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CEZARY MICHALSKI 

TEATR , 
NARODOWEJ SŁABOSCI 

Kiedy zdarzył się Smoleńsk, natychmiast z całą mocą wybuchł naro
dowy teatr, teatr mitu, teatr żałoby, teatr obrazoburstwa. Wszyscy 

byliśmy gotowi, wszyscy znaliśmy dobrze swoje role. Znów poja
wiły się Maski. Okazało się, że wystawianie własnych politycznych 

namiętności, własnych ideowych stanowisk w teatrze, nawet nie w teatrze 

wysokoromantycznym, ale w niskim, neoromantycznym teatrze powszech
nym, jest wciąż naturalnym odruchem narodu, który przez ostatnie trzysta 

lat częściej miewał mocny teatr niż mocne państwo, wobec tego za wiary

godnych swoich przewodników uznaje swoich wielkich dramaturgów i wiel
kich aktorów, a nawet dramaturgów i aktorów niewielkich. Politycy mający 

teatralną smykałkę zyskiwali w sondażach, a ci, którzy dla teatru nie mieli 
zrozumienia słyszeli coraz głośniejsze na widowni gwizdy. 

Może dlatego czas to najlepszy, aby powrócić do Wyspiańskiego, do 

„Wyzwolenia". Do wielkiego narodowego dramatu, w którym Stanisław 
Wyspiański proponuje przestać udawać, że odziedziczyliśmy tutaj jakąś 
„normalność", że jesteśmy „normalnym" narodem, „normalnym" spo

łeczeństwem, które swoją pracą potrafiło się wyposażyć w normalne pań
stwo. A my, stojąc na twardym gruncie owej „normalności", możemy myśleć 
o czymś jeszcze większym, o Europie, o Świecie. Wyspiańskiego w „Wyzwo
leniu" gorzki śmiech wykrzywia, kiedy mu o polskiej „normalności" powie-

dzieć. Proponuje zatem Polskę wystawić w teatrze. Jakby starał się nam po- .5__ 



wiedzieć, rzucić w twarz, raczej prowokacyjnie niż „ku pokrzepieniu serc", 

że Polska jest tak dziwna, tak słaba (tylko jego ówczesna Polska, czy także 
nasza dzisiejsza?), że tylko teatr może ją obudzić, tylko w teatrze może siły 

odzyskać. Ale nie dotychczasowy polski teatr, nie teatr powstań, nie teatr 

smole11ski, nie ten wystawiany pod krzyżem na Krakowskim Przedmieściu, 

ale zapronowany przez Wyspiailskiego przeciwko tamtym teatrom - teatr 

krytyczny, w którym Polska będzie nie tylko „dwubiegunową chorobą afek
tywną" (nieprzypadkiem cierpiał na nią Zbigniew Herbert, jeden z ostatnich 

naszych neoromantycznych wieszczów), „dwubiegunówką" huśtającą pa

cjentem w górę i w dół, pomiędzy psychozą „jagiellońskiej polityki wschod

niej", a depresją „dziadowskiego państwa". Ale gdzie Polska będzie tematem, 

a zadaniem teatru stanie się tego tematu przemyślenie, nad tym tematem 

krytyczna, bezlitosna refleksja. 
Zawiera się w tej prowokacji Wyspiańskiego przeczucie, a może i kom

pleks, że wokół Polski są także narody „nieteatralne" - Anglicy, Francuzi, 

Niemcy czy ówcześni Rosjanie - narody, które oprócz teatru (bo teatr na

rodowy także przecież mają i to co najmniej równie mocny jak nasz), mają 

również pailstwo, instytucje, materialne bogactwo, kapitał społeczny, któ

rego nie pozwoliły sobie roztrwonić i wydrzeć. A oprócz krzyża mają tak
że rozum, czasem nawet rozum, który pozwala im objaśnić krzyż, jak go 
objaśniali Hegel, Dostojewski, Renan, Newman. Objaśnić krzyż, a nie tyl

ko pod krzyżem tańczyć, wokół krzyża się słaniać, jakby sam krzyż trakto

wało się tutaj jak jeszcze jednego bożka, drewnianego bałwana z dawnych, 

przedchrześcijańskich, słowiańskich może jeszcze czasów. Ten estetyczny 

i polityczny wybór Wyspiańskiego pozwolił Stanisławowi Brzozowskiemu, 

współczesnemu Wyspiańskiemu filozofowi i krytykowi „Polski teatralnej", 
o autorze „Wyzwolenia" powiedzieć, że jako jedyny spośród współczesnych 

mu polskich pisarzy „nie jest godny pogardy". 
Kiedy Konrad dochodzi do wniosku, że Polska, którą odziedziczył po 

przodkach (po przodkach dramaturgach, reżyserach, aktorach) to roman

tyczny, barokowy, sarmacki labirynt mitów, z którego trudno jest się Pola
kom, myśli polskiej, wydostać, umieszcza ten labirynt w bardzo konkretnym 

--1J. miejscu: 

MASKA7 
Cóż dla nas jest Labiryntem? 

KONRAD 
Wawel. 

Przejdźmy się zatem przez chwilę po wawelskim labiryncie, w ślad za 

Wyspia11skim, a także w ślad za Brzozowskim, który całą swoją późniejszą 
„filozofię pracy" wysnuł z „Wyzwolenia", zanim nadał jej intelektualne for

my zapożyczone z nietzscheanizmu, marksizmu czy modernistycznego ka
tolicyzmu Newmana (jakże innego niż kompletnie zdegerowany - zdaniem 

Brzozowskiego - katolicyzm Polski, refleksyjnego, będącego ćwiczeniem za

równo myśli, jak też wolności i woli). 
Stanisław Brzozowski w jednym z ostatnich, przedśmiertnych zapisów 

w swoim „Pamiętniku" wraca do Wyspiańskiego i do „Wyzwolenia". Broni 

Wyspiailskiego przed „galicyjskimi krytykami" („śmią krytykować Wy

spiańskiego - Irzykowski, Herbaczewski - T. nie wie nawet, czy Wyspiański 

patrzy na świat historycznie. Kańczuga na rozzuchwalone plemię. Na zado

mowioną małość duszy polskiej"). Zastanawiając się, co tak naprawdę skry

wają krypty wawelskie, Brzozowski odpowiada - w ślad za Wyspiańskim, 
Wyspiańskiemu wierny - iż spoczywa tam słabość. Słabość przystrojona 

w mit, gotowa do wystawienia w narodowym teatrze. I w swoim gorzkim 
szale, jako forma także wziętym z „Wyzwolenia", woła: „Nic z Nowaczyń

skiego, głębokiej duszy Niemiec się pokłonić. Skrzyżować miecz przed cie
niem Bismarcka. Ukazać widmo w grozie, wieść je po szańcach, na Wawelu 

postawić, tam rzucić wyzwanie żelazną mową, niech się obudzą!". 
Pomyślmy, kogo dzisiaj trzeba by z krypty wawelskiej wyrzucić, aby zro

bić tam miejsce dla trupa Bismarcka? Czyżby Brzozowski był aż tak jawnym 

piewcą narodowej zdrady? Czyżby proponował germanizację, czyżby oprócz 

bycia „agentem ochrany", o co „sądy partyjne" niezmiennie autora „Legendy 

Młodej Polski" oskarżały, był on także płatnym agentem Hakaty? 
Nie o zdradę narodową tu chodzi, Brzozowski tylko wiernie czyta „Wy

zwolenie" i znajduje tam anatemę rzuconą przez Wyspiańskiego na narodo-

wą słabość drapującą się w mit. Klątwę rzuconą na teatr martyrologii i śmier- ']__ 



ci w imię teatru krytycznej refleksji i życia. Oddajmy znowu głos Konradowi, 

spierającemu się z jedną z Masek: 

KONRAD 
Ja wiem, czego ty chcesz: że Polska ma być mitem, mitem narodów, pań

stwem ponad państwy, prześcigającym wszystkie, jakie są. Republiki 

i Rządy; oczywiście niedościgłym, wymarzonym. Ma być marzeniem -

tak, ideałem. Tak! Według ciebie ma się nie stać nigdy. Tak, a nigdy ma 
się STAĆ, nigdy BYĆ, nigdy się urzeczywistnić. 

MASKA Il 
A ty chcesz? 

KONRAD 
A ja chcę tego, co jest wszędzie. 

Czyżby Wyspiański niechcący się przed nami odsłonił, jako banalny -

zbyt banalny, jak na nasze teatralne narodowe gusta - piewca „normalno

ści"? Ciepłej wody z kranu? Austostrad? A może nie tylko, bo także uporząd

kowanej refleksyjnie kultury, sprawnego państwa, spoleczet1stwa zdolnego 

do minimalnej choćby kooperacji? Rzeczy tak w polskiej praktyce narodowej 

ostatnich trzystu lal nieosiągalnych, że wszyscy piewcy „mitycznej" łatwi

zny wolą je zastępować mitem „mocarstwowości"? Jednak twarda diagnoza 

Wyspiańskiego, wynikająca z chłodnej obserwacji pysznego polskiego mito

twórstwa i wątłej polskiej społecznej i państwowej praktyki, każe mu powie

dzieć, że zwyczajność i skuteczność pracy, zwyczajność życia, radość z życia 

i pracy w tym kraju, który tylko teatrem pozostawał za długo, dopiero byłaby 

jakimś nadzwyczajnym cudem. Czynem. 

Autor j est eseistq, prozaikiem i publicystą. Był redaktorem pism „brulion" 

i „Debata': jego teksty ukazywały się w „Arcanach': „Frondzie" i „Tygodniku 

Literackim". Współpracował z Radiem Plus, TV Puls, „Życiem" i „Tygodni

kiem Solidarność". Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 

2006-2008 był zastępcq redaktora naczelnego gazety „Dziennik Polska-Euro

pa-Świat", a do połowy 2009 roku publicystq tego pisma. Aktualnie jest komen-

__ __8_ tatorem Krytyki Politycznej. 
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LISTY 
Kraków, 6-ego Marca 1895 rp. 

Kochany Lucku! 

( . . . ) Odsłonięto pomnik Mickiewicza już całkowicie od kilku tygodni 

i krzyki są wielkie choć zupełnie niesłuszne. Rzeczywiście jest dużo banal

ności w pomysłach pomnika i postaciach wyobrażonych, np. nauka (starzec 

i chłopiec) która to grupa tak jest skomponowaną że nikomu patrząc na nią 

na myśl nie przyjdzie ów „starzec i dziecię" z „Dziadów", tylko jest to zlepek 

różnych nudności jakie na ten temat „nauka" wymyślić by się dały, i jestem 

tą grupą tak oburzony że o jej szczegółowych zaletach zamilczę ( . . . ). Za to 

Mickiewicz sam znów jest dziełem wysokiego artyzmu. Epoka, romantyzm, 

zawieruszenie wielkie, ogromność jaka w tym człowieku rosła, widmowość 

jego wyglądu, w czem jego poetycznych pomysłów główne rysy, że wieczo

rem, w nocy, gdy go widzę z ciemnego brązu postacią dziwaczną, to mi się 

zdaje powtórzyć: 

„mówią, że upiór, skoro wyszedł z ziemi, 

oczy na gwiazdę poranną wywrócił, 

załamał ręce i usty chłodnemi 

takową skargę wyrzucił ... ": (Upiór) 

. . . „nie wiesz jaki tu żar płonie 

Mimo deszczu mimo chłodu 

zawsze płonie ... ". 

Giest i ruch postaci pełen dumy i poczucia wyższości własnych myśli i wła

snego działania, które o swej szlachetności i wielkości wie i tą dumą wznosi się 
jeszcze do wyższych rejonów „wielkość, dla której jęczymy w niedoli" -

- „jam miłość, szczęście, ja niebo za miodu 

umiał poświęcić dla sprawy narodu" - lL 



Jest przy tern i to w całej figurze, że wśród tysiąca figur które by podobne 

idee wyrażać miały, ja bym w nim poznał Mickiewicza. Postać ta nie jest kim 

innym, tylko nim właśnie. jego geniuszem wyrosła i stała się. 

I już legenda się usnuła do tego kolosalnego posągu brązowego, wyko

nanego surowo i z gruba zaledwie ociosanego - oto, gdy wypadło stróżowi 

miejskiemu jakiemuś ze śniegu figurę oprószyć uderzył przypadkowo w ręką 

wielką Mickiewicza i huczeć poczęło w tym olbrzymie i huk i jęk rozchodził 

się od wielkiej prawej ręki ku głowie i po całej wirował postaci .. . ( . . . ) 

[Kraków, 11 stycznia 1897] 

Mój kochany Lucku! 

pozdrawiam cię serdecznie 

Stanisław W. 

(. .. ) Do kościoła Sw. Krzyża chcę prócz słupa, o czem ci dawniej opowia

dałem, malować na ścianie pod chórem po lewej stronie od wejścia Ukrzyżo

wanie, gdzie będzie ziemia, w ziemię wbity krzyż, na krzyżu człowiek umie

rający z radością, z ochotą, człowiek - Bóg, Odkupiciel, Chrystus, spełniający 

poświęcenie. - Ludzie stoją i patrzą na niego zdziwieni, oniemieli z dziwu, 

kobieta tylko jedna, matka Jego omdlała na ręce niewiast i mężczyzn, któ

rzy wszyscy patrzą na ukrzyżowanego - . Cała natura bierze udział w tym 

dramacie poświęcenia. Cała natura czuje się dumną, że wydała takiego czło

wieka, z duszą Boga - Matka omdlała, bezprzytomna, podtrzymywana przez 

niewiasty zapatrzone w Chrystusa. 

Nie mówię Ci więcej, bo resztę trzeba malować. 

Widzę ten obraz - kiedyś wieczór zasypiając widziałem, czułem go na 

ścianie. 

Pomysłów idzie mi tyle, tłoczą się jak obrazy że jestem jak szalony - żyję 

tym obrazowaniem odosobniającym mnie od ludzi, że dopiero teraz napraw

dę wszedłem w świat mojej fantazji i unoszę się z dziwnych krainach ( ... ). 
______ J2 St. Wyspiański 

/ 
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[Kraków] 6go Grudnia 1895 rp. 

7go Grudnia. W tej chwili wyszedł ode mnie pan Antoni Kamiński(. . . ). 

My właściwie nie znaliśmy się ale dzisiaj potkawszy się przypadkiem obydwu 

nam jednocześnie przyszło na myśl że właściwie nie po dzikiemu postępując 

ale patetycznie to moglibyśmy się przywitać. (. .. ) Ot żeby na przykład taki 

człowiek rozumiejący mnie był w Krakowie: Byłoby trochę przyjemniej ( ... ). 

Mieszczaństwo krakowskie to jest taka głupia rzecz, że wstyd mówić że to są 

nasi krewni, rodzice, znajomi, to wszystko nie ma duszy dla nas. Caluteńką 

dusze zjadł 1863. oni poza tern nic nie widzą. niczem się nie interesują, poza 

swojemu ideałami widzą tylko materialny byt [dochody, pozycje, stanowi
ska, nie rozumieją żadnych naszych idei. 

I dlatego młodość tych ludzi jest mi świętą, ale dzisiaj ich nienawidzę 

i czuję do nich wstręt. Wyjątki należą do wyjątków. ( ... ) 

Kraków, dnia 14ego Grudnia 1890 rp. 

(. .. )Wczoraj podziwiałem Damę kameliową, gdzie występowała p. Hele

na w przepysznych toaletach i 4 akty zrobiły na mnie wielce estetyczne wra

żenie, ale akt ostatni był cokolwiek zanadto drażniący i męczący; choroba jej 

oddana z całą powagą ale niemiłe i przykre zostawia wspomnienie. -

Mehoffer kupił sobie już bilet na drugie przedstawienie tejże sztuki i w ogó

le zaopatrzył się jeszcze w cały szereg biletów, ja zdaję się, że poprzestanę 

na tern com dotąd widział, resztę będę się starał sobie wyobrazić. - Dzisiaj 

wieczorem jest raut w Sukiennicach ku uczczeniu Modrzejewskiej z dekla

macjami, elektrycznością. muzyką i śpiewem. - w teatrze zaś artyści wszy

scy odtańczą polonaisa również na jej cześć. Dowiedziałem się o tern z ust 

pewnej młodziutkiej blondynki - z kół teatralnych, gdzie zaczynam robić 

znajomości, właśnie z ust córeczki pani Berwaldowej, owej starej obrzydliwej 

baby, kasjerki naszego teatru, - z którą tak się ujadać trzeba, zanim się bilet 

dostanie( ... ). 

Kraków, dnia 18ego Grudnia 1890 rp. 

( .. . ) będę ci pomimo braku czasu pisał codziennie, abyś miał codziennie 

co z Krakowa, bo wiem co Lo znaczy list stamtąd, skąd się wyjechało - jak 

mile się go wita, jak się szuka w nim, co by przypomniało żywo i stawiło 

przed oczy, to od czegośmy niedawno jeszcze tak chętnie uciekali - to się 

nazywa tęsknota to uczucie, które pewnie jeszcze nie nauczyłeś się nazywać 

- ale też to ci powiem, że to uczucie jest koniecznem warunkiem tworzenia 

czegoś, bo jest gatunkiem i rodzajem cierpienia - a tylko człowiek cierpiący 

może być zdolny do tworzenia czegoś. - Jest to myśl moja, aby ludzi z talen

tem właśnie w ten sposób przymuszać do jakichś cierpień . Ja bym im zabił 

i wytruł całą rodzinę, aby się w nich zbudził duch twórczości, ja bym ich 

umieścił na odludnej skale, aby tam męski przechodzili, bo wtedy zacząłby 

żyć ich ogień i płomień święty. ocknęłaby się poezja i melodia rozpierałaby 

im piersi - poczęliby tworzyć poemata i dramat. - -
Tak bym np. zrobił z Rydlem, który dzisiaj jest nudny i za nudny ze swoją 

historią w tragoedyi, ze swojem Mickiewiczem i tańcującymi zabawami ( ... ) 

ja bym go zawiózł do Syrii lub na deltę Nilową i tam przywiązał do gleby, 

(glebae adsscriptus) tam przykuł łańcuchem żelaznym płonącym na jakiejś 

odludnej skale (jak widziałem Merlina z opery włoskiej - w Divadle narod

nem w Pradze), a jestem pewien że pisałby wtenczas z życiem i że zacząłby 

żyć na serio, - boby umierał z tęsknoty za krajem( ... ). 

Kraków, dnia 23ego Grudnia 1890 rp. 

Bardzo jestem smutny i nie wiem gdzie szukać przyczyny - na pozór 

zdawałoby się że wszystko jest dobrze ale mnie właśnie ten pozór niepokoi, 

a najmniejsze słówko usłyszane wprawia mnie w takie rozdrażnienie że dłu

go do równowagi przyjść nie mogę. Rozmyślam mianowicie o całej mojej 

dalszej nauce i kiedy widzę takie olbrzymie braki, oznaczam sobie w myśli 

z ochotą coraz dalsze termina - ale znów kiedyż właściwie czas na to, po co 

się żyje. czyż ja żyję dla studiów, dla modeli i dla antyków. gdzież jest to co 



, . 
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miałbym wydobyć z siebie. a wszystko to co teraz próbuję robić wydaje mi 

się za nikłe, za liche, na razie mi się podoba, a później podarłbym chętnie. 

Doprawdy nie wiadomo co robić(. . . ). 

Jestem tak spragniony zabawienia się, charakterystycznego, że jeśli będę 

w Krakowie w sobotę to pójdę na Ciacharów Gawalewicza nową sztukę pre

zentowaną teraz na naszej scenie ( . . . ). 

S.W.-

dnia 30 [stycznia] Grudnia 1890rp. 

I stycznia 1891 

( ... ) 
Skoro patrzę na ludzi i obserwuję ich w różnych otoczeniach doznaję 

wrażeń - dziwnych, przedziwnych - patrzę jak na przedmioty, manekiny, 

pozamykane w różnych klatkach, lub z różnych klatek pochodzące - w jed
nej chwili zdaję sobie sprawę z całego „zewnętrza" i „zewnętrza" tych ludzi 

i nie ma nikogo, nikogo, który by na mnie nie patrzył cudzemi oczyma -

że doprawdy nieraz przechodzi mi pytanie, czyż to wszystko co nazywam 

pięknością uleciało ze śpiewem z echami, czyż zamarło na płótnach obrazów, 

zakamieniało w posągach, i zaczynam odróżniać sztukę i jej świat od rze

czywistości - i znów z drugiej strony - zaczynam uważać świat za „niepraw

dę" - rzeczywistość za bajkę - to co nas otacza, a raczej co mnie otacza za 

„zmyślenie" ... czym to jest wymysłem i jak to się skończy - -jak to już długo 

trwa? - Tak patrząc na wszystko życie i trudy, które nie nrnie, ale wszystkich 

koło mnie spotykają - wydaje mi się bardzo idealne, poetyczne i zaczynam 

rozumieć pisarzy francuskich i pana Hendla, z którym się tak nieraz sprze

czałem w Paryżu(. .. ). 



Paris 15ego Września 1891 rp. 

( ... ) do Włoch, do Włoch, bez zaprzeczenia. 

dobrze jest wiedzieć i widzieć dzisiejsze malarstwo francuskie na to aby 

się przekonać że każdy kierunek i każdy sposób patrzenia na naturę może 

mieć swoje uzasadnienie i jest w stanie złożyć na to dowody - Jest dobrze 

wiedzieć i poznać dzisiejsze malarstwo francuskie aby się dowiedzieć że to co 

się nieraz myśli jest słuszne, że inni tak robią, potrzeba tylko mieć śmiałość 

być niezależnym, - ale jeśli chodzi o wewnętrzne zadowolenie rozkoszowa

nia się pięknem kolorów, pięknem linii nie już przetrawionem i przerobio

nem ale świeżem i oryginalnem to trzeba jechać do Włoch -

Mój boże! kiedyż ja do Florencji lub Pizy pojadę, kiedy ja będę raz w tym 

Rzymie - Jeśli idę do Louvru, to zawsze siedzę tylko w włoskiej Sali. Jak się 

zobaczy barwy Luiniego lub Perugia to aż się oczy śmieją . Chciałoby się ręce 

wyciągnąć do tych główek Botticelliego - - -

Tymczasem złości mię biorą bo trzeba dosyć cicho siedzieć; no ale może 

się to odmieni. -

Stanisław Wyspiański 

[30 września 1891) 

(. .. ) Albo się jest artystą bezwiednie i idzie się wciąż tą bezwiedną dro

gą, albo się to robi ze samowiedzą i postępuje się wciąż z tą samowiedzą, 

kontrolując swój każdy krok i ruch, każdą myśl. - W tym ostatnim razie 

wykształcenie i inteligencja (zawsze względna i zależna od stosunków) po

trzebuje ciągłego rozwoju i ciągłych wrażeń, dla kontroli swoich myśli i po

jęć, potrzebuje ogarnąć całą przeszłość cywilizacji aby nareszcie znaleźć dla 

siebie miejsce. bo skoro się ma tę samowiedzę kontrolującą wciąż, rodzą się 

obawy i wytwarza się niepokój, który znajduje równowagę w otoczeniu się 

cywilizacją pełną i rozwiniętą, żyjąc wśród ludu silnego i pewnego siebie, 

posiadającego byt niezależny- jednem słowem żyjąc wśród narodu wolnego. 

-·--·-·--JB - Któż z nas nie czuje niewoli, jaka panuje wciąż w naszym kraju - alboż nie 
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jest to ciężar straszny, przygniatający, okropny. na to potrzeba silnych, mę

skich ramion aby ten ciężar odpierać, aby nie zwalił się i nie przygniótł reszty 

życia narodowego. - ale na to nie poradzą siły młode, dopiero co zbudzone. 

precz bym wygnał z kraju wszystkich tych młodych spokojnych wesołych -

siedzących nad książkami, precz bym ich wygnał do obcych. idźcie patrzeć 

na wolny naród, jak on żyje, jak on czuje, jak on się rozwija, jak umie czcić 

swoich wodzów, swoich poetów, jak ich rozumie - - gdzie u nas kto rozumie 

naszych poetów, a wszakże oni większą część życia przesiedzieli za granicą -

bo w wolnym kraju, - bo jeśliby wrócili do swojej ziemi, toby jej nie znieśli e 

pętach i w niewoli - tak jak dziś tysiące spokojnie na to patrzą. - Wolałbym 

patrzeć jak giną ci wszyscy młodzi, bobym wiedział że giną dla tej samej 

świętej sprawy, co młodzież sprzed lat trzydziestu. -

Ale bo ja zacząłem mówić o czem Innem niż myślałem początkowo. -

dlatego wolę przerwać i nie pisać już dalej w tej kwestii ( . . . ). 

[9 marca 1892) 

Kochany Karolu! 

( .. . ) Jestem dziwnie usposobiony tymi czasy, mógłby ktoś powiedzieć, że 

mi się przewraca w głowie - jeśli jakiegoś szaleństwa nie zrobię - to przynaj

mniej jaki dramat napiszę - choćby na otwarcie teatru krakowskiego -

Smiej się, bo żartuję. ale nieraz trudno określić chwilowe uniesienia, 

chciałoby się, żeby długo trwały - - pisz co chcesz - maluj, rysuj itd. -

Pieniądze mi nie tak bardzo potrzebne, jak sobie wyobrażasz - i nie pie

niędzy mi brakuje. -

do widzenia 

Stanisław Wyspiański -

[Kraków, 7 stycznia 1896] 

Kochany Karolu! Pytasz się o polichromię Franciszkanów jak ją przyjęła 

krytyka. Alboż jest u nas krytyka. U nas ani krytyki nie ma ni żadnego ruchu 

artystycznego wśród ogółu społeczei1.stwa. Ani dzienników dosyć - zresztą 

wszyscy recenzenci zwyczajni boją się patrzą na stosunki, liczą się koteriami 

- i gdzież tu mowa może być o krytyce naszej. - Toteż ani się jej spodziewam, 

ani na nią czekam, ani na nią uważam, ani mnie obchodzi - ( ... ) 

A jednak wszystkie te przykrości, podłości, bezczelności są tak niskie że 

mi powyżej kolan nie sięgają i dopiero czuję ogromne szczęście samowiedzą 

jakie to ja rzeczy czuję i widzę i imaginuję . . .. a tamci nie. Więc sobie myślę im 

ta jedna satysfakcja pozostaje kąsać, kopać, szczypać, pluć, charkać, przekli

nać jak Kali bany, Trynkule. 

( ... ) 
Tyle ci „zaraz" odpisuję. -

Stanisław Wyspiański 

Fragmenty listów i ilustracje pochodzą z następujących zbiorów 

Wydawnictwa Literackiego: 

„Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla, cz. I, Listy 

i Notatnik z podróży", Kraków 1979. 

„Listy Stanisława Wyspiańskiego do Karola Maszkowskiego, tom III", 

Kraków 1997. 

„Listy Stanisława Wyspiańskiego do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego 

i Tadeusza Stryjewskiego, cz. I - Listy", Kraków 1997. 
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REALIZACJE „WYZWOLENIA" 
STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 

• Prapremiera 28.02.1903 - Teatr Miejski w Krakowie 

Dekoracje: Jan Spitziar 

Konrad - Andrzej Mielewski 

Muza - Stanisława Wysocka 

Geniusz - Michał Tarasiewicz 

• 20.10.1918 -Teatr Miejski im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

Reż. Józef Sosnowski 

Konrad - Zygmunt Nowakowski 

Muza - Róża Łuszczkiewicz-Gallowa 

Geniusz - Włodzimierz Kosiński 

• 11.11.1928 - Teatr Polski w Katowicach 

Reż. Wacław Nowakowski/Stanisław Skalski 

Konrad - Wacław Nowakowski 

Muza - Sabina Sawicka 

Geniusz - Stanisław Skalski 

• 17.09.1936-Teatr Polski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 

Reż. Leopold Po<lbóg - Kielanowski 

Konrad - Stefan Czajkowski 

Muza - Teresa Marecka 

Geniusz - Marian Godlewski 

• 01.04.1957 - Teatr Polski ZASP w Londynie 

Reż. Leopold Podbóg-Kielanowski 

Konrad - Zbigniew Szczerba-Blichewicz 

Muza - Irena Kora-Brzezińska 

Geniusz - Zygmunt Rewkowski 

• 28.11.1957 -Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

Reż. Bronisław Dąbrowski 

Konrad - Stanisław Zaczyk 

Muza - Maria Malicka 

Geniusz - Tadeusz Burnatowicz/Wacław Nowakowski 

• 21.12.1957 - Teatr Sląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 

Reż. Józef Wyszomirski 

Konrad - Mieczysław Milecki/Józef Zbilóg 

Muza -- Liliana Czarska 

Geniusz - Roman Hierowski 

• 23.02.1958 - Teatr Narodowy w Warszawie 

Reż. Wilam Horzyca 

Konrad - Tadeusz Białoszczyński 

Muza - Ewa Bonacka 

Geniusz - Janusz Strachocki 

• 23.02.1963 -Teatr Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 

Reż. Marek Kopiński 

Konrad - Józef Fryźlewicz 

Muza - Anna Wróblówna 

• 01.10.1964-Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Reż. Józef Wyszomirski 



Konrad - JózefZbiróg 

Muza - Mirosława Marcheluk 

Geniusz - Jerzy Walczak 

• 06.10.1966 - Teatr Powszechny w Warszawie 

Reż. Adam Hanuszkiewicz 

Konrad - Adam Hanuszkiewicz 

Muza - Janina Nowicka 

Geniusz - Mariusz Dmochowski 

• 22.10.1966 - Teatr Polski w Poznaniu 

Reż. Marek Okopiński 

Konrad - Andrzej Adamczewski/Zdzisław Wardejn 

Muza - Danuta Balicka 

Geniusz - Sławomir Pietraszewski 

• 14.02.1969 - Teatry Dramatyczne (Teatr Współczesny) w Szczecinie 

Reż. Jan Maciejowski 

Konrad - Andrzej Kopiczyński/Wacław Ulewicz 

Muza - Danuta Chudzianka/Maria Chwalibóg 

Geniusz - Włodzimierz Bednarski 

• 17 .10.1970 - Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 

Reż. Maciej Prus 

Konrad - Henryk Talar 

Muza - Halina Łabonarska 

• 11.11. 1971 - Teatr Ziemi Łódzkiejw Łodzi 

Reż. Aleksander Strokowski 

Konrad - Andrzej Jurczak 

Muza - Hestia-Danuta Cwynarówna 

Geniusz - Jerzy Staszewski 

• 20.11.1971 - Teatr im. Juliusza Osterwy 

w Gorzowie Wielkopolskim 

Reż. Krystyna Tyszarska 

Konrad - Kazimierz Motylewski 

Muza - Barbara Grudzińska-Madej 

Geniusz - Władysław Madej 

e 25.03.1972 - Teatr Polski we Wrocławiu 

Reż. Jerzy Goliński 

Konrad - Janusz Peszek 

Muza - Iga Mayr 

e 15.04.1972-Teatr im. Stefana Jaracza Olsztyn-Elbląg 

Reż. Jan Błeszyński 

Konrad - Edward Wnuk 

Muza - Janina Bocheńska 

e 03.09.1972 -Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 

Reż. Kazimierz Braun 

Konrad - Zbigniew Górski 

Muza - Wanda Wieszczycka 

• 11.11.1972 - Teatr Dramatyczny w Warszawie 

Reż. Jerzy Goli11ski 

Konrad - Zbigniew Zapasiewicz 

Muza - Zofia Rysiówna 

• 16.11.1973- PWSTwWarszawie 

Reż. Zygmunt Hiibner 

Konrad - Jerzy Leśniewski/Roch Siemianowski/Piotr Zaborowski 

Muza - Teresa Kulikowska/Grażyna Leśniak/Blanka Szczepaniak 

Geniusz - Paweł Hadyński 



• 17 .11.1973 - Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

Reż. Marian Szczerski 

Konrad - Marian Szczerski 

Muza - Barbara Bardzka 

Geniusz - Jerzy Mędrkiewicz 

• 01.12.1973 - Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu 

Reż. Michał Rosiński 

Konrad - Czesław Stopka 

Muza - Teresa Pawłowska/Barbara Baryżewska 

Geniusz - Hieronim Konieczka 

• 07.12.1973 - Teatr Dolnośląski w Jeleniej Gór.te 

Reż. Alina Obidniak 

Konrad - Krzysztof Kursa 

Muza - Janina Jankowska 

e 03.02.1974-Teatr im. Stefana Żeromskiego Kielce-Radom 

Reż. Tadeusz Pliszkiewicz 

Konrad - Cezariusz Chrapkiewicz 

Hestia - Janina Utrata 

• 30.05.197 4 - Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 

Reż. Konrad Swinarski 

Konrad - Jerzy Trela 

Muza - Anna Polony 

Geniusz - Tadeusz Malak 

e 21.09.1974-Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki 

w Białymstoku 

Reż. Henryk Rozen 

Konrad - Henryk Rozen/Jerzy Lipnicki 

Muza - Krystyna Olesiewicz 

Geniusz - Stanisław Jaszkowski/Andrzej Karolak 

e 18.09.1976 -Teatr Sląski im. Stanisława Wyspiańskiego 

w Katowicach 

Reż. Józef Para 

Konrad - Józef.Para/Jerzy Król 

Muza - Ewa Dec 

Geniusz - Emir Buczacki 

• 27.03.1977 - Teatr Dramatyczny w Elblągu 

Monodram Mariana Dworakowskiego 

• 19.11.1977 - Teatr Polski w Bydgoszczy 

(tytuł Niech w oczy bijq kolory jaskrawe ... ) 
Monodram Mariana Dworakowskiego 

• 25.04.1978 - Teatr Współczesny w Szczecinie 

Reż. Maciej Englert 

Konrad - Mieczysław Gruszczyński 

Muza - Irmina Babińska 

• 29.10.1978 -Teatr Adekwatny w Warszawie 

Reż. Teresa Magda Wójcik/Henryk Boukołowski 

Konrad - Henryk Boukołowski 

Muza - Teresa Magda Wójcik 

• 21.01.1980-Teatr Telewizji 

Reż. Konrad Swinarski 

Konrad - Jerzy Trela 

Muza - Anna Polony 

Geniusz - Tadeusz Malak 21_ 
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• 08.03.1980 - Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 

Reż. Krystyna Meissner 

Konrad - Ryszard Balcerek/Hubert Bielawski 

Muza - Grażyna Suchocka 

Geniusz - Włodzimierz Mancewicz 

• 15.07.1982 -Teatr Polski w Warszawie 

Reż. Kazimierz Dejmek 

Konrad - Jan Englert 

Geniusz - Andrzej Szczepkowski 

• 23.01.1983 - Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 

Reż. Alina Obidniak 

Konrad - Zdzisław Korzeniowski 

Muza - Marta Woźniak 

Geniusz - Andrzej Kempa 

• 19.02.1984 - Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 

(tytuł spektaklu Sceny z Maskami z „Wyzwolenia') 

Reż. Ryszard Smożewski 

Konrad - Paweł Korombel 

• 19.12.1985 - Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze 

Reż. Bernard Ford Hanaoka 

Konrad - Hilary Kurpanik 

Muza - Joanna Dobrzańska 

Geniusz - Tadeusz Bartkowiak 

• 07.04.1986 - Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 

Reż. Wojciech Seidler 

Konrad - Jacek Dzisiewicz 

Muza - Grażyna Bobrowicz 

Geniusz - Adolf Chronicki 

• 13.02.1987 - Teatr śląski im. Stanisława Wyspiańskiego · 

w Katowicach 

Reż. Jan Błeszyński 

Konrad - Wojciech Skibiński 

Muza - Maria Wilhelm 

Geniusz - Andrzej Kowalczyk 

• 24.03.1990 - Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Reż. Maciej Prus 

Konrad - Jerzy Swiatloń 

Muza - Ewa Mirowska 

Geniusz - Dariusz Siatkowski 

• 30.03.1990 - Teatr Nowy w Warszawie 

(tytuł spektaklu Wyzwolenie. Wyspiański-Norwid) 

Inscenizacja: Adam Hanuszkiewicz 

Konrad - Maciej Robakiewicz 

Harfiarka - Irena Kwiatkowska 

Geniusz - Sławomir Kwiatkowski 

• 01.12.1990 - Teatr Polski w Bydgoszczy 

Reż. Andrzej Maria Marczewski 

Konrad - Roman Gramzi!lski 

Muza - Krystyna Bartkiewicz 

Geniusz - Józef Fryźlewicz 

• 14.12.1990 - Teatr Polski w Poznaniu 

Reż. Grzegorz Mrówczyi1ski 

Konrad - Wojciech Siedlecki 

Muza - Irena Lipczyi1ska 

Geniusz - Piotr Zawadzki 



• 07.11.1992 -Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

Reż. Maciej Prus 

Konrad - Jerzy Światłoń 

Muza - Hanna Bieluszko 

Geniusz - Dariusz Siatkowski 

• 08.01.1994-Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 

Reż. Jarosław Ostaszkiewicz 

Konrad - Marek Lis-Orłowski 

Muza - Karolina Jóźwiak 

Geniusz - Warszosław Kmita 

e 14.11.1994 - Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie 

(tytuł spektaklu Maski) 

Reż. Jan Błeszyi1ski 

Piotr Grabowski/Wojciech Skibiilski 

• 11.11.2000 - Te;ltr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 

(tytuł spektaklu Wieczór z „Wyzwoleniem") 

Reż. Piotr Szczerski 

Konrad - Grzegorz Kwas 

Muza - Viola Arlak 

e 16.12.2000 - Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach 

Reż. Krzysztof Babicki 

Konrad - Grzegorz Przybył 

Muza - Anna Kadulska 

Geniusz - Andrzej Dopierała 

e 13.12.2003 - Teatr Współczesny w Szczecinie 

___ .30. Reż. Anna Augustynowicz 

Konrad - Grzegorz Falkowski 

Muza - Beata Zygarlicka 

Geniusz - Janusz ŁagodziI1ski 

• 30.05.2004 - Narodowy Stary Teatr 

im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 

Reż. Mikołaj Grabowski 

Konrad - Oskar Hamerski 

Muza - Anna Radwan-Gancarczyk 

Geniusz - Jan Frycz 

Stary Aktor - Jerzy Trela 

e 25.02.2006 - Teatr im. Juliusza Osterwy 

w Gorzowie Wielkopolskim 

Reż. Andrzej Rozhin 

Konrad - Marcin Rój 

Muza - Teresa Lisowska 

Geniusz - Aleksander Maciejewski 

• 09.02.2007 - Teatr Zagłębia w Sosnowcu 

Reż. Bogdan Ciosek 

Konrad - Adam Szarek 

Muza - Ewa Leśniak 

Geniusz - Krzysztof Korzeniowski 

e 04.10.2007 - Teatr Polski w Warszawie 

(tytuł spektaklu Wyzwolenie - próby) 

Reż. Jarosław Kilian 

Konrad - Paweł Koślik/Maciej Mikołajczyk 

Muza - Katarzyna Stanisławska/Karolina Piechota 

Geniusz - Arkadiusz Głogowski 
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• 26.11 .2007 - Teatr Telewizji 

Reż. Maciej Prus 

Konrad - Piotr Adamczyk 

Muza - Maja Komorowska 

Geniusz - Mariusz Bonaszewski 

e 23.12.2007 -Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Reż. Waldemar Zawodziński 

Muza - Urszula Gryczewska-Staszczak 

Konrad - Dobromir Dymecki, Hubert Jarczak, Marcin Korcz, 

Romuald Krężel, Witold Łuczyński, Krzysztof Nowiński, Maciej Pesta, 

Wojciech Stolorz, Piotr Trojan, KrzysztofWach 

• 28.12.2007 - Teatr Remus w Warszawie 

(tytuł spektaklu Projekt Wyspiański) 

Reż. Katarzyna Kazimierczuk 

obsada: Daniel Brzeziński, Nela Brzezińska, Jakub Iwański 

e 07.01.2009 -Teatr Polskiego Radia (cz. I); 14.01.2009 (cz. II) 

Reż. '(Valdemar Modestowicz 

Konrad - Mariusz Bonaszewski 

Muza - Danuta Stenka 

• 23.10.2010 -Teatr Polski w Szczecinie 

Reż. Waldemar Modestowicz 

Konrad - Jacek Polaczek 

Muza - Olga Adamska 

Geniusz - Krzysztof Bauman 
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BARTŁOMIEJ CHOWANIEC 
Aktor. Absolwent krakowskiej PWST im. L. Solskiego. 

W latach 2002 - 2006 związany z Teatrem im. J. Osterwy 
w Lublinie, gdzie zadebiutował rolą Benvolia w „Romeo 

i Julii" W. Shakespeare'a. Na deskach tego teatru zagrał m.in. 
Helikona w „Caliguli" A. Camusa. Współpracował także 

z Teatrem im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, gdzie zagrał Jana w przedsta
wieniu „Cześć faszysto!" w reżyserii Michaela Beckera. Związany był z 'fratrem in1. 

St. I. Witkiewicza w Zakopanem, gdzie zagrał m.in. Sahaka w „Barabaszu" P. La

gerkvista, Jazona i Posłańca w „Sytuacjach wg Medei" Eurypidesa. Współpracuje 
z warszawską Sceną Przodownik, gdzie współtworzy „Kabaret na koniec świata''. 

IZABELA DĄBROWSKA 
Aktorka. Absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarstwa w Bia
łymstoku. Związana była z Teatrem „Lalka'' w Warszawie, 

a także z gdańskim Teatrem Lalki i Aktora „Miniatura': 

w którym zagrała Ziarenko w „Turlajgroszku" P. Tomaszuka 

i T. Słobodzianka oraz tytułową rolę w „Czerwonym kaptur-

ku" J. Brzechwy. Grała na deskach stołecznych teatrów: Teatru Dramatycznego im. 

G. Holoubka, Teatru Na Woli im. T. Łomnickiego, Teatru Montownia. Współpra

cuje z warszawskim Laboratorium Dramatu, gdzie na scenie Przodownik zagrała 
m.in. Fifi w „Malambo" T. Słobodzianka oraz Córkę Ślusarza w „Przylgnięciu" 

P. Rowickiego. Jej ważniejsze role w Teatrze Telewizji to Tamara w „Proroku Ilji" 

i Ola w „Carze Mikołaju" T. Słobodzianka, Irena Prawdziwa w „Pielgrzymie" oraz 

Kobieta pod figurą w „Łucji i jej dzieciach" M. Pruchniewskiego; występowała 
także w spektaklach w reżyserii I. Cywińskiej (m.in. Matka w ,W poszukiwaniu 

zgubionego buta'' W. Myśliwskiego i Helena w „ ... aż chce się żyć" A. Adamowi-
__________ ___34 cz-Kędzierskiej). Ma na swoim koncie liczne role filmowe (m.in. we .Wszystko 

będzie dobrze'' T. Wiszniewskiego) i telewizyjne (np. w „Bożej podszewce'' I. Cy

wińskiej) . Za Fifi w „Malambo" T. Słobodzianka otrzymała wyróżnienie na XIII 
Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej . Za rolę 

Zochy w „Naszej klasie" T Słobodzianka została wyróżniona na 51 . Kaliskich Spo

tkaniach Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej. 

ARTUR DOBRZAŃSKI 
Tancerz, choreograf, pedagog. Współpracował z Operą Kra
kowską, leatrem KTO, zespołami Pavanilia, Ardente Sole, 

Art Color Balet. Jest autorem kilkudziesięciu choreografii 

w teatrach dramatycznych w Polsce min. w Olsztynie, Kra
kowie, Katowicach Gdańsku. W 2001 roku otrzymał nagro

dę europejską dla obiecujących choreografów z Europy Wschodniej. W 1997 roku 
założył w Krakowie Teatr Tańca TOK. Spektakle tego teatru były wielokrotnie na

gradzane na festiwalach tanecznych w Polsce i za granicą oraz prezentowane m.in. 
w Sankt Petersburgu, Nowym Jorku, Wilnie i w Edynburgu. Występuje obecnie 

w Rock Operze Krq'Lacy. 

MICHAŁ GÓRCZYŃSKI 
Kompozytor i muzyk. Absolwent warszawskiej Akademii 
Muzycznej im. F. Chopina. Od 1998 roku zajmuje się pisa-

niem muzyki na różne obsady (m.in. „Zróżnicowanie na 

dwa fagoty i klarnet': „Rondo a la krakowiak na wrzeszczą-
cego pianistę i kl.arnet basowy'; „Malowanie na dwa klarne-

ty, fagot, kontrabas i śpiew") . Napisał muzykę do ponad 25 spektakli dla teatrów

dramatycznych i lalkowych. Czynnie zajmuje się improwizacją i interpretacją 
muzyki współczesnej. Występował jako solista z takimi zespołami jak: de Ereprijs, 

Kwartet Śląski, Orkiestra Aukso, Filharmonia Podlaska, Filharmonia Szczecińska 

Uczestniczył w Międzynarodowych Kursach Muzyki Współczesnej w Darmstadt. 

gdzie prezentował swoje autorskie techniki wykonawcze na klarnecie basowym. 
Jest twórcą instalacji, tekstów teoretycznych na temat autorskich teorii, audycji 

radiowych oraz filmów undergroundowych. Od 2002 roku współtworzy zespół 
„Kwartludium'; specjalizujący się w wykonywaniu muzyki współczesnej . Od 2008 3.5____ 



roku pracuje nad poszemmiem możliwości bn:mieniowych klarnetu basowego, 

inspirując się beatboxem i współpracując z jednym z najlepszych polskich beatbo
xerów, Patrykiem „Tik Takiem" Matelą. 

SŁAWOMIR HOLLAND 
Aktor. Absolwent PWST we Wrocławiu. Występował w te
atrach: im. S. Żeromskiego w Kielcach, Polskiego w Byd

goszczy oraz na scenach warszawskich: Teatr Na Woli im. 

T. Łomnickiego, Teatr Ateneum im. S. Jaracza, Teatr Popu
larny i Szwedzka 2/4. Współpracuje także z Laboratorium 

Dramatu, grupą teatralną Atlantis oraz z Teatrem Polskiego Radia. Wraz z Jackiem 

Bursztynowiczem jest wykonawcą i współtwórcą programu literacko -satyryczno

kabaretowego pt. „Nic Nowego Pod Słońcem''. Ma w dorobku około pięćdziesięciu 
ról teatralnych m.in.: Xawery w „Turoniu" S. Żeromskiego, Chlestakow w „Rewi

zorze" M. Gogola, Henryk w „Ślubie" W. Gombrowicza, Król Nikodem w „Królu 

Nikodemie" F. Goetla i R. Malczewskiego - wszystkie w reżyserii B. Augustyniaka 

oraz Artur w ,;fangu" S. Mrożka, Gość w „Jesiennym wieczor.te'' F. Durrenmatta, 

Antenor w „Odprawie posłów greckich" J. Kochanowskiego i wiele innych. 
Wystąpił w ponad osiemdziesięciu filmach i serialach. 

PIOTR J ĘDRZEJA$ 
Reżyser, aktor. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWS

FTviT w Łodzi z 1999 roku i Wydziału Reżyserii Dramatu 

krakowskiej PWST z 2004 roku (dyplom obronił w 2005 r.) 
. Re'qserował spektaklem.in. w 1eatr.te Stu („Monologi wa

giny" E. Ensler) i Teatrze Ludowym w Krakowie (m.in. „Baj-
zel" K. Czeczota i jako współreżyser „Ryszarda III" W. Shakespeare'a w reż. Jerzego 

Stuhra), Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie (m.in. „7 sekund/In God we trust" F. 
Richtera, „Dzień Walentego" I. Wyrypajewa i „Żydówek nie obsługujemy" M. Sie

niewicza), Stowarzyszeniu Teatralnym N50,18 ElS,46 w Zabrzu (m.in. „Edmond" 

D. Man1eta i „Biedny Ja, Suka i Jej Nowy Koleś" M. Walczaka), w Teatrze im. S. 
Żeromskiego w Kielcach („Dziady A. Mickiewicza wg S. Wyspiańskiego" A. Mic-

.............. 36 kiewicza i St. Wyspiańskiego oraz „Kartotekę'' 1~ Różewicza), w Teatrze Wybrzeże 

w Gdańsku („Być jak Kazimierz Deyna'' R. Paczochy ). W latach 1999-2001 należał 

do zespołu Teatru Nowego w Zabrzu, grał Nicka w „Kto się boi Virginii Wolfee?" 

E. Albee w Teatrze śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Współpracuje 
z Laboratorium Dramatu, gdzie na scenie Przodownik wyreżyserował dramat M. 
Walczaka - „Biedny Ja, Suka i Jej Nowy Koleś''. 

MARCIN JĘDRZEJEWSKI 
Aktor. Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej. Od 
1992 roku należy do zespołu 'ICatru Polskiego w Warszawie, 

na deskach którego zagrał m.in. w „Szewcach" St.I. Witkie
wicza oraz w ,,Wieczorze Trzech Króli" W. Shakespeare'a. 

Jest laureatem Nagrody im. Arnolda Szyfmana dla wyróż

niającego się młodego aktora Teatru Polskiego (2005). Ma na swoim koncie liczne 
role filmowe i telewizyjne. 

JAN KOZIKOWSKI 
Scenograf, kostiumograf Studiował na Wydziale Aktorskim 

Akademii Teatralnej w Warszawie. Jest absolwentem Akade
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako scenograf debiutował 
w 1998 roku pracą przy recitalu E. K. Bułhak „Ulepiły mnie 

zdolne anioły" M. Małeckiego w Teatrze Dramatycznym 
im. G. Holoubka w Warszawie. Przygotował scenografię do spektakli: A. Glińskiej, 

P. Kruszczyńskiego, M. Fiedora, P. Cieplaka, I. Gorzkowskiego, A. Nalepy oraz A. 

Figury. Pracował nad kostiumami przy spektaklach „Merlin'' i „Nasza klasa'' T. Sło

bodzianka. Dwukrotnie uczestniczył w Praskim Quadricnnale. Za scenografię do 

spektaklu „Matka Joanna od Aniołów" według J. Iwaszkiewicza, zrealizowanego 
w Teatrze im. J. Kochanowskiego w Opolu, otrzymał nagrodę na XXVII Opolskich 
Konfrontacjach Teatralnych i w I Ogólnopolskim Konkursie na teatralną insceniza
cję dawnych dzieł literatury europejskiej. W XII Ogólnopolskim Konkursie na Wy

stawienie Polskiej Sztuki Współczesnej nagrodzona została także jego scenografia do 
przedstawienia ,,Wszystkim Zygmuntom między oczy!!!" M. Sieniewicza w Teatrze 

Polskim we Wrocławiu. Był również nominowany do Polskiej Nagrody Filn1owej 
Orzeł za kostiumy do filmu „Pół serio'; do którego również robił scenografię. 3Z__ 



KRZYSZTOF KRUPIŃSKI 
Aktor. Absolwent PWST w Warszawie. Debiutował w Te

atrze Na Woli im. T. Łomnickiego rolą studenta w „Pannie 

Maliczewskiej" G. Zapolskiej. Współzałożyciel warszaw

skiej grupy „Pracownia Teatr''. Aktor Lubuskiego Teatru 

- im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze i Teatru Ko-

media w Warszawie. Był m .in.: Prysypkinem w „Pluskwie'' W. Majakowskiego, 

Spodkiem w „Snie nocy letniej" W Shakespeare'a, Dymogackim w „Szkarłatnej 

' wyspie'' M. Bułhakowa, Gombrowiczem w „Gombrowiczu niezniszczalnym" wg 

„Dzienników" W Gombrowicza. Zagrał w kilkudziesięciu filmach. 

BOGUSŁAW KUDŁEK 
Aktor. Absolwent PWST im. L. Solskiego w Krakowie. Grał 

Gustawa-Konrada w „Dziadach" A. Mickiewicza i Bohatera 

w „Kartotece" T. Różewicza. Oba spektakle w reżyserii Pio

tra Jędrzejasa. Współpracuje z Teatrem im. S. Żeromskiego 

w Kielcach, gdzie grał również w „Zabawach na podwórku" 

E. Mazya (Szmulik, obrońca Szmulika) i „Bolero Artura" P. Kohouta (Wiktor). 

Ma na swoim koncie wiele ról filmowych i telewizyjnych (m.in. „Czas honoru'; 

„Przepis na życie'; „Linia na życia'' ). 

DAMIAN ŁUKAWSKI 
Aktor. Absolwent warszawskiej Akademii 1eatralnej. Za

grał gościnnie Gastona, Ottona i Profesora Affenschrnalza 

w „Przebudzeniu wiosny" E Wedekinda w Teatrze Po

wszechnym im. Z. Hubnera w Warszawie. Wcielił się rów

nież w rolę Marka Czarneckiego w spektaklu „Oskarżeni. 

Smierć sier7..anta Karosa'' St. Kuźnika w reżyserii autora w Teatrze Telewizji. Zagrał 

także w filmach „Różyczka'' Jana Kidawy-Błońskiego i „Joanna'' Feliksa Falka oraz 

w serialach telewizyjnych, m.in. w: „Brzyduli'; „Barwach szczęścia'' i „Czasie ho

noru''. Współpracuje z w Laboratorium Dramatu, gdzie na Scenie Przodownik 

można go oglądać w roli: Percewala z Walii w „Merlinie" T. Słobodzianka oraz 

_________ 38 w roli Skwary w „Przylgnięciu" P. Rowickiego. 

ROBERT I MAJEWSKI 
Aktor. Absolwent PWSFTviT w Łodzi. Należał do zespołu 

Teatru Narodowego w Warszawie, w którym zagrał m.in.: 

Ajakosa w „Żabach'' Arystofanesa, Klapsera w „Kopciu

chu" J. Głowackiego, Żołnierza i Zalotnika w spektaklu 

„On. Drugi powrót Odysa'' A. i J. Grzegorzewskich oraz 

Michała w „Poduszycielu" M. McDonagha. Grał także w Teatrze Studio im. St. I. 

Witkiewicza w Warszawie oraz w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. W Teatrze Na 

Woli im. T. Łomnickiego gra Jakuba Kaca w „Naszej klasie" T. Słobodzianka. Na 

stałe współpracuje z Laboratorium Dramatu; zagrał Psa z kulawą nogą w „Ab

syncie" M. Fertacz, Księdza w „Przylgnięciu" P. Rowickiego oraz Keuseneszala 

w „Merlinie" T. Słobodzianka. Na XIX Festiwalu Szkół Teatralnych otrzymał 

nagrodę dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie w postaci angażu za role: 

tytułową w „Amadeuszu" P. Shaffera oraz Pana Młodego w przedstawieniu }Ne

sele. Sceny wybrane" według St. Wyspiańskiego. 

SZVMON NOWAK 
Aktor. Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej 

w Warszawie. W szkolnym Teatrze Collegium Nobilium 

zagrał w spektaklach dyplomowych w reż. Agnieszki 

Glińskiej, Jana Englerta, Cezarego Morawskiego i An

drzeja Strzeleckiego oraz tytułową rolę w przedstawieniu 

„Baal" B. Brechta. Po ukończeniu studiów występował gościnnie w Teatrze 

IMKA („Opowieści Lasku Wiedeńskiego" O. von Horvatha), w Laborato

rium Dramatu („Kabaret na Koniec Swiata"), w Teatrze Narodowym („Lo

renzaccio" A. de Musseta, „Miłość na Krymie" S. Mrożka) oraz w Teatrze 

Studio („Pułapka" '[ Różewicza - etiuda w ramach projektu Studio in pro

gress). Na XX.VIII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi otrzymał wyróżnie

nie za rolę Hawliczka w przedstawieniu „Opowieści Lasku Wiede11skiego" 

Ó. von Horvatha oraz za role w spektaklach: „Chopin w Ameryce" i „Bóg 

mówi słowo''. 
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MAGDALENA ROMAŃSKA 
Menadżer. Dyrektor zarządzający i kierownik technicz

ny Fundacji Sztuka Dialogu, producent spektakli wysta

wionych na Scenie Przodownik przy Olesińskiej 21 oraz 

Teatru Na Woli im. T. Łomnickiego. Z teatrem związana 

rodzinnie - dziadek pracował jako krawiec w stołecznym 

Teatrze Współczesnym, babcia jako garderobiana w Teatrze Wielkim, a ojciec 

jako kierownik techniczny w Teatrze Nowym. Ukończyła Wydział Dzienni

karstwa i Nauk Politycznych (specjalizacja prasowa i fotograficzna) oraz Mar

keting Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2005 do 2009 roku zwią

zana z branżą medialną. Pracowała jako dziennikarz miesięcznika teatralnego 

„Foyer': redaktor prowadzący informatora kulturalnego „7 dni" („Dziennik 

Polska Europa Świat"), redaktor naczelny ,;wiK" i redaktor prowadzący dodat

ków specjalnych w tygodniku ,;wprost''. W latach 2006-2009 była współwłaści

cielką serwisu dostarczającego repertuary teatrów dla portalu „Co Jest Grane''. 

MARCIN SZTABIŃSKI 
Aktor. Absolwent wrocławskiej PWST. Debiutował rolą 

Lokaja Stanisława w „Operetce" W. Gombrowicza w Te

atrze im. S. Jaracza w Olsztynie. Zagrał Laertesa w „Ja, 

Hamlet" W. Shakespeare'a w Teatrze im. W. Bogusław

skiego w Kaliszu; wystąpił w przedstawieniu „Ballady 

morderców" N. Cave'a na scenie Teatru K-2 we Wrocławiu. Związany jest 

z Laboratorium Dramatu, gdzie na scenie Przodownik zagrał Skwarę i Lekarza 

w „Przylgnięciu" P. Rowickiego oraz Mordreta zwanego Dzikim w „Merlinie" 

T. Słobodzianka. Wystąpił ponadto 99 groszy w „Szajbie" M. Sikorskiej-Misz

czuk oraz w „Obcym Królu" C. Cyberskiego. Współpracuje z Teatrem Na Woli 

im. T. Łomnickiego, gdzie wcielił się w Heńka w „Naszej klasie" ·r: Słobodzian
ka. Grał również w spektaklach Teatru Telewizji. Ma na swoim koncie t role 

filmowe, m.in. w „Jestem" D. Kędzierzawskiej, „Nieruchomym poruszycielu" 

Ł. Barczyka i „Kołysance" J. Machulskiego. 

JERZY TRELA 
Aktor. Absolwent krakowskiej PWST im. L. Solskiego, 

której był Rektorem w latach 1984-1990. Na stele związa

ny w Krakowem, . gdzie należał do zespołów Teatru Laki 

i Maski „Groteska'' oraz Teatru Rozmaitości, a od 1970 roku 

w zespole tamtejszego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej 

w Krakowie (na deskach tego teatru wystąpił w kilkudziesięciu przedstawieniach). 

Stworzył wiele wybitnych kreacji aktorskich, m.in.: w Gustaw-Pustelnik, Konrad 

w „Dziadach'' A. Mickiewicza, Stary Aktor i Konrad w ,;wyzwoleniu" St. Wyspiań

skiego, Aktor I , Grabarz w „Hamlecie /IV/" W. Shakespeare'a, Iwan Nikołajewicz 

Zachedryński w „Miłości na Krymie" S. Mrożka, Stary Wiarus w ,;warszawian

ce" St. Wyspiańskiego, Jasza w „Wiśniowym sadzie" A. Czechowa, Raskolnikow 

w „Zbrodni i karze" F. Dostojewskiego i wiele innych. Zagrał w wielu filmach, 

m.in.: „Trzy kolory. Biały': „Dekalog IX" w reż. K. Kieślowskiego oraz „Pan Tade

usz" A. Wajdy, „Quo vadis" J. Kawalerowicza, „Śmieć jak kromka chleba'' K. Kut

za, „Znachor" J. Hoffmana a także w serialach telewizyjnych: „Stawka większa niż 

życie': „Janosik'; „Królowa Bona'; „Blisko, coraz bliżej': „Kolumbowie'; „Z biegiem 

lat, z biegiem dni„ .". 

Ma na swoim koncie liczne odznaczenia m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż 

Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaczenie Zasłużony Dla Kultury Na

rodowej, Krzyż Komandorski przyznany przez Prezydenta RP z okazji SO-lecia 

Zrzeszenia Studentów Polskich, odznaka Honoris gratia, Krzyż Komandorski 

z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, 

z których wymienić należy : główna nagroda aktorska za rolę Konrada w ,;wyzwo

leniu" St. Wyspiai1skiego na XVI Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, Nagroda im. 

Boya - Klubu Krytyki Teatralnej SDP oraz rv Opolskie Konfrontacje Teatralne 

Klasyka Polska nagroda za rolę Ja..~ka w ,;weselu" St. Wyspiańskiego, nagroda indy

widualna za rolę w „Życiorysie" K. Kieślowskiego na XL'( Festiwalu Polskich Sztuk 

Współczesnych we Wrocławiu, Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za ca

łokształt osiągnięć scenicznych, nagroda aktorska za rolę Anatola w „Portrecie'' S. 

Mrożka na XXVII Festiw.tlu Polskich Sztuk Współczesnych, Nagroda im. A. Ze

lwerowicza za rolę Ignacego /Ojca i Króla/ w „ślubie" W Gombrowicza, Nagroda 



Ministra Kultury i Sztuki w Ogólnopolskim Konkursie na wystawienie polskiej 
sztuki współczesnej - za rolę Zachedryńskiego w „Miłości na Krymie" S. Mrożka, 

Nagroda krakowskiej filii Fundacji Kultury Polskiej „za niezapomniane kreacje te
alralne i filn1owe oraz wielolelnią pracę ze studentami krakowskiej PWST': Nagro

da im. Aleksandra Zelwerowicza za rolę Samuela w „Sędziach" St. Wyspiańskiego 

w Teatr.te Narodowym w Warszawie a Lakże Wielka Nagroda Festiwalu Dwa 1e

atry- Sopot 2011 za wybitne kreacje w Teatrze Polskiego Radia i Teatrze Telewizji. 

AGNIESZKA WARCHULSKA 
Aktorka. Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej. 
W latach 1996-2002 nalefała do zespołu Teatru Ateneum 

im. S. Jaracza w Warszawie, na deskach którego zagrała mię

dzy innymi Dziwkę w „Korowodzie" A. Schnitzlera, Roksa

nę w „Cyrano de Bregerac" E. Rostanda i Maję Ochołowską 

w „Opętanych" W Gombrowicza. Współpracowała także z Teatrem Współczesnym 

w Warszawie (Krystyna w ,,Wielkanocy" A. Strindberga) i Teatrem Dramatycznym 
w Wałbrzychu, w którym zagrała Glorię w „Czyi. nie dobija się koni?" H. McCoya. 

Była Desdemoną w „Otellu" W Shakespeare'a w Teatr.te Narodowym w Warszawie. 

Na scenie Przodownik warszawskiego Teatru Na Woli im. T. Łomnickiego zagrała 
Kobietę II w „Gardenii" Elżbiety Chowaniec oraz Żanet w „Przylgnięciu" Piotra Ro

wickiego. Ma na swoim koncie liczne role w Teatr.te 'Ielewizji (m.in. w „Pieniądzach 
innych ludzi" J. Sternera w reż. M. Englerta oraz „Bracie Elvisie" M. i M. Szczepań

skich w reż. ł .. Wylęfałka), filmach (m.in. w „Cwale" K. Zanussiego, „Długu" K. 

Krauze, ,,Wieży'' A. Trzos, „Teraz ja" A. Jadowskiej i „Dlaczego nie!" R. Zatorskiego) 

oraz serialach telewizyjnych. Za rolę Raisy we ,,Wniebowstąpieniu" wg A. Rudnic

kiego w Teatrze Telewizji otrzymała wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkur

sie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Za monodram ,;\Tita Nuova" B. 

Hrabala, który współreżyserowała z Jarosławem Gajewskim, otrzymała Nagrodę 
Dziennikarzy im. Tadeusza Burąńskiego, Laur ,,Wieczoru Wrocławia: Nagrodę 

Polskiego Radia Wrocław i trzy nagrody prywatne na XXXII Międzynarodowych 

Wrocławskich Spotkaniach Teatru Jednego Aktora oraz Nagrodę Dyrektorów Mię

dzynarodowych Festiwali Teatrów Jednego Aktora na XXXVIII Międzynarodo-

-·-·-·-·--·--42 wych Wrocławskich Spotkaniach Teatru Jednego Aktora. 

KAROL WRÓBLEWSKI 
Aktor. Absolwent Wydziału Aktorskiego PWSFTviT 
w Łodzi. Grał na stołecznych deskach Teatru Na Woli 
im. '[ Łomnickiego, 1ealru Żydowskiego, Teatru Polonia 

(w spektaklu „Darkroom'' R. Jeger; spektakl grany obec
nie w warszawskim Och-Teatr.te), a także w Laboratorium 

Dramatu (gra Norberta w spektaklu „Maestro" ). Abramowa-Newerlego). Zwią

zany był z Teatrem Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie, w którym zagrał 
m.in.: Synalka w „Bitwie pod Grunwaldem'' T. Borowskiego, Abnola w „Niena

syceniu" St. I. Witkiewicza oraz Ludwika w „Oczarowaniu" H. Brocha. Za rolę 

Zygmunta w „Naszej klasie" T. Słobodzianka został wyróżniony na 51. Kaliskich 

Spotkaniach Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej. 

JULIA WYSZVŃSKA 
Aktorka. Absolwentka krakowskiej PWST. W spektaklach 
dyplomowych była Hrabiną lizą w „Gigantach z Gór" L 

Pirandello i Niną w „Nadobnisiach i Koczkodanach" St. I. 

Witkiewicza Debiutowała w Teatrze Polskim w Bielsku-Bia
łej rolą Zabawnisi w „Nowym Wyzwoleniu" St. I. Witkie

wicza. Z okazji festiwalu FOCUS ON MITOS 21 w Narodowym Starym Teatrze 

im. H. Modrzejewskiej w Krakowie zagrała w spektaklu ,,Wynajem" Nis-Momme 
Stockmana. Współpracuje z Teatrem Na Woli im. T. Łomnickiego w Warszawie, 
gdzie zagrała Rachelę w „Naszej klasie" T. Słobodzianka oraz z Laboratorium Dra

matu (Kobieta IV w „Gardenii" E. Chowaniec oraz tytułowa Medea w monodra
mie M. Marciniak). Za rolę Zabawnisi podc7,as II Koszalińskich Konfrontacji Mło

dych m-teatr, otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki festiwalu. „Medea'' zdobyła 

główną nagrodę na 9. Ogólnopolskin1 Przeglądzie Monodramu Współczesnego. 
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~TeauNa 

~Woli 
Dyrektor 
Tadeusz Stobodzianek 

Zastępca dyrektora 
Małgorzata Gurdziel 

Konsultant programowy 
prof. Leonard Neuger 

Kurator ds. dramaturgii 
dr Agnieszka Jarzyńska-Bućko 

Koordynator pracy artystycznej 
Dominika Jeżewska 

Public Relations 
Szymon Majewski 

Dział promocji i marketingu 
Anna Czechowska 
Katarzyna Wietrzycka 

Asystent dyrektora 
Kalina Jaśkowska 

Kasa biletowa 
Barbara Łopusińska 
Grażyna Reczulska 

Inspicjent 
Mateusz Karoń 
Julian Potrzebny 
Obsługa widowni 
Janina Jaworska 

Główny księgowy 

Elżbieta Mączko 

Zastępca głównego księgowego 
Lucyna Boćkowska 
Księgowa 

Elżbieta Majewska 

Specjalista ds. kadr 
Ewa Szczepańska ZE 

Kierownik techniczny 
Bogusław Lorenc 

Kierownik gospodarczy 
Jolanta Zmitrowicz 

Kierownik sekcji elektra-akustycznej 
Andrzej Król 
Elektryk - oświetleniowiec 
Adam Kiliański 
Andrzej Lubański 

Akustyk 
Ewa Zatońska-Skrzecz 
Andrzej Skowroński 
Multimedia 
Kacper Jan Urban 

Brygadier sceny 
Wojciech Reczulski 
Rekwizytor 
Andrzej Łopusiński 

Maszynista sceny 
Rafa! Kwiatkowski 
Piotr Zmitrowicz 
Witold Zmitrowicz 
Ślusarz 
Jacek Stegenko 
Tapicer 
Franciszek Mierzejewski 

Kierownik pracowni krawieckiej 
Małgorzata Dąbrowska 
Krawcowa 
Teresa Maliszewska 

Charakteryzacja 
Anna Gradowska 
Agata Kaczuba -Jasiówka 

Garderobiane 
Halina Motyczyńska 
Alicja Zrzycka 

Kierowca - goniec 
And rzej Matusiewicz 
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