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Jules Mazarin właściwie Giulio Raimondo Mazzarini 
(ur. 14 lipca w Pescina, Włochy, zm. 9 marca w Vincennes, Francja) -
francuski kardynał, od 1642 pierwszy minister Francji. 

Był najstarszym z sześciu synów Sycylijczyka Pietra Mazzariniego 
i Ortensii Bufalini. Jego siostrami były Geronima Mancini i Laura 
Martinozzi, ich córki (Laura Mancini, Olimpia Mancini, Maria Mancini, 
Hortensja Mancini, Maria Anna Mancini, Laura Martinozzi i Anna Maria 
Martinozzi) przybyły do wuja, do Francji, żeby wyjść bogato za mąż. Był 
więc Włochem niskiego pochodzenia, co też często zarzucała mu 
francuska szlachta. 

W latach 1634-1636 był nuncjuszem papieskim we Francji. W 1639 
przeszedł na służbę francuską. Sprawował władzę w czasie regencji 
Anny Austriaczki i małoletności Ludwika XIV, jej syna. Był następcą 
kardynała de Richelieu. Doprowadził do odbudowy skarbu Francji 
poprzez podwyższenie podatków i popieranie przez państwo 

polityki gospodarczej (m. in. celnej), która określona została póżniej 
merkantylizmem. 

Zdecydowanie umocnił władzę absolutną króla przez ograniczenie 
władzy politycznej wielkich feudałów. Doprowadziło to dwóch wojen 
domowych tzw. Frondy (1648-1653), buntu mieszczan i arystokracji 
przeciwko absolutystycznym tendencjom dworu. Rebelia zakończyła 
się porozumieniem obu stron, jednak więcej zyskali książęta. 

Prowadził bardzo aktywną politykę międzynarodową. Dążył 

do zapewnienia Francji przewagi w Europie kosztem zmniejszenia 
roli Habsburgów. Zaangażował swoje państwo w wojnę trzy
dziestoletnią po stronie Szwecji, wypłacając armii szwedzkiej subsydia 
z francuskiego budżetu. Wojnę z Habsburgami hiszpańskimi 

zakończyło podpisanie w 1659 korzystnego dla Francji 
pokoju pirenejskiego. 

Uważany za jednego z twórców potęgi ówczesnej Francji. 

Antoine Rault 
Urodzony w 1965 roku, po studiach literackich zrobił dyplom w Instytucie 
Nauk Politycznych w Paryżu. Początkowo pracował w mediach 
i komunikacji jako doradca osobistości świata przemysłu, następnie polityki. 
W 1986 roku, mając dwadzieścia trzy lata, przy wsparciu Jeana Anouilha 
pisze słuchowisko radiowe pt. Dejanire. W 1989 roku pisze swoją pierwszą 
sztukę teatralną o tematyce historycznej pt. La Premiere Tete, która opowiada 
o konfrontacji w nocy 14 lipca 1789 roku między Ludwikiem XVI 
a jego lokajem, między arystokracją Ancien Regime'u a ludem. Kilka lat 
póżnieJ, zafascynowany tajemnicą otaczającą życie francuskiego filozofa 
Louisa Althussera i jego żony, pisze sztukę pt. Le Gaiman, która w 2006 roku 
uzyskała pięć nominacji do nagrody teatralnej Moliere, w tym 
do nagrody za najlepszy spektakl sezonu. Za ten tekst autor otrzymał Grand 
Prix Akademii Francuskiej. Ponadto Antoine Rault jest autorem kilku powieści, 
między innymi Tsunami sur /'E/ysee oraz Qui veut la peau du president? 

We wrześniu 2006 roku pisze Diabła w purpurze, sztukę o zabarwieniu 
historycznym i politycznym na temat relacji między kardynałem Mazarin 
a Ludwikiem XIV, ówczesnym delfinem, która po raz kolejny porusza 
tematykę styku między historią a życiem prywatnym słynnych postaci 
historycznych. W sztuce tej opowiada o konfrontacjach między ludżmi 
porwanymi nurtem historii, którzy mimo posiadanej władzy i wpływu 
potrafią wykroczyć poza przypisane im role. 
Jego ostatnie sztuka, nieco odmienna od poprzednich, La vie sinon rien 
(2008), to napisany prostym, bezpośrednim językiem monodram, historia 
pięćdziesięciolatka, który nagle dowiaduje się, że cierpi na nieuleczalną 
chorobę, i musi przewartościować całe swoje życie. 

Diabeł w purpurze 
W 1658 roku Mazarin, pierwszy minister za rządów regentki Anny 
Austriaczki, sprawuje władzę absolutną we Francji. Świadomy, że jest 
śmiertelnie chory, doprowadza do końca edukację swojego chrześniaka, 
młodego Ludwika XIV, realizując swój ostatni polityczny majstersztyk -
za pomocą zręcznych zabiegów dyplomatycznych, w których jest 
niedościgłym mistrzem, Mazarin negocjuje traktat pokojowy między 

Francją a Hiszpanią za cenę małżeństwa między Ludwikiem XIV 
a hiszpańską infantką, Marią Teresą. Po drodze musi usunąć Marię 

Mancini, własną siostrzenicę, która zdobyła serce młodego króla i może 
zrujnować wielkie plany kardynała .. 



Kunszt a ktora 

Aktor, reżyser, dyrektor, pedagog. Ale najpierw 
aktor. Wybitny, wszechstronny, osobny. 
Ignacy Gogolewski niezmiennie elektryzuje 
teatromanów talentem, warsztatem 
i czujnością w wyborze ról. Ma w genach 
aktorskich wierność tradycji, ufność wobec 
sztuki i wielką gotowość, wyniesioną ze 
studiów u najwspanialszych mistrzów. 
W teatrze, filmie, w telewizji zapisał się 

dziesiątkami ról jako wielka indywidualność. 

W 55.letn iej karierze dokonał mnóstwa 

~ 
l 

~ 

~ 
zaskakujących metamorfoz - z romantycznych zd1ęcie 2 próby 

-• 

idoli przeistaczał się w postaci charakterystyczne, groteskowe, 
komediowe. Gustaw- Konrad zagrał hrabiego Szarma, Kordian 
Rejenta Milczka. A przecież nie powiedział ostatniego słowa, ciągle 
wkłada nowe maski. 
Twórcza wyobraźnia, inteligencja, perfekcyjne rzemiosło zapewniły 
Gogolewskiemu własne terytorium artystyczne w polskim teatrze. 
Aktor komponuje role z pewnością wirtuoza, grającego na kilku 
instrumentach. Jest coś wzruszającego w jego absolutnym słuchu 
scenicznym, w rytuale gry, opartym na fundamencie słowa. 

Gogolewski, to wiemy, ma niezwykły dar pięknego mówienia po polsku. 
Jest takie dawne, zapomniane słowo: kunszt. Najprecyzyjniej określa 
aktorstwo Ignacego Gogolewskiego. 

Wiemy, że Inek ufa reżyserom, 

a zawsze pracuje z najwy
bitniejszymi. Ma szczególną 

zdolność obejmowania władzy 

nad widownią. Napięcie i dra
pieżność świadomego artysty 
podporządkowuje pokorze wobec 
teatru. I tylko nie wiemy jednego: 
czy czuje się szczęśliwy. 

Krystyna Gucewicz 

Role Ignacego Gogolewskiego w repertuarze francuskim: 

Klitander- Molier „Mizantrop" 
(reż. Janusz Warnecki, Teatr Kameralny, 21 111954-debiut teatralny) 

Pietrek- Molier „Don Juan, czyli Kamienny Gość" 
(reż. Bohdan Korzeniewski, Teatr Polski, 5 X 1957) 
Piotr-Jean Giraudoux „ Wariatka z Chail/ot" 
(reż. Bohdan Korzeniewski, Teatr Polski, 6 IX 1958) 
Arcybiskup-Jean-Paule Sartre „Diabeł i Pan Bóg" 
(reż. Ludwik Rene, Teatr Dramatyczny, 28 V 1960, prapremiera) 
Fantazjo-Alfred de Musset„Fantazjo" 
(reż. Martyna Broniewska. Teatr TV, 1960) 
Simpson - Henry Becque „Paryżanka" 
(reż. Andrzej Szafiański, Teatr TV, 1960) 
Narrator- Igor Strawiński i Jean Cocteau wg Sofoklesa „Król Edyp" 
(reż. Konrad Swinarski, Teatr Wielki z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej, 1O11962) 
Nero, cesarz-Jean Racine „Brytanik" 
(reż. Wanda Laskowska, Teatr Narodowy, 21111963) 
Roderik- Pierre Corneille-Andrzej Morsztyn „Cyd" 
(reż. Ludwik Rene, Teatr TV, 1963) 
Ruy Bias-Viktor Hugo „Ruy Bias" 
(reż. Wojciech Maciejewski, Teatr Polskiego Radia) 
Karol - Jean Anouilh „Skowronek" 
(reż. Jerzy Antczak, Teatr TV, 1966) 
Don Rodryo- Pierre Corneille- Stanisław Wyspiański „Cyd" 
(reż. Ludwik Rene, Teatr TV, 1969) 
Hrabia d'Astarac-Anatol France „Gospoda pod Królewską Gęsią Nóżką" 
(reż. Stanisław Wohl, Teatr TV, 1971) 
Tartuffe - Molier „Świętoszek" 
(reż. Witold Skaruch, Teatr Sląski, 1OV1973) 
Molier- Jean Anouilh „Panna Molierówna" 
(reż. Ignacy Gogolewski, Teatr TV, 1973) 
Amfitrion i Jowisz-Jean Giraudoux „Amfitrion 38" 
(reż. Stanisław Brejdygant, Teatr TV, 1975) 
Prolog us- Pierre Corneille-Stanisław Wyspiański „Cyd" 
(reż. Ignacy Gogolewski, Teatr Polski, 3 Xll 1975) 
Ludwik XIV- Michaił Bułhakow „Molier, czyli zmowa świętoszków" 
(reż. Maciej Wojtyszko, Teatr TV, 1981) 
Organ - Molier „ Tartufe czyli Obłudnik" 
(reż. Jan Bratkowski, Teatr Polski, 20111993 
On - Eugene Ionesco „Krzesła" 
(reż. Maciej Prus, Teatr Polski, 7 Xll 1995) 
Sider- „Czarna Plaża"(La Plage norie) 
(Film w reż. Michela Piccoli, Produkcja Polska, Francja, Portugalia, Szwajcaria, 2001) 



W repertuarze teatru w sezonie 2009/201 O 

Ingmar Bergman 

G. Beavuis-Garcin 
M. Chevalier 

Jean-Marie Chevret 

Eric Assous 

Carole Greep 

Alain Krief 

Clement Michel 

Nikołaj Kolada 

Ingmar Bergman 

Borys Akunin 

Serge Kribus 

Brigitte Buc 

David Hare 

"Sceny z życia małżeńskiego" 

"Klan wdów" 

"Harcerki" 

"Diabelski młyn" 

"Bloczek" (Szopa) 

"Spadkobiercy" 

"Karton" 

"Proca" 

"Sarabanda" 

"Mewa albo czajka" 

"Ameryka" 

"Rozmowy w parku" 

"Oddech życia" 

W planach: 

Philippe Claudel "Parlez-moi d'amour" 

TEATR "SCENA PREZENTACJE" powstał w 1979 roku . 
Warszawa, ul. Żelazna 51/53, dawne Zaklady Norblina 

ART-NORBLIN Spółka z o.o 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Romuald Szejd 

Zastępca Dyrektora ds . Technicznych Marek Jeżewski 
www.teatrprezentacje.pl, scena@teatrprezentacje .pl 

Kasa czynna (tel.: 0-22 620- 82- 88) : wtorek - sobota : 12 .30-19.30, 
w niedziele 3 godziny przed spektaklem . 

Bilety do teatru sprzedają również : 

Kasy "Eventim" -AL.Jerozolimskie 25 , tel. 0-22 621-94-54, www.eventim.pl 
www.teatral1um .pl, tel.O 507 357 357 

Punkty sprzedaży "Ticketonline" , infolinia tel. . 22 567 22 OO, www.ticketonline .pl 
Wejście na widownię otwarte 30 min . przed spektaklem . 

Na terenie teatru znajduje się płatny parking oraz czynna jest kawiarnia . 
Sala teatralna jest klimatyzowana . 

redakcja programu : Bożena Marczykowska 
projekt graficzny: Marcin Stajewski 

skład i druk: Cetus System Sp z o.o. 
tel. 822-18-51 wewn 242 

Wykorzystano : L'avant-scene theatre, nr 1246, 2008, tłum. Beata Geppert 

Licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

Teatr Scena Prezentacje jest pod opieką Miasta st. Warszawy. 


