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(. .. ) August Strindberg urodził się w Sztokholmie 
22.I. 1849 r. jako s·yn zamożnego mieszczanina -
i służącej,. Dla nas, ludzi XX stulecia, nie istnie
je ju~, rzecz prosta. sprawa tzw. „mezaliansu", 
lecz dla społeczeństwa szwedzkiego w połowie 

wieku XIX to .zagadnienie ważyło nap:-awdę, 

realnie. · 
Nie tylko sprawę „mezaliansu" boleśnie przeżył 
w swej młodości August Strindberg. Był trzecim 
dzieckiem ze . związku, który dopiero co został 
uświęcony· „legalnym" ·małżeństwem. Tuż przed 
urodzeniem Augusta ·bankructwo oj"ca zniszczyło 
ognisko . rodzinne i sprawiło, że . przyjście na 
świat nowego dziecka nie było · poż~an<".: . 

Dziecko wyhodowało w sobie kompI~ks podej
rzliwości, zawiści, rekryminacji. Dochodz..iło do 
wniosku, że matka wstydzi sję go, że go nie 
obdarza należrui macierzyńską miłością. '_ Z<iczy
na jęj więc nierlawidzić. Nic nie zdoła ~atrzeć 
bolesnego widoku .matki, spoufalonej najserdecz_ 
nie} z. czterema kumami równie „niskiej" kon
dycji. Już wtedy powstają trudne do rozwikła
nia, nieopisanie gwałtowne _ sprzeczności: z jed
nej strony nienawiść wobec ludzi uprzywilejo
wanych, bogatych i „prawomyślnych", tych, któ
rym się wszystko udaje - a z drugiej pogarda 
i niechęć wobec takich jak on sam „bękartów" 
czy synów „służącej". 

· Na domiar nieszczęścia matka umiera wkrótce 
(Strindberg miaf ,,,;·t~dy .szeić lat) - a ojciec za
ślubia· młodą guwernantkę. Nienawiść do maco
chy wybucha u Strindberga ·w pełni. Krzywda 
w najrozmaitszym sensie tego słowa staje się 

chlebem powszednim młodego Strindberga. Raz 
po raz w jego późniejszych utworach z niezwy
kłą siłą sugestii powraca motyw niesprawiedli
wości, kompleks zaszczepiony człowiekowi, któ
rego w dzieciństwie ukarano niesłusznie za winę 
niebyłą , równocześnie puszczając w niepamięć, 

lub nie dostrzegając winy naprawdę popełnio
nej. 

(.„) Po kilku nieudałych próbach ukończenia 

wyższych studiów Strindberg zaczyna pracę w 
najrozmaitszych zawodach, chce zostać nauczy
cielem (1868), aktorem (1869), dziennikarzem, 
urzędnikiem towarzystwa ubezpieczeń, bibliote
karzem - a nawet telegrafistą! Co prawda nie 
tylko niepokój wewnętrzny mu przeszkadza, ale 
i niechęć do zajęcia postawy konformistyczne'j, 
zawierania kompromisów z własnym sumieniem. 
Odczuwa nieustanną potrzebę atakowania i kry
tyki. Jako współpracownik jednego z sztok
holmskich dzienników przeżywa konflikty su
mienia. Owe konflikty stały się osnową pierw
szego utworu literackiego, który Strindberg pi
sze mając dwadzieścia trzy lata: lvl'istrza Olafo 
(1872). 

(„.) Kilka lat później (1877) młody pisarz odnosi 
wrażenie , że nareszcie znalazł spokój i szczęście. 
Pracuje wtedy w poważnej instytucji w Biblio
tece Królewskiej w Sztokholmie. Wydaje się, że 

będzie mógł założyć rodzinę, żeni się ze znaną 
i utalentowaną aktorką Siri von Essen, byłą 

baronową Wrangel, ma troje dzieci. Ale już po 
kilku latach zaczynają się nieporozumienia. 
Strindberg jest ambitny, dumny, drażliwy i za
zdrosny. Siri ma żale z powodu rzekomo zwich
niętej kariery aktorskiej. Nieporozumienia do
tyczą też wychowania dzieci i wpływu ducho
wego na ich rozwój. 

( ... ) Z cechującą go potrzebą całkowitego wypo
wiedzenia się w druku, Strindberg atakuje ko
biety, uznaje ruch emancypacyjny za jedną 

z przyczyn zła, coraz wyraźniej staje na stano
wisku mizogenii i nieubłaganej „walki płci". Nie 
wiadomo, co mocniej go skłania ku temu stano
wisku: osobiste przeżycia i uwrażliwienia czy 
pewne kierunki myśli ówczesnej, które uznają 
bezlitosną walkę w przyrodzie za najbardziej 
zasadnicze prawo bytu; myśli te znajdą się np. 
u kolebki filozofii Nietzscheańskiej, dobrze 
Strindbergowi znanej. Walka płci i kompleksy 
prześladowań, doznanych czy przeczuwanych, 
stają się tematem utworu Ojciec (1887), który 
przynosi Strindbergowi drogo okupioną chwałę. 
Walka degeneracji i instynktu nie\volniczego, 
tych dwóch plag, będących zdaniem Strindberga 



koszmarem społecznego życia - stanowi proble
matykę Panny Julii (1888). 

życie w dotychczasowym środowisku wyda~e s~ę 
Strindbergowi nie do zniesienia. Przenosi s'.ę 
z miejsca na miejsce, jeździ do Paryża , Szwaj
carii Włoch próbuje się osiedlić w Kopenhadze 
lub 'w Berl~nie . Podczas pobytu berlińskiego 
(1892) zbliża się do środowiska tamtejszej .cyga
nerii międzynarodowej, (m. in. do bawiącego 
wtedy w Niemczech i pisującego po niemi~cku 
Przybyszewskiego) i poznaje drugą swą z?n.ę, 

austriacką dziennikarkę, Friedę Uhl. To małze~ 
stwo rozbij e się jeszcze szybciej niż poprzednie; 
nie przetrwało nawet roku! Silny stopień sch~
zofrenii i mania prześladowcza doprowadzają 
Strindberga nad brzeg całkowitego załamania . 
( ... ) Być może, iż ocalił go s ilny fizycznie or~a
nizm· ale przede wszystkim ocaliła go - l!te
ratur'a. Koszmary, demony i halucynacje mógł 
Strindberg przezwyciężyć - ponieważ umi~ł je 
opisać. Wielki dramat mistyczny, :' k~or.ym 
dźwięczą zarówno echa romantyzmu, Jak i filo
zofii egzystencjalnej (Kierkegarda), Droga do Da
maszku, był wyzwoleniem z „inferna". Pisał go 
Strindberg kilka lat (i897-189B), by znów do 
dzieła powracać (do r. 1904). 

Uspokojony i jako tako pogodzony autor Drogi 
do Damaszku wraca do ojczystego Sztokholmu. 
Mając pięćdziesiąt dwa lata żeni się po r~z 
trzeci - znów z aktorką. Wtedy to powstaJe 
szereg jego dramatów z dziejów narodowych 
Szwecji: Saga rodu Folkungów (1899), O-ustaw 
Waza (1899), Eryk XIV (1899), Karol XII. (1901). 
Inna grupa utvvorów (z Tańcem &mierc i, 190 1~ 
przypomina dawnego Ojca, Pannę Julię. cz~ ~a
riasa. Inne wreszcie są próbą tworzema Jakie
goś nowego teatru awangardowego, rozry::ają
cego ramy dotychczas przyjętych konwencJi.: np. 
Gra snów (1901) czy Sonata widm (lf''l7) . Nieza
dowolony z dotychczasowych realizac:Ji, Strind~ 
berg próbuje tworzyć teatr zgod ny z własnymi 

pojęciami. 

Dlatego zakłada własny kameralny teatr, „In
tima Teatcrn", w Sztokholmie. Nawet nowe roz_ 
bicie rodziny (pisarz rozwodzi się po raz trzeci, 
w r. 1904) nie osłabia energii Strindberga. Obok 
pracy teatralnej i literackie j rozwija działalnoś ć 

publicystyczną. Jak wspomina prof. Kurdybacha 
„w każde urodziny przed domem Strindberga 
przeciągały tysiące robotników, wznoszących 

okrzyki na cześć sędziwego pisarza. Wzruszony 
Strindberg przypomniał sobie, że jest synem 
służącej i że powinien być obrońcą klas upośle
dzonych. W prasie zaczęły się pojawiać jego 
cięte artykuły, domagające się zniesienia v.; 

Szwecji monarchii i własności prywatnej, którą 
wywodził z przemocy, daleko idącej reformy 
Kościoła, sprawiedliwego podziału dochodu spo
łecznego i absolutnie równego startu życiowego 
dla każdego młodego człowieka. Szwedzkie orga
nizacje socjalistyczne v:ydały te artykuły 

w dwóch tomach pod tytułem: „Przemówienie 
do ludu szwedzkiego". 
Strindberg umarł 14 maja 1912 r., mając 63 lata, 
na raka. 
Jakie znaczenie ma twórczość Strindberga z 
punktu widzenia rozwoju literatury nowoczes
nej? Strindberg raz.poczynał działalność pod 
sztandarami triumfującego naturalizmu. Jeszcze 
w 1901 roku (a więc po okresie paryskiego „in
ferno'') pisał w „Strindberg-Blatter": „Jestem, 
czym byłem , to jest naturalistą, tylko punkt wi
dzenia się zmienił". Ale jak Strindberg pojmo
wał naturalizm? 
(„.) Strindberg w każdym dramacie szukał od
niesień zarówno do własnych spraw, jak i do 
zasadniczych praw przyrody. Ideę naturalizmu 
(podobnie jak Taine, Flaubert, Maupassant czy 
Zola) pojmował jako próbę upodobnienia twór
czości literackiej do pracy uczonego-przyrodni
ka. Z tą różnicą, że w pracy tej mniej go pocią
gała obserwacja i badania doświadczalne, a wię
cej - snucie wniosków syntetycznych, takich 
na przykład jak rzekome „prawo nieustannej 
walki płci" . W dramacie Strindberga prawo to 
jest cząstką ogólnego „prawa przemocy". -
„.„A„. że drapieżny ptak pożera gołębia, a wesz 
żre drapieżnego ptaka, chcę zapytać: d laczego 
ma się temu zapobiegać? Zyde nie jest aż tak 
idiotycznie konsekwentne, że tylko wielcy zja
dają małych. Równie często zdarza się, że 

pszczoła zabija lwa lub przynajmniej doprowa
dza go do szaleństwa". Być może, iż autor tych 
słów, napisanych w przedmowie do Panny Julii, 
słyszał o obserwacjach Fabre'a na temat poże-



t'ania samców po nocy miłosnej przez samice. 
(„.) Naturalizm odpowiadał pewnej zasadniczej 
racji bytu Strindbergo'Xskiego pisarstwa, tonowi 
autobiograficznemu, odbiciu osobistych przeżyć 

w każdym niemal utworze. Otóż własne swoje 
życie obserwował Strindberg oczyma surowego 
i bezwzględnego inkwizytora. Jak przez szkło 

powiększające patrzył na - własne i cudze -
winy, błędy i grzechy. 
Dosłowność wciągająca do sztuki to, co jest 
w gruncie rzeczy jej zaprzeczeniem, musiała do
prowadzić do naturalnej i bardzo głębokiej re
akcji. Ostatecznie to nie przypadek, :!:e nego
\Vanie pewnych praktyk naturalistycznych prze
trwało do dnia dzisiejsze.go poprzez wielość haseł 
i kierunków artystycznych. Natomiast owo za
barwienie naturalistycznego eksperymentu, jakie 
próbował spojrzeniu na życie nadać twórca Pan
ny Julii, Ojca i Pariasa - odnawia się raz po 
raz. Zabarwienie to nazywa się okrucieństwem 

poetyckim i znajdujemy je zarówno u wielu 
ekspresjonistów (jak Georg Keiser, Ernst Toller, 
a wcześniej Wedekind), jak i u DUrrenmatta czy 
Maxa Frischa i Sartre·a. 
Tu warto zanotować dalszą ciekawą analogię 

i jakby równorzędność zjawisk. W 1886 roku, 
gdy Strindberg publikuje swą autobiograficzną 
powieść Syn służącej, jeden z twórców psycho
analizy, Zygmunt Freud, studiuje \VC Francji. 
.Jest rzeczą niemal wykluczoną, by pisząc pierw
sze swe utwory, autor Panny Julii mógł znać 
badania wielkich inicjatorów nowoczesnej „psy
chologii głębi", a szczególnie Freuda i Adlera. 
A jednak zarówno w dramatach pisarza szwedz
kiego, jak i w jego powieściach czy pismach 
biograficznych raz po raz, i to z ogromną silą, 

wracają motywy uderzająco „psychoanalitycz
ne": kompleks niższości , znaczenie snów, rola 
przeczuć, mania prześladowcza, zagadnienie se
ksualne, wreszcie zabarwienie świadomości czło
wieka dorosłego przeżyciami i doznaniami z lat 
wczesnego dzieciństwa, które stanowi zasadniczy 
zrąb badań Freuda i „psychologii indy\vidual
nej' ' Adlera. 
Sny dziecięce tak nabrzmiałe „symbolami" psy
choanalitycznymi i opowieść o nich - mniejsza 
o to, czy prawdziwa, czy zmyślona - są przecież 

związkiem gry uczuć i impulsów zmysłowych 

między Panną Julią a Jeanem w Pannie Julii . 
W Grze snów sprawa niesłusznej kary i bezkar
nego przestępstwa dziecięcego rzuca cień na 
istotę dramatycznego konfliktu. Przykłady można 
by mnożyć bez liku. Otóż ów „psychoanalitycz
ny" popęd Strindberga odbił się z ogromną silą 
na całym niemal nowszym dramacie amerykań
s)<:im, nie mówiąc już o filmach Bergmana (Tam 
gdzie rosną poziomki). Eugeniusz O'Neil uznał 
tę zależność: 

„Wziąłem od niego - wyznawał O'Neill- \vizję 
tego, czym jest w ogóle dramat ; jego twórczość 
zmusiła mnie, bym pisał dla teatru". 
(. .. ) Od O'Neilla już wyraźny rodowód dałby się 
pod tym względem wykreślić dla Tennesee 
Williamsa (trudno tu nic myśleć o jego świetnie 
napisanym Tramwaju) i Artura Millera (Smierć 
komiwojażera!). A z drugiej strony dla Piran
della, Rosso di San Secondo, Rittnera, fran
cuskiej ecole du silence z lat trzydziestych, a 
także Anouilha. Tym bardziej, iż równolegle 
płynął tu, jeszcze silniejszy podobny impuls od 
Dostojewskiego i Czechowa. 
(. .. ) Dla Strindberga sztuka nie była tylko pro
cesem przezwyciężenia treści przez formę ani też 
świat nic mógł być jedynie teatrem fantastycz
nie kształtowanych snów. Impulsem, który mu 
przypominał o realnym znaczeniu otaczającego 
ś\\·iata, był nieustanny i dotkliwy ból. „Cierpię, 
więc jestem" - mógł o sobie powiedzieć we 
wszystkich epokach swego pisarstwa. „Tworzę, 
bo cierpię". Cierpienie domagało się u niego ar
tystycznego kształtu. Wedle Boya dusza Strind
berga „niby soczewka skupiała bezmierną roz
pacz i nędzę istnienia, która w duszy „zdrowych 
ludzi" przychodzi do głosu jedynie chwilami 
i nigdy w takim nasileniu". Ale po zako1'lczeniu 
drugiej wojny światowej (w której i Boy zginął, 
zamordowany rękami gestapowców) Lion 
Feuchtwanger zauważył ze zdumieniem, iż 
w twórczości Strindberga „wiele z tego, co uwa
żano za przesadę , aż do karykatury zostało po
twierdzone przez fakty. Indywidualne rysy zy 
skały właściwe miejsce i zobaczyliśmy, jak wy

gląda świat w oczach wielkiego człowieka". 

Wojciech Natanson 
(fragmenty wstępu do „Dramatów" 

Strindberga - PIW, 1962). 
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V..' nini(·j"zym drnm<11·i1• 1tiP prulmwah lll 

stworzy(· c·zl'g"Ś nuwt• 0 o, jt·::;t l11 lim\ ll.'lll 
nil'możliwt· . Clwiałt>m tylko zmndt•rnizo 

w~ c· formt: sto<;O\\'nit• rlo \\'ymagan. ktun'. 

1ak mi sic~ zdaje, ludzie wspókzt·sni pn 
winni sluwill{ sztuc·t• <lrnmatyl·7rwj \\ t;. 111 
u·lu W) brałt•m albo ra< 7t•J dnłt.'m Sit;'. por
\\ a<'.· motywo\vi. ktory, można by pnwif." 
dziec'.·. leży po7U politycznymi spornnu dzi · 
sil.'jsze j doby, ponieważ- pro LI em SOC'Jalrw 

go wznoszenia się C'ZY upadku. wvższyc:h 
i niższyrh. }(·pszyeh czy gor-;zyt'h. lllt>/ 

t zyzn i kobit·t jest. był i bę<l7it· pr7<>llmi() 
t.:m nit:pr?t·m ijujuct•g1, ludzkie~o zamte1 ... -
~0\\'(.tll i;.i 



IP zt dr;un<.it moi '' \ \\ rze nd '1elu . 111ut-
1w \\ razvni('. jv l I\ .li w la 11•1 \\ iIH!. Gd~· 
slunil'11l\' sic; ntcH:lli juk pi •r\\'~a [nlltc'USt') 
n \\·o!ue.joniśl'i, widok trz ·bil·nia clrw\\ 
zmurszałvch. zbyt :;tarvch, któn' za długo 
zawadzał~· innym. mającym rÓ\\ rn p:awo 
do wegetaeji, bc;dzil' na nas \\'yw1er~c 

\\TetŻl'nil' tvlko dobrL i pogodrn.~. rownlL' 
dodatni1 jai· to, l·tore odczuwamy "idząl·. 

1 nieu\toczalni' 1 lwr ~ r ·zcie mozr> um-
r,c1... 

Zarzucono o:,tatniu 1uujeJ tra;;ul11 OJci<.c, 
ze j(st zbvt smutna, tak jak gd:-. bv chci<.4-
no 'ogl~1dac.: trngcdi • we!>ołe. Żąda sic~ ra
dtisci zvcia. a dyrLl~torzy teutrow wma
wiają farsv. jal<by rnclo~c /. 't ia pol~ga!H 
na p!t•L't•n1u bzdur i przedstawH'11lll 
wszvstki ·h luuz1 jukn dotkniGlych l'pil 'P
sją ·lub idioto\\'. Q:;ubiscit' znajdt_1jc~. radost· 
\\' t'ic;zkirh i nkrutn>Th walkach 1.yc1owy_ch 
i cieszc> siP gch· si1· rnogP czl'gos dmne
clziet:, 1;auc';y~· blat~·go lt·;. \\-ybrakm wy
pacli k 11i 'Zwvkły. alt- poucza.i<icv. :lowvm. 
'' '.iątdc <Jll \\'Y.i<it• l· wi••ll'il'go torrnatu. 
ktof\· potwi<-1 d1.a !'l'''td1', • rJ l<qw\\ nc zrani 
mik1śnik11\\ h<11J'll11 

Dlt1 \~ Ytłumaczema . mutnPgn losu panny 
.Tulu poda!Pm l.iardzn wwl1 okoli ·1110:::.ci. 
\'Todzow 111st\•nl·t · .l'.l mall 1. zł" \\ycho
'' a nit> d7.lL'\\ < Z\·11\ przl z OJt a, i• i wla~n;1 
naturt; 1 \\Ph" 1i.1rzv·1n 1q~o IW .l' J s!::ilJ;-. 
cdf'g<'l11 J'()\\ Ull\ lll<IZg, clalt: .i i'<lS I bar<l~tł' i 
bezposn·dnl'l 11.i t 1 ni 11111 \. S\\ 11,ln.Jllnsk1. J, 
Tlll'flbt:cnost 1']1 ;1 \\' domu. 1111 n:t ruai Ji:. 
1.a i mowa nil' s1~ Z\\ 11 1 zr;lmm. pod ni ·cając:-. 
,,·1~!;.·\\' tanca. m rnk nocy. silnl' ~·r9tycznP 
oddziałvwanit• kwiatO\\. a ,,. konc.:u przy
padek. ·który spro\\'adza tych dw.~je do 
ustronnl'go pokoju, ornz ngres) wnosc pod-
11 iecont•go mc~zczy znv 

)l'ie prz~·.iął m punktu widzenia jedno- · 
stronniP fizjologicznego arn t 'Ż .ieclno
stronnie psychologicznego. ·ie składałem 

cał ·.i \.\'iny tylko na dziecióstwo po mate" 
ani t ż nie zr..zucałem jej na menstruację 
czy na samą tylko „nieobyczajność'". Nie 
głosiłem wyłącznie morałów! Te ostatnie 
pozostawiłem - wobec braku w sztuce 
księdza - kucharce. 
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Przedstawił m mn.Jr' ptisL1c1t' - eharakt• 
r:v 110\\·oc;r,psnl·; z:•;,iąrr w okn·s1 prZf'Jsr111 
wym, bardzi('.i 1it·rwn\\ vrn i histe~·c·m:-r 111 

1fiż okres poprzedni .i"kn barcłztL',1 
chwiejne i rozdwojon0, jako mit·swnine 
starego i nov.;('go, uważając za zupełnit· 
prawdopodobne, że nowoczt·sne idt•e po
przt'Z gazety i rozmow.'r' dotarly takż< i dn 
ly<"h \\·arst w spoll'cznvch, w któr~·ch 1,\·,ir 
~lużba domo\\ a 

DuszL moich p0slaci (ich l haruktcr~ l l<1 
zlepek minionych i \\Tiąz jl'szcze aktual
nych stadiów kultury, fragml'nt~· książl'l~ 
i gazet, kawałki ludzi, s!rzl.;pv ubra1i <..wi<1 -
l<'czn~·ch, które stuły SlQ bit hmanumi 
tak wła5"J1ie .iak dusza zlożoin .it·st z ró;r,
nych cząstek. Pokazałlm lt'7. jak si1~ 011 
ksztułtmvały. każą· slabtmu powtarza< ' 
:,lowa skradzione u silniejszl'go i każ<}<.: il1l 
wpożyczać u siebit." nuwzajl'm „icle •" czy. 
jak .to si({ mówi -- sugestie 

AkCJa jest dośf' wartka. a ri.m1t waz chndz1 
1 u "łasriwk tYlko o dw1" n; ob ', ich sir, 
głc'rn me. f rzym~łl'lll, dnd;1j<11 · I \'lko Jedna 
postać ubcwz11ą. km lwrk1.; 1 k:u:·ic 111 -
11zcze:iwmu duC'hn\\' i' P,irn 1n1n~ic si~." narl 
'"sz:;stkim. co ~Jr) dz1'ek n;1 t'l'llit·. A ll"•J

hiI'C'nJ 1a-k. pnnir·waz \\ nlnJr· 1111 s11: . ze dl;i 
Ju1'!zt 110\\.SZ\Th czasó,\· ll~Jh<1rdzi('j int r" 
sująn· .Jl'st nwrhanizm p "chnlr)~i··z1i\'. 
Na:sze \.ll<'i\\'l \\ Jt•dz.v umyslv 111 adnwa 
la,1<1 siG t \. m; Zt' "idzą. iz ens : 1~, odb~·,, n, 
lf'C'Z rhcą wiedz1ec, jak to sil· ciZil',i<'' 'bee 
my właśnie widziet: nici, ktPrvmi pnrusza 
ne są postacie, mechanizm ukcji, bacł<1t 
podwójne dno szkatułki, wziąć do n;k1 
magiczny pierścień, by· znaleźć ·ślady spo
jenia„ zajrz •ć .do kart. by oclkryt'. jak s<1 
znaczon • 



:\loja sztuka trwa przypuszczalnie około 
półtorej godziny i wyobrażałem sobie. ie 
skoro można tak samo długo lub nawet 
dłużej słuchać odc:zytu, kazania czy prze
mówienia na kongresie. to i sztuka teatral
na 11ikogo ni1· znu7.y prwz p<iłtorej godzi
ny 

C'h iałbyrn zdobyć.- ,,. przyszłości publicz
ność· tak wycho\.vaną. żeby umiała wy
trwać· prZl'Z cały spektakl w jPdnym wiel
kim akcie :\le to wymaga uprzednich 
hu dań 

Gdyby !->it; ll:.llll jl•szcze udało pozbyc wi
docztwj orki •stry z jej lampkami. który<'h 
światło rozprasza uwag<:. i z t>varzami 
zwróconymi ku publiczności! Gdyby pur
łdet podwyższyć lak. aby oko widza si~
gało powyżt.•j kolan aktorów~ Gdyby sit~ 
\!dało usunąć· loż,. prosct·nioWt' z w~soły
rni birbantami obojga pki. l gdyby możuu 
było dawać prz1·tl'>tawienia prly zad.l"'m
nimwj zupl·łnil~ sali. a prz~dt-. wszystkim 
na ma I e j ~cenie, priy m u ł ej widow
ni. kto wie, C'zy nie powstałby z tego nowy 
dramat i t(':ltr stałby się znowu przynuj 
mniej rnzrvwka dlu ludzi S\\ iatłyc-h 
W orz.ekiwai1i11 n.a tuki tl'«tr musimv ;hv · 
b!l pLc:ać sztuki do szuflady i przygÓtuwy
wac n· pert uar przyszłości. 

7.r1..1biłem talq probt;~ .Jt'~h mi sit'. udała. 
dt1M· bc:<lzie t .':l ·u. by ją pono\\ itt 
(1888 l ) 

rFr..i.;11<t?1<1. 1 llr~e,frr.11,cu d11 ,J>,rn11v J1w11" · -

!lum Z. ł tJfltJL1·.~k1 

PR·\ \I -\"I Y '>'rr11u.1b.-rga PIW - l!łl;''J. 



Inspicjent i kontrola tekstu 
ANDRZEJ GRZYB 

świ atło 
WIKTOR MACIĄŻEK 

Brygad1ier sceny 
PIOTR DOBIS 

• 
Kierownik techniczny 

JAN BALCEREK 

Pracownie: 

krawiecka 
Kier. ANTONI KOLMAN 

i LEOKADIA KURDEJ 

tryzjerska 
Kier. GERTRUDA KOKOT 

malarska 
Kier. WITOLD WARMUZEK 

stola·rska 
Kier. JOACHIM WYSTUP 

elektrotechniczna 

Ki er. WIKTOR MACIĄŻEK 

modelato rska 
ALEKSANDER ŁAKOMSKI 

tapicerska 
RYSZARD PIOTROWSKI 

szewska 
ANTONI KOWOL 

• 
Podajemy adres biura, przyjmującego 

zbiorowe zamówienia na bilety 
DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI 

Opole, ul. 24 Marca 1, tel. 359·41 

RE P E R TUAR BIEŻĄCY 

SCENA DRAMATYCZNA 

P. Cornei lle - St. Wyspiański 

CYD 

J. Abramow 

KLIK-KLAK 

OPOLSKI TEATR LALKI I AKTORA 

IM. A. SMOLKI 

G. Cyfie row i H. Sapgir 

CHCĘ BYĆ DUŻY 

L. Górski 

LICZĘ DO SZEŚCIU 

W P R ZYGO TO WANI U 

SCENA DRAMATYCZNA 

F. de Rojas 

CELESTYNA 

F. Durbridge 

NAGLE W DOMU ... 

Opracowanie literackie programu 
KRYSl YNA KONOPACKA-CSALA 

Opracowanie gra fi czne 
ZBIGNIEW KLIM CZY K 

Rysunki 
ELŻBIETA KRYWSZA 
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