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August Strindberg (1849-1912), pisarz szwedzki. Twórca 
nowoczesnego szw dzkiego j<;zyka najnowszych europejskich 
prądóvv lit erackich. lVIi a ł burzliwe życie, trzy razy ż nil się 

i roz\vodził, ci erpiał na manię prz eśladowczą, dużo przebywał 
za granicą, poróżniony z burżuazyjnym społeczeństwem swo
jego I-raju. Płodny, wszechstronni uzdolniony, pisał powieś

ci, nowele, po zj ", dramaty i eseje. Tv.rórczość Strindberga, 
zaliczana do naturalizmu i ekspr sjonizmu, przepoj ona jest 
głębokim pesymizmem. Strindberg jest m. in. autor m dra
matów: Master Olof 1872 (Mistrz 0.), Fadr en 1887 (Ojciec), 
F rok en Julie 188 (Panna Julia), Till Damaskus 1893 (Do 
Damaszku), Gustaw Vasa 1899, Erik X IV 1899, Dćidsdansen 
1902 (T niec śmi rei), Ett dromspel 1907 (Gra snów), Spokso
na ten 1907 (Sonata w idm); powieści: Roda rummet 1879 (Czer
wony pokój), Hemso. Tjanst k vinnans son 1886-1887 (Syn 
służącej); nowel: Giftas 1884-1885 (Małżeństwa), Skarkarlsliv 
1888 (Życie mieszkańców szkierów); utworów autobiograficz
nych Inferno 1897; pism polemicznych i krytycznych. 
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Wojciech Natanson 

( ... ) .Jakie znaczenie ma twórczość Strindberga z punktu 
widzenia rozwoju literatury nowoczesne.i? Strindberg roz
poczynał działalność pod sztandarami triumfującego natura
lizmu . .Jeszcze w 1901 roku (a więc po okresie paryskiego 
„Inferno") pisał w „Strindberg-Blatter": „Jestem, czym by
łem, to jest naturalistą, tylko punkt widzenia się zmienił." („.) 

Naturalizm odnowie1dał pewnej zasadniczej racji bytu 
Strindbergowskicg~ pisarstwa, tono\vi autobiografcznemu, od
l::iciu osobistych przeżyć w każdym niemal utworze. Otóż 
własne S\voje życie obserwował Strindberg oczyma surowego 
i ł::ezvnględnego inkwizytora. Jak przez szkło powiększające 

patrzył na - własne i cudze - winy, błędy i grzechy. Rzecz 
charakterystyczna w przedmowie do „Panny .JuJii" wymie
nia wśród czynników które spowodowały katastrofę życiową 
bohaterki - także i podrażnienie wywołane „chorobą mie
si ęczną". Tego rodzaju motyw przypomina r:ozornie - słynne 

„połcie surowego mięsa" w inscenizac.ia ch tea tru Antoine'a. 
Vv gruncie rzeczy sprawa ta ma jedna k inne znaczenie u fran
cuskich naturalistóvv", a inne u Strindberga. Tam chodziło 

o wierność szczegółowi , jnko istotną cechę i właściwość zja
wisku. Dla autora Panny ;Julii zuchwalstwo przemilczanego 
zazwyczaj szczegółu (podobnie jak spr awa pros ty tucji u Za
polskiej) jest sygnałem okrucieństwa, które wyzwala drapież
ną poezję utworu. 

Tak zwany „anty-estetyzm" był chyba jednym z błędnych 
szlaków, na których się zagubił bojowy kierunek naturalistycz
ny. Dosłowność wciągająca do sztuki to, co jest w gruncie 
rzeczy jej zaprzeczeniem, musiała doprowadzić do naturalnej 
i bardzo głębokiej reakcji. Ostatecznie to nie przypadek, że 

n egowanie pewnych praktyk naturalistycznych przetrwało do 

dnia dzisiejszego poprzez wiel ·ość haseł i kierunków arty

stycznych. Natomiast owo za barwienie naturalistycznego eks

perymentu jakie próbował spojrzeniu na życie nadnć twórca 

„Panny .Julii", „Ojca" i „Pariasa" - odnawia się raz po raz. 

c> 



Zabarwienie to nazywa się okrucieństwem poetyckim i znaj
dujemy je zarówno u wielu ekspresjonistów (jak Georg 
Kaiser, Ernst Toller, a wcześniej Wedekind), jak i u DU.rren
matta czy Maxa Frischa i Sartre'a. Przypomnijmy sobie „Wi
zytę starszej pani", „Odwiedziny o zmroku" czy świetne no
wele Durrenmatta „Obietnicę" i „Kraksę''. Przypomnijmy 
sobie teorię Durrenmatta o okrucieństwie jako „poetyckim 
przełomie" (Bruchstelle). Można również dosłuchać się ana
logii między stanowiskiem Strindberga (wedle znakomitej de
finicji M. Anderser..a Nexo: „zapuszczającego się w głąb wła
snej duszy, by odnaleźć złe moce") a „Kaligulą" Camusa. 

Tu warto zanotować dalszą ciekawą amdogię i jakby rów
norzędność zjawisk. W 1886 roku, gdy Strindberg publikuje 
swą autobiograficzną povvieść „Syn służącej", jeden z twór
ców psychoanalizy, Zygmunt Freud, studiuje we Francji. 
Jest rzeczą niemal wykluczoną, by pisząc pierwsze swe utwo
ry, autor „Panny Julii" mógł znać badania wielkich inicja
torów nowoczesnej „psychologii głębi'', a szczególnie Freuda 
i Adlera. A jednak zarówno w dramatach pisarza szwedzkie
go, jak i w jego powieściach czy pismach biograficznych raz 
po raz, i to z ogromną siłą, wracają motywy uderzająco „psy
choanalityczne": kompleks niższości, znaczenie snów, rola 
przeczuć, mania prześladowcza, zagadnienia seksualne, wresz
cie zabarwienie świadomości człowieka dorosłego przeżyciami 
i doznaniami z lat wczesnego dzieciństwa, które stanowi za-
sadniczy zrąb badań Freuda i „psychologii indywidualnej" 
Adlera. Sny dziecięce tak nabrzmiałe „symbolami" psycho
analitycznymi i opowieść o nich - mniejsza o to, czy praw
dziwa, czy zmyślona - są przecież zawiązkiem gry uczuć 

i impulsów zmysłowych między panną Julią a .Jeanem 
\V „Pannie Julii". vV „Grze snów" sprawa niesłusznej kary 
i bezkarnego przestępstwa dziecięcego rzuca cień na istot~ 

dramatycznego konfliktu. Przykłady można by mnożyć bez 
liku. Otóż ów „psychoanalityczny" popęd Strindberga odbił 

się z ogromną siłą na całym niemal nowszym dramacie ame
rykańskim, nie mówiąc już o filmach Bergmana („Tam gdzie 
r~sną poziomki"). Euge1~iusz O'Neill uznał tę zależność 1 • Ba-
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dacz „komparystyki" literackiej w Paryżu, prof. Baldensper
ger, mówił o niej z okazji przyznania O'Neillowi nagrody 
Nobla. Zstępowanie „w głąb" świadomości psychicznej, wy
szukiwanie ukrytych, na powierzchni niewidocznych, zaled
wie dostrzegalnych czy całkiem navvet niedostrzegalnych zja
wisk było szlakiem, po którym zmierzała twórczość autora 
„Pożądania w cieni u wiązów'', „Cesarza .Jonesa", „Księżyca 

nieszczęśliwych", a szczególnie „Długiej wędrówki w jądro 
ciemności". Czyż nie mógł istotnie _znaleźć tego wszystkiego 
u pisarza, który wyprzedził badania psychoanalityczne (jak 
je przedtem, w sposób jeszcze bardziej zdumiewający, był 

ubiegł nasz Słowacki w „Balladynie")? Od O'Neilla już wy
raźny rodowód dałby się pod tym względem wykreślić dla 
Tennesee Williamsa (trudno tu nie myśleć o jego świetnie 

napisanym „Tramwaju") i Artura Millera („Śmierć komi
wojażera"!). A z drugiej strony dla Pirandella, Rosso di San 
Secondo, Rittnera, francuskiej ecole du silence z lat trzy
dziestych, a także Anouilha. Tym bardziej iż równolegle pły
nął tu, jeszcze silniejszy, r-odobny impuls od Dostojewskiego 

Czechowa. 

Wiąże się z tym sprawa tak bardzo zagmatwana i skom
plikowana: stosunek Strindberga do ekspresjonizmu. Estetycy 
:Młodej Polski i symbolizmu (np. u nas Ignacy :Matuszewski) 
dzielili sztukę na „przedmiotową" i „podmiotową". Artysta
mi „przedmiotowymi" nazywano tych, którzy mówili o ota
cz::tjącvch z.iawiskach; „podmiotowymi" tych, co tematem twór
czości czynili własne stany psychiczne. Ekspresjoniści poszli 
jeszcze kr ok dalej i nadawali owemu światu dozna11 wewnę
trznych wartość przedmiotową i „obiektywną". Innymi sło

wy: patrzyli na otaczający ich świat jedynie poprzez lornetę 
doznań własnych . Znikał w ten sposób, zacierał się lub „od-
wracał" podział na „jednostkę" i „świat" - a czasem, jak 
u Franciszka Kafki, człowiek wchłaniał w siebie świat, obej
mował go bez reszty. Takie znaczenie ma sen zanotowany 

') Wziałem od niego - \Vyzna\vał O'Neill - wiz ję tego, czym jest 
~ ogÓ!e dramat; jego twórczość zmusiła mnie, bym pisał dla teatru." 
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przez Kafkę w jego Dzienniku: „ „. wszystko było teatrem; 
byłem raz na galerii, durgi raz na scenie ... W jednym z aktów 
dekoracja tak bardzo się rozrosła, że nie było widać nic in
nego; ani sceny, ani sali, ani ciemności, ani rozświetlonej ram
py; natomiast wielkie tłumy widzów znajdowały się na scenie." 
We śnie każdy jest samotny, a raczej: istoty, które on widzi 
i które mogą by<'.: pół-ludźmi a pół-zjawami, są jego własnym 
tworem. Świat cały staje się u Kafki - i u innych ekspre
sjonistów - produktem czy projekcją własnych snów, ma
rzeń, a najczęściej koszmarów. Porównajmy teraz z wizją 

Kafki następujące wstępne uwagi, poprzedzające „Grę snów" 
Strindberga: „Autor ... próbował ... naśladować nieskoordyno
waną, lecz pozornie logiczną formę snu. Wszystko może się 

wydarzyć, wszystko jest możliwe i prawdopodobne. Czas 
i miejsce nie istnieją. Na błahej kanwie rzeczywistości fan
tazja snuje i tka nowe wzory: mieszaninę wspomnień, prze
żyć, swobodnych pomysłów, nonsensów i imprO\:vizacji. Oso
by rozdwajają się i podwajają, są dublowane, roztapiają się, 

zagęszczają i jednoczą. Lecz ponad wszystkim stoi jedna świa
domość: Poety". Czyli że także i tutaj (a raczej: już tutaj, 
w 1901 roku) sztuka „podmiotowa" staje się rzeczywistością 
niemal obiektywną, jak u ekspresjonistów. Nic dziwnego, że 
właśnie ekspresjonistyczni reżyserzy tak gorąco powoływali 

się i powołują na genealogię Strindbergowską. Już w latach 
1913-1915, mimo wojny-, dano w Niemczech 1035 przedsta
wień 24 sztuk Strindberga! 

Jednakże przeciw identyfikowaniu Strindberga z ekspre
sjonizmem zdaje się przemawiać inna strona jego twórczości: 
ta, którą można by nazwać jego „zaangażowaniem", jego nie
ustannym zainteresowaniem otaczającą go rzeczywistością. 

Prof. Kurdybacha podnosi, że „Strindberg w okresie wytężo
nej pracy literackiej nie interesował się zupełnie zagadnienia
mi politycznymi. Pochłonięty przeżyciami osobistymi, kłopota
mi finansowymi i rozwodowymi, zapomniał o krzywdach spo
łecznych, o wyzysku klasy robotniczej, o której prawa wal
czył piórem od młodości. Problemy te jednak przypomniały 
mu się w całej1 jaskrawości po stałym osiedleniu się na sta-

6 

rość w Szwecji" . Mimo to \V każdym utworze Strindberga 
mieści się j akiś odruch protestu, buntu, jakiś płodny zaczyn 
myślowego, krytyc~nego czy emocjonalnego niepokoju. Db 
t ego pisarza sztuka nie była tylko procesem przezwyciężania 
treści prżez formę ani też śvóat nie m ' gł być jedynie teatrem 
fantastycznie kształtowanych snów. Impulsem, który mu przy
pomniał o realnym znaczeniu otaczającego śvviata, był nie
ustanny i dotkliwy ból. „Cierpię, więc jestem" - mógł o so
bie powiedzieć we wszystkich epokach swego pisarstwa. „Two
rzę, bo ci erpię." Cierpienie domagało się u niego artystycznego 
kształtu. Wedle Boya dusza Strindberga „niby soczewka slrn
piała bezmierną rozpacz i nędzę istnienia, która w duszy „zdro
wych" ludzi przychodzi do głosu jedynie chwilami i nigdy 
w takm nasileniu". Ale po zakończeniu drugiej wojny świa
towej (w której i Boy zginął, zamordowany rękami gestapow
ców) Lion Feuchtwanger zauważył ze zdumieniem, iż w twór
czości Strindberga „wiele z tego, co uważano za przesadę, aż 
do karykatury, zostało potwierdzone przez fakty. Indywidu
alne rysy z. skały s Noje właściwe miejsce i zobaczyliśmy, jak 
wygląda świat w oczach wielkiego człowieka". 

Ze wstępu do „Dramatów" 
Augusta Strindberga 

PIW 1962 

1) W artykule zamieszczonym w „Nowej Kulturze" z 26.XI.1961 r. czy
tamy: „Do niedawna uważano ekspresjonizm za wynik pierwszej 
wojny światowej. Zgodnie z obecnym stanem badań datę początkową 
przesuwa się na rok 1910". 
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August Strindberg - Ze wstępu do „Panng Julii" 

( ... ) To, że dramat mój wywrze na wielu smutne wrażenie, 
jest ich własną winą. Gdy staniemy się mocni jak pierwsi fran
cuscy rewolucjoniści, widok trzebienia drzew ~mursza:ych, 
zbyt starych, które za długo zawadzały innym, maJącym rowne 
prawo do wegetacji, będzie na nas wywierać wrażenie tylko 
dobre i pogodne, również dodatnie jak to, które odczuwamy 
widząc, że nieuleczalnie chory wreszcie może umrzeć. 

Zarzucono ostatnio mojej tragedii „Ojciec", że jest zbyt 
smutna, tak jak gdyby chciano oglądać tragedie wesołe. Ząda 
się radości życia, a dyrektorzy teatrów zamawiają farsy, jakby 
radość życia polegała na pleceniu bzdur i przedstawianiu 
wszystkich ludzi jako dotkniętych epilepsją, lub idiotów. Oso
biście znajduję radość w ciężkich i okrutnych walkach życio
wych i cieszę się, gdy się mogę czegoś dowiedzieć, nauczyć. 
Dlatego też wybrałem wypadek niezwykły, ale pouczający, 

słowem, wyjątek, ale wyjąt k wielkiego formatu, który po
twierdza regułę, co zapewne zrani miłośników banału. 

Prostaczków oburzy też pewnie fakt, że moja motywacja 
akcji dramatu nie jest prosta i że nie przedstawi~m sp~a"~Y 
tylko z jednego punktu widz nia . Każde wydarzeni~ w zyciu 
- i to jest odkrycie dosyć nowe - wywołane zostaJe zaz';y
czaj całą serią mniej lub bardziej głęboko ukrytych motywow, 
obserwator wybiera jednak w większości wypadków powćd, 
który jest dlań najłatwiejszy do zrozumienia lub też taki, któ
ry przynosi najwięcej chluby jego krytycznemu zmys~owi._ Oto 
popełniono samobójstwo. Pech w interesach - powie miesz
czuch. Nieszczęśliwa miłość - orzekną kobiety. Choroba -
zapewniać będzie chory. Zawiedzione nadzieje - zawyrokuje 
życiowy rozbitek. Może się jednak zdarzyć, że motyw czynu 
mieści się we wszystkich tych twierdzeniach lub że nie mieści 
się w żacinym z nich i że zmarły ukrył zasadniczy powód 
swego postępku, wysuwając na pierwszy plan motyw zupełnie 
inny, który mógłby rzucić lepsze światło na jego pamięć. 
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( ... ) Nie mam żadnych złudzeń, że uda nu się skłonić akto
ra, by grał dla publiczności, mimo że byłoby to pożądane, 

a nie popisywał się przed nią. 

Nie przepro\vadzam więc żadnej rewolucji, tylko drobne 
mcdyfikacje, gdyż zrobienie ze sceny pokoju bez czwartej 
ściany, a zatem z niektórymi meblami odwróconymi tyłem do 
widowni, byłoby chyba na razie szokujące. 

Przechodząc do charakteryzacji, nie mam nadziei, że zo
stanę wysłuchany przez panie, które w swych rolach chq 
raczej wyglądać ładnie niż prawdopodobnie. Ale aktor mógłby 
przecież zastanowić się, czy rzeczywiście warto charaktery
zować się na jakąś abstrakcyjną maskę. Wyobraźmy sobie 
kogoś, kto sadzą utnvala ostry rys choleryka między oczyma, 
i przypuśćmy, że aktor tak trwale ucharakteryzowany n::i 
gniewnego musi przy jakiejś replice zaśmiać się? .Jakiż okrop
ny grymas z tego wyniknie! Albo jak można zmarszczyć 

w razie potrzeby sztuczne czoło gładkie jak kula bilardowa? 

W nowoczesnym dramacie psychologicznym, gdzie najlżej
sze drgnienia duszy mają wyrażać się bardziej przez grę twa
rzy aniżeli przez gesty i okrzyki, najlepiej byłoby chyba za
stosować na małej scenie silne światło boczne i wprowadzić 
na nią aktorów bez szminki albo minimalnie tylko ucharakte
ryzowanych. 

Gdyby się nam jeszcze udało pozbyć widocznej orkiestry 
z jej lampkami, których światło rozprasza uwagę, i twarzami 
zwróconymi ku publiczności! Gdyby parkiet podwyższyć tak, 
a by oko widza sięgało powyżej kolan aktorów! Gdyby si~ 

udało usunąć loże prosceniowe z wesołymi birbantami obojg,1 
płci. I gdyby można było dawać przedstawienia przy zaciem
nionej zupełnie sali, a przede wszystkim na małej scenie, przy 
małej widowni, kto wie, czy nie powstałby z tego nowy dra
mat i teatr stałby się znO\\'U przynajmniej rozrywką dla ludzi 
światłych. 

W oczekiwaniu na taki teatr musimy chyba pisać sztuki 
do szuflady i przygotowywać repertuar przyszłości. 

Zrobiłem taką prótę! .Jeśli mi się nie udała, dość będzie 
czasu, by ją ponowić! 

Jl 



O Strindbergu powiedzieli: 

Nietzsche 

„Byłem zdumiony kiedy odkryłem to dzieło, które w nie
zwykły sposób odzwierciedla moją czystą koncepcję miłości 

we wszystkich jej przejawach, w najbardziej wewnętrznej 

walce i nienawiści płci ... " 

Kafka 

„Czytałem Strindberga, jest mi lepiej. Nie czytam, aby 
czytać, ale po to aby oprzeć głowę na jego piersi. Wielki 
Strindberg„. ta jego wściekłość, te słowa które uderzają jak 
pięść„." 

A. Adamov 

„Świa t Strindberga to nie jest świat samotności, prze
ciwnie to świat, w którym następuje stała wymiana: sil
niejsi zmuszają słabszych do tego aby ci stali się tacy właśnie 
jakimi chcą ich widzieć tamci. Świat Strindberga to świat 
uzurpatora, a ofiara przemocy staj e się po pewnym czasie 
sama uzurpatorem, na skutek tego, że tak nauczyła się patrzeć 
na innych. To co człowiek otrzymał od świata przekazuje 
innym, tak jest bez końca. Piekło powszechnego podporządko
wywania jednych drugim. Nic ma od tego ucieczki, ponie
waż nikt nawet bohater nie jest w stanie osiągnąć stanu w któ
rym mógłby wyobcować się. Nie ma więc ucieczki, nie ma 
schronienia . To stała osmoza, przed którą nic ma obrony. 
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Z KRONIKI PTN 

Harcerki XX ŁDH w rozmowie z dyr. Januszem Kłosińskim 

W dniu rocznicy Teatru Nowego gościliśmy w teatrze przed
stawicielki zaprzyjaźnionej z teatrem naszym XX łódzkiej 
drużyny harcerskiej imienia Aleksandra Zelwerowicza. 
Drużyna ta wybrała w swej działalności specjalność te
atralr:ą. 
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Członkinie drużyny współpracują z teatrami łódz
kimi, pogłębiają wiedzę o teatrze, jego historii i problemach 
codziennej działalności, przeprowadzają wywiady z widza
mi, a przede wszystkim korzystają z każdej okazji obejrze
nia jak największej ilości interesujących ich sztuk v;r te
atrach łódzkich. 
Miłe koleżanki zaprosiliśmy dla przeprowadzenia rozmowy 
na temat ich zainteresovVań i sądów teatralnych. 

Pytanie: Czym kierowałyście się wybierając właśnie taką spe
cjalizację w pracy swej drużyny ... dlaczego Teatr a nie np. 
drużyna telewizyjna czy filmowa. 

Małgosia S. - Z telewizją spotykamy się na codzień. To jakby 
coś takiego jak mebel w domu. Nie odczuwamy żywego 
kontaktu z tym co dzieje się w szklanym okienku. 

Barbara N. - Teatr daje nam żywy bezpośredni kontakt 
z aktorem, po prostu z żywym człO\viekiem. W telewizji 
to wszystko co oglądamy dzieje się tak daleko od nas ... 
tu w teatrze choćby przez oklas:d czy śmiech bierzemy 
jednak udział w przedstawieniu, czujemy się odpowie
dzialni za to co się dzieje na scenie. 

Sylwia M. - Oczy\viście telewizja jest wspaniała jeśli chodzi 
o programy dzienników, filmy z całego świat3, choćby ta 
transmisja z księżyca ... 

Barbarn N. - Ale jeśli porównamy te programy telewizyjne, 
które mogą być również pokazane w teatrze, to teatr wy
g17wa bez dwóch zdań. 

M::i.łgosia S. - Nawet jeśli przedstawienie jest nienajlepsze, 
interesuje mnie gra aktorów, mogę obserwować tyle inte
resujących rzeczy, które dzieją się stale na scenie i zwra
cam uwagę na szczegóły ... 

Pytanie: Z okazji jubileuszu naszego teatru otrzymaliśmy od 
Was prezent w postaci albumu z karykaturami i wywia
dami przeprowadzonymi z. widzami. Ile wy,.viadów prze
prowadziłyście, jakie wnioski można z nich vvysnuć? 
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Mariola S. - Publiczność jest bardzo rozna. Zupełnie inaczej 
mówią ludzie starsi, inaczej młodzież. Na ogół jednak mó
wi się, że brak jest sztuk, które mówiłyby o naszym dzi
siejszym życiu, sztuk, które mogłyby pomóc ludziom w ich 
trudnościach. 

Małgosia S. - .Jak to pomóc? 

Mariola S. - Nie wiem, myślę że chodzi o to aby ludzi cos 
wynosili ze sobą z przedstawienia , coś co każe im prze
myśleć lub poprawić swoje życic. 

Pytanie: A sztuki rozry,~·kowe? 
Mariola S. - \ -ielu widzów móvviło o t ym, że chcieliby w te

atrze rozrywki i odpoczynku ... ale to przecież można i trze
ba rozumieć nie tylko ·ako żądanie bezm ·in go śmiechu ... 

Mariola l\'L - l\foja marna bardzo oburzyła się, kiedy obejrzała 
przed. ta\':ienie „Księżyc Ś\ ieci nieszczęśliwym" . · wiła 

że wiele han brz .·dkich w rr azóv_r, brutalności. A ja my· lę, 

że st rsi widza vie nie rozumi eją, że trzeba czasem p -
kazać jakie ż cie jest brutalne, aby zrozumieć jakie mo 
głoby być piękne i szlachetne. Przecież to sztuka o raw
dziwej miłości trudnej i może niezrozumiał e j dla mnie, 
ale to bardzo mądra sztuka. 

Barbara ~ . - Są sztuki, które przechodzą ot tak bez echa. Wy
chodzi si i zapomina. Mnie brak czasu na to. Chcialab. ·m 
oglądać t akie sztuki, którą wnoszą do mego życi coś no
wego. 

Gabrysia P. - Myślę, że potrzebne są nam takie przedsta wie
nia, po któr. eh czujemy się mądrzejsi, które p zwalają 

porównać siebie z bohaterami szt uki... zastano\ ić si nad 
tym, czy my, czy oni mają rację. Dobrze jest również kie
dy wychodzimy ze sztuki nie zgadzając się z autorem czy 
teatrem, najgorzej jeśli w ·chodzimy i nic nie mamy do 
powiedzenia na ten temat. 
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Rozmowę przeprowadził 

Jan Skotnicki 



NABLIŻSZE PREMIERY PTN 

MAŁA SCEN A 

Aleksander Scibor-Rylski 

- „RODEO" 

reżyseria: Witold Skaruch 

scenografia: 'Wojciech Lewandowski 

DUŻA SCENA 

Aleksander Fredro 

- „ZEMSTA" 

reżyseria: Witold Za tors ki 

scenografia: Iwona Zaborowska 
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PAŃSTWOWY TEATR NOWY W ŁODZI 

Odznaczony Orderem - S z t a n da r Pr a c y II K 1 a s y 

Dyrektor teatru JANUS'z KŁOSIŃSKI 

SEZON 1969/70 

VI PREMIERA 
MAŁA SCENA 

AUGUST STRINDBERG 

PELIKAN 
(Pelikanen) 

przekład ZYGMUNT ŁANOWSKI 

Obsada 

Ma tka Eliza, wdowa . BARBARA W AŁKÓWNA 

Syn Fryderyk, student prawa ANDRZEJ MAY 

Córka Gerda . 

Zięć Aksel, mąż Gerdy 

Margret, służąca 

MIROSŁAWA MALUDZIŃSKA 

MACIEJ GRZYBOWSKI 

JANINA JABŁONOWSKA 

Reżyseria: TADEUSZ BYRSKI 

Scenografia: LILIANA JANKOWSKA 

Asystent reżysera: MIROSLA W A MAL UDZIŃSKA 
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Informacje i zgłoszenia 
INSPEKTORAT MIEJSJ{J PZU 
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tel. 293-46 
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