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------- Lech Sokół 

"Ojciec", czyli Mężczyzna i l\.o bieta 

Pisząc Ojca w 1887 roku, August Strindberg zbudował trwały fim
dament swojej sławy: jest to pierwszy z jego dramatów, który wsz cli do 
repertuaru teatrów światowych i historii literatury dramatycznej. N le
ży do najczęściej grywanych i najwnikliwiej interpretowanych spośród 
jego sztuk Zapomnijmy na chwilę o bogactwie interpretacji i etykietach 
historycznoliteracldch, by postawić sztuce ldlka pros ;ych pytań. I uzyskać 
kilka prostych cxlpowiedzi. 

Ojciec jest opowieścią o Mężczyźnie i Kobiecie, którzy przez sam 
fakt, że należą do płci przeciwnych, stają się przeciwnikami. Nieunik
nioność przeciwieństwa, konieczność bezli ·nego starcia przekształca 
ten dramat w tragedię. 

Przedstawiona ' dramacie historia mężczyzny i kobiety nie cxlnrn.i 
się do jednos kowego przn)adku, ale jest hist.orlą Mężczymy i Kobiety 
w ogóle. W dramacie występuje cała grupa kobiet w różnych st.adiach 
kobiecości: od dojrzewającej dziewczyny, poprzez kobietę w sile wieku, 
żonę i matkę, po nianie staruszk , byłą matkę. Wcale liczna j st grupa 
mcżczyzn i wszyocy oni mają coś istotnego do powiedzenia o kobietach. 
Główny temat sztuld, 1.ylelrroć opisywany problem ąj oshva, spleciony 
jest niefO'terwalnie z kwestią r l~ji miedzy płciami , przedstawioną jako 
walka. 

Od samego początku sztuki świat k biecy i mesW znajdują się 
w stanie ostrego koniliktu któcy nie jest wynildem przypadku, nie ma 
1.eż charaktem przejścioweg . Oczywiście, konflikt zaostrqł się skut
kiem sporu miedzy Rotmistrtem · I.aurą o edulracjc Berty, ale wydoby
wa on na światło dzienne konflikt o wiele głębszy i poważniejszy, kt6ry 
pojawił się już na początku małżeństwa protagonistów. Jego źródłem 
jest zasadnicze i nie dające sic pogodzić przeciwieństwo mężczyzny 
i kobi ty. Rodzaj ludzl · według Strindberga składa się z odrebny h ras 
i R tmistrz rzeczywiście mówi w sztuce o nienawiści mię.dzy płciami jako 
o nienawiści rasowej. 
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Dlaczego nienawiść? Czyżby małżeństwo Rotmistrza i Laury nie było 
związkiem zawartym z miłości? Laura wyraża się całkiem jasno: „miłość 
mężczyzny i kobiety jest walką" . Jest ona uczuciem, wewnątrz którego 
kryje się nienawiść, niewidoczna do czasu, by nie uniemożliwiać zbliże· 
nia płciowego i realizacji celu natury, jakim jest wydanie na świat potom
stwa. Później może się objawić. Jak napisał Strindberg przy innej okazji: 
miłość jest uczuciem złożonym w 50 % z nienawiści; miłość i nienawiść 
w miłości występują w fatalnym splocie, który zatruwa wszelkie relacje 
między mężczyzną a kobietą, nadając im charakter , mniej lub bardziej 
otwarcie tragiczny. 

Na początku Ojca widać wyraźnie, że plan W)jazdu Berty na naukę 
do miasta to casus belli. Wojna między Rotmistrzem i Laurą rzeczywi· 
ście wisi na włosku: obie strony konfliktu są przekonane o nieuchronności 
starcia, obie zbrQją się i poszukują sprzymierzeńców. Rotmistrz grzeszy 
pewnością siebie i ułatwia Laurze pocljęcie skutecznych działań, które 
sprowadzą jego definitywną klęskę. Mówi o swojej sytuacji: „Jestem jak 
w klatce z tygrysami! I gdybym tych bab nie trZ)71llał w ryzach żelazną 
ręką, rozdarłyby mnie na sztuld!" 

Animalizacja kobiet w jego wypowiedzi nie prowadzi go jednak do 
pełniejszego uświadomienia sobie niebezpieczeństwa. Laura została 
w sztuce skojarzona ze szczurem, który „drąży i chąży" , podgryza jego 
wolę „tak, że wnet pus1,czą wszystkie hamulce". ianię Rotmistrz po
równał do wrony: „Kraczesz już nade mną jak nad trupem, ty stara wro
no!" Oba porównania wprowadzają w pełną n pi~ i posępną atmosferę 
domu Rotmistrza, a ostatnie w sp sób oczywis ' zap wiada już jego 
śmierć. 

Laura bardzo starannie przygotowuje się do walld, Z)'Slruje sprzy· 
mierzeńców, nie cofa się prted niczym, by wygrać. Rotmistrz jest o wiele 
mniej przebiegły. Ponadto jest samotny, podczas gdy kobiety wiąże żela
zna solidarność płci . Rotmistrz czerpie pewną satysfakcję moralną ze 
swojej samotnej walki, ale to Laura, nie tracąca ani na chwilę kontaktu 
z rzeczywistością, odniesie pełne zwycięstwo. Sojusznicy Rotmistrza albo 
nie stają się prawdziwymi sojusznikami, zaplątani w intrygę Laury (Dok· 
tor), albo są zb słabi, by byli w stanie mu pomoc (Pastor), albo bez 
reszcy poddali się świa1ll kobiecemu i czerpią z tego profity (Nojd, co nb. 

znaczy po szwedzku „zadowolony" - ze swojego losu i swojej kondycji). 
W stronnictwie Laury panuje żelazna, prawdziwie wojskowa dyscyplina, 
a osiągnięcie celów ułahvia jej spryt, który w realnym życiu zawsze wy
grywa z inteligencją, zwłaszcza jeśli łączy się z odrzuceniem nie tylko 
wszelkiej moralności, ale nawet wszelkich zasad gry. A tak post~puje 
Laura, która ma „szatańską moc przeprowadzania swojej woli, jak każ· 
dy, kto nie cofa się przed żadnym środkiem". 

Dobrze przygotowawszy grunt, Laura uderla: „nie wiesz, czy jesteś 
ojcem Berty". Od tej chwili Rotmistrz wydany zostaje na pastwę najo
kropniejszej niepewności, i to go całkowicie zniszczy. Nie może zyskać 
żadnej pewności, negatywnej ani p<Ylytywnej. Jest, przy wszystkich pozo
rach siły (mężczyzna, wojskowy, intelektualista) człowiekiem słabym, a 
nawet znerwicowanym. Laura wybrała jego najczulszy punkt, uclerqła 
i - zwyciężyła. Reszta jest już tylko kwestią czasu. Rotmistrz składa u 
jej stóp insygnia swojej władzy i błaga, bezskutecznie, o litość. Płacze, 
użala się nad sobą. Symbolicznie przemienia się w syna Laury: „Płacz, 
płacz, mój mały, matka jest znowu przy tobie". 

Jest to szczególnie ważny moment dramatu: walka płci ustaje skut· 
kiem zmiany ról. Laura jako matka nie walczy z Rotmistf"lem, bo macie· 
rzyństwo jest rolą, którą całkowicie akceptuje, jest ona nawet upragnio
ną realizacją naturalnego posłannictwa kobiety. Aby można je spełnić, 
kobieta godzi się na upokarzający ją udział m~yzny w procederze przy· 
gotowywania potomst1va. Spełniwszy swoją rol~, mężczyzna okazuje się 
zbędny. Powrót Rotmistrza do roli syna jest jego upaclldem, regresem cło 
przezwyciężonego dawno stadium rozwoju. Nie umiejąc stawić czoła pro
blemom życiowym, Rotmistrz ucieka do raju dzieciństwa, pod opiekę 
kobiet w ich dobroczynnej roli matek (Laura, niania Margret). Margret 
wykorzysta sytuację, uśpi jego czujność w symbolicznej scenie powrotu 
do dziecińshva i - założy mu kaftan bezpieczeńs va. Ma tu miejsce zclra
da symbolicznej matki, ktora okazuje sic wrogiem Rotmistrza: upokorzy 
go, złamie i ostatecznie doprowadzi do śmierci. 

Owa podwójność roli kobiety, kochanki i matld zarazem, wprowa· 
dza ważny mot)"V sztuki, znany dobrze psychologom i seksuologom. 
W wersji ukazanej prtez Strindberga pojawia się wyraźnie motyw kazi· 
roclztwa. Laura doświadcza trudności w pożyciu z mężem, a zarazem 
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symbolicznym synem: „Matka stawała sic kochanką! Co za hańba!" Je
szcze jeden powód, bysie nie poddać miłości. Walka płci zostaje w istocie 
przeniesiona do samego aktu płciowego, w którym w dcxlatku silniejszy 
zniewala słabszego. Nie ma tu nic z wzajemnego cxldania sie miłosnego. 
Zamiast połączenia sie w miłości, Laura przeżywa w stosunlrnch z mężem 
upokorzenie porażki, a także wyrzuty sumienia. ,Jak już powiedziałem, 
traktuje ona mcża jako zło konieczne na drcxlze do upragnionych naro
dzin dziecka i w dzie.cko, na szc~ście dziewczynka, przewidziana na 
przeclsiawicielke następnego pokole ·a bojowniczek o prawa kobiet, za
stępuje jej mcża całkowicie . ie z tern dziwnego, że p<Ytostaje jej tylko 
przejąć jego dochoo.y i pozbyć się, go ostatecznie. Od płci ledwie akcept.o
' anej, uznan~i za zło konieczne, Laura przechodzi do życia przedwcze
śnie post.seksualnego. 

Upokorzony i pokonany, na chwilę przed śmiercią, Rotmistrz wybu
cha ~ łtowną filipiką prze.ciwko kobietom. Potępia je w ich rolach ko
chanelc, żon, córek a na el matek W smnym finale dramatu odwołuje 
wszakże pot~ienie matld. Niania Margret powraca do roli dobrej matki 
i przeprowadza Rotmistrta przez najtrudni~jszą grani ,, przez śmierć. 
Dlatego odnosi do niej fragment modlitwy „Zdrowaś, Mario„." ("błogo
sławionaś między niewiastami") i w istocie uświęca ją w tej roli przez 
odwołanie sie do macierzyństwa NP Marii, matki Boga-Człowieka. Wbrew 
powrom w wypowiedzi Rotmistrza nie ma sprzeczności, odbija się w niej 
właściwa bohaterom Strindberga ambiwalencja w stosunku do kobiety: 
madonny i kurtyzany, czułej kochanki i oloulnego wroga, dobrej matki 
i złej w:iedźmy. Bo nawet rola matki, czy archecyp matki, ma swoją jasną 
i ciemną stronę. „Na poziomie symbolicznym - pisze amerykański ba
dacz Strindberga llarry Carlson - Rotmistrz jest bohaterem mitycz· 
nym, sięgającym po światło, ku wyższemu pcrtiomowi świadomości, pod
czas gdy Laura i inne postacie matek są smoczymi silami nieświadomo
ści, próbującymi utrzymać go uwięzionego w ciemnościach. Jednym 
z najstarszych symboli świadomości jest lustro; Laura mówi, że nie uży
wa go nigdy". 

Cytat z Carlsona wskazuje na możliwości interpretacji Ojca idące 
bardzo gkboko. Ale walka Laury o dominacje i władze w małżeństwie 
siega korzeniami takie do upośledzenia społecznego kobiet. Laura po-
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konqje męża, znajduje swoistą satisfactio vicaria i zadośćuczynienie za 
swoją niską pozycje społeczną. J~j walka wkracza na teren polityki, a 
nawet historiozofii. I to nie tylko dlatego, że skutkiem uogólnienia wszy
stko co dzieje sie między Laurą a Rotmistrzem, może mieć miejsce mie
dzy Kobietą a Mei,czyzną w ogóle. Przekroczenie granic prywatności i mał
żeńsbva dokonuje sic dlatego, że Strindberg świadomie kształtuje swój 
dramat jako uniweraalny i otwiera szerokie perspektywy na różne dome
ny działalności ludzkiej. 

Strindberg sam wskazał, że jednym ze źrodel jego inspira\ji był ogło
szony w 1886 roku artykuł Paula Lafargue'a pt Le matriarcat, w którym 
jego autor dowodził, że matriarchat był pienvotną formą organizacji spo
łecznej ludzkości i że mężczyźni wprowadzili patriarchat dopiero 
w wyniku gwałtownej i wygranej walki płci. Powrót do matriarchatu do
konać się ma również na drodze gwałtownej walki. Zdaniem Strindberga 
nowa wojna płci przyniesie upadek meżczyznom. W ten sposób konflikt 
małżeńsld Rotmist.i-za i Laury przestaje być prywatną tragedią protago
nistów, a staje sie epizodem wielkiego historycznego zmagania, którego 
początld sięgają początl{ÓW ludzkości. artykuł Lafargue'a slderował uwa
gę Strindberga także ku tragedii grecldej, która ma jakoby odbijać walkę 
poprzedzającą ustanowienie patriarchatu. W artykule Ostatnie słowo 
w kwestii kobiecej Strindberg wskazuje, że Klitajmestra nie ma żadnych 
wyrzutów sumienia po zabójstwie Agamemnona, podczas gdy Orestes 
reaguje z przerażeniem na samą myśl o zabójstwie matki. Wniosek z tego, 
że Ajschylos uważa matkob ~st.wo za większą zbrodnie niż zabójstwo 
męża . S indberg był przekonany, że stwarw w swoim dramacie nowo
czesny odpmviednik Orcstei. 

Nie ważne, czy miał do końca racje. Ważne, by nie oglądać i nie czy
tać Ojca jako dramatu naturalistycznego, którym jako żywo nie jesl Jest 
to dzieło zbyt złożone, by dało sie łatwo opatrzyć etykietką. Oglądajmy 
i czytajmy ten dramat jako argument w odwiecznej dyskusji na temat 
mę,żczyzny, kobiety i tego, co ich łączy. Te dyskusje toczymy taicie dzi
siaj. Jes7,cze jeden powód, by sięgnąć IX) Ojca. 

Oslo, wrzesień 1993 

7 



\ 

Frida Uhl, druga żona Strindberga 

Świat Slrinclberga nie jest światem samotności, jes - prteciwnie 
- światem wiecznej zamiany, gdzie najsilniejszy zmusza nąjsłahszego, 
aby wydawał się takim, jakim on chciałby go widzieć. 

Świat Strindberga to ś mat uzurpatora, zaś ofi a uzurpacji sama 
z kolei staje się uzurpatorem; wzrokiem, który ów ją obrzuca i który ją 
zmienia, ona obrzuca inn fiare i tak dalej. 
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Arthur Adamov 
(Dialog, 2/1962) 

' 

August Strindberg (1849-1912) 

Swoją biografie ofiarował światu z taką bezwzględnością, jal żaden 
eh ,ba twórca i autor wyznań przed nim i po nim. Domim~jący tu często 
sataniczny komizm (coś znacznie głębszego i straszliwszego niż tak zwany 
humor, którego, jak inni wielcy, był zupełnie pozba ~ony) jest tylko po 
cz~i produktem sz ]onego rozdźwięku mię.d.zy nim a otacząjącą go mie· 
szczańską społecznością; czul się w niej intruzem, a mimo wszystko za
biegał u niej o „powodzenie". Il w tej rozpaczliwej walce jest irracjona
lizmu i demonizmu, o tym świadczy najlepiej stosunek Strindberga d 
kobiety: pol mika z nowoczesną ideą emancypacji odgrywa tu najmniej
szą role; większą natomiast - odwieczna, mityczna, śmiertelna niena
wiść płci. W żaclnej literaturze świata nie znajclziemy komedii bardziej 
satanicznej niż jego przeżycia małżeńskie, niż jego niew lnicza zależ
ność od kobiety i jego lek przed nią, jego święte uwielbienie i gloryfikacja 
monogamicznego małżeństwa i zupełna niemożność wytrwania w takim 
związku . 
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------ August Strindberg------

l\10RDERS1WO PSYCIDCZNE 

Jeśli nawet nie istnieją prawdy absolutne, każda epoka kompensuje 
sobie ich brak prawdami przecictnymi, zwykłym rozsądkiem, obowiązu

jącymi wzorcami myślowymi, czy też tak zwaną opinią powszechną. 
O człowieku znajdttjącym sic w tym wzglcdzie poniżej lub powyżej prze
cictnej mówi sic, że ma „nie wszystko po kolei". I tak niespełna rozumu 
miał b)'Ć Galileusz, gdy wbrew powszechnie panqjącym w jego czasach 
poglądom twierdził, że ziemia kr~i sic wokół słońca. 

[.„] Przepaść miedzy ludźmi normalnymi a wariatami jest cz~to 
niewielka. Niebezpiecznie jest operować bezkrytycznie epitetem szaleń
shva - zwłaszcza w naszych czasach, gdy zmiany zachodzą tak szybko, 
że to, co wczorąj uznawano za utopie, dziś już jest rzeczą powszednią. 

Samotność rodzi lek i dlatego poj~ie Boga ż)je dłużej w odizolowa
nych wsiach niż zatłoczonych miastach. Lęk jest wyrazem instynktu sa
mozachowawczego; nadmierny lek rodzi sic z izolacji i jest podstawową 
przyczyną szaleństwa; podejrzliwość i kompleks prześladowczy pojawia
ją sic wó11 czas, gdy członek społeczeństwa oderwał sic od swego ochron
nego środowiska. Z braku możliwości porównania, z niemożności doko
nania 11 rzglcdnej oceny swojej własnej osoby rodzi sic albo szaleńshvo 
przeceniania własnej wielkości, albo mania jej niedoceniania ... 

Być szczerym to tyle, co dać sic oszukać, odrzucić broń, bezwarun
kowo sic poddać. Dlatego też oszustwo i obłuda przenilrncły całą naturę 
ludzką, a najstarsze spośród cywilizowan eh narodów zaszły w tej sztu
ce najdaltj. Człowiek Wschodu jest mistrzem w dziedzinie świadomego 
sprytu. Europejczyk ciągle jeszcze pozostaje przy dziecięcym i prostackim 
umiłowaniu prawdy, a jego emigrac5jne dziecko, Amerykanin, cofnął sic 
do bardzitj prymitywnej postaci si ły - rewolweru. 

Konieczność hipokryzji nałożyła człowiekowi wiele masek Pragnie
nie po 'edzenia innym prawdy, ujawnienia tajemnicy innych krY.ie sic 
pod wieloma postaciami . Gdy wiadomo było, że człowiek szalony zwol
niony jest od odpowiedzialności za swe cz ny, a 1 rzestc1xa nie, cxlgry
wało sic szaleńca. Średniowieczny błazen dworski był właśnie pozornym 
szaleńcem, któremu władca wyznaczył role zarÓ\\'ll.O szpiega, jak i głosu 
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prawdy, gdy sam nie miał odwagi powiedzieć, co myśli (mogłoby go to 
narazić na zobowiąr,,ania lub zems~). Błazen stawał sic odpowiedzial
nym przedstawicielem swego pana, a unikał odpowiedzialności udając 
idiotc. Nie myślcie, że na błaznów brano kretynów lub głuJ_Xów„. 

Hamlet zachowuje sic jak człowi ek niespełna rozumu po to, by móc 
swobodnie wyrazić swoje myśli , a jednocześnie cxlkryć prawdc. Czyniąc 
tak, Ilamlet popełnia jednocześnie psychiczne samobqjstw , gdyż osta
tecznie traci wole i zdolność osądu. Typ hamletowski przemawiał silnie 
do młodzieży okresu r man cznego, która pod udaną pogardą dla świa· 
t.a i symulo\ aną melancholią musiała skrywać niezadow lenie 
z eslauracji. ąjprawdopodobniej młcxlziei ta żywiła w sercach pogar
dc dla panującego por...:ądku społeezneg , a nie dla całego świat . 

Pomysł Hamleta, by schronić sic pod powłoką udanego szaleństwa, 
nie był w niczym oryginalny ni w)jątkowy. [„ .] 

Dialog, 1969 

Edward Munch Męiayvw i kobll!la 
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August Strindberg 

Z ,,~IE~10RAND1Th1 REiYSERA'' 
do członkó\v zespołu Infuna Teatem 

Sztuka aktorska jest najtmdniejszą i najłatwiejszą ze wszy
stkich sztuk. Ale takjak pickno jest prawie niemożliwą do zde
finiowania. Nie jest sztuką udawania, bo wielki aktor nie 
udaje, lecz jest szczery, prawdziwy, nie uszminkowany, a tylko 
płaski komik robi wszystko, by zasłonić sic maską i kostiwnem. 
Nie jest imitowaniem, bo kiepscy aktorly mają czcsto demo
niczną zdolność imitowania znanych osobistości, podczas gdy 
prawdziwemu artyście brak tego dam. Aktor nie jest też me
dium autora, jest nim tylko w pewien sposób i z zastrzeżenia
mi„. 

* 
Tmdno oceniać aktora początkującego, bo zdolności mogą 

tkwić w kimś nie ujawniając sic natychmiast, a wielkie talenty 
mają niekiedy bardzo skromny początek. Toteż dyrektor 
i reżyser muszą być bardzo ostrożni w wyrokowaniu, gdy do
stają w swoje rcce los młodego człowieka. 

* 
Dziś skłaniam sic najbardziej do tego, by słowo mówione 

tawiać na pierwszym mi jscu i cenić najwyżej. Można dać ja
kąś scenę: w ciemności i m żna sic taką sceną rozkoszować, 
byle była dobrze mówiona. Dobrze mówić! 

* 
Aktor, także na małej scenie, powinien zawsze pamię:tać, 

że nie gra sam dla siebie w ciasnym pokoiku na pie;:terku, ale 
że na widowni siedzi sto picćdziesiąt osób, które mają prawo 
widzieć i słyszeć„. 
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* 
Pewne zadufanie u aktora jest mile widziane, a pewność 

siebie imponuje - natomiast rozkochanie w sobie i zbytnia duf
ność drażni. Z wyjątkiem ulubieńców publiczności, którym 
wolno robić, co im sic podoba bez wywoływania krytyki - do 
czasu ... 

* 
Reżyser jest podobnie jak kapelmistrz osobą budzącą nie-

chcć, ponieważ siedzi na swoim stołku tylko po to, by czynić 
uwagi. Ma on pouczać dqjrzałych nawet aktorów i czcsto też 
spotyka sic ze sprzeciwami. Doświadczenie nauczyło mnie, że 
w wypadku wątpliwości i aktor, i reżyser mogą mieć słuszność , 

gdyt jakaś sprawa może wyglądać rozmaicie: ale wtedy lepiej 
dla świę:tego s koju wybrać pogląd reżysera, skoro · tak trze
ba pozostać przy jednym zdaniu„. 

* Dyrektor powinien wyróżniać sic smakiem w wyborze re-
pertuam i krytycyzmem w rodziale · 1. „ Prly wyborze sztuki 
dyrektor mniej ma swobody, niż sobie wyobrażają aktorzy 
i autor. W zależności od panującego gustu, koniunktmJ czy 
nastroju irzeba czcsto wybrać sz uk , którą ludzie chcą oglą
dać, nawet jeśli jest mniej wartościowa. Od zainteresowań ar
tystycznych dyrektora, od stanu finansowego teatru i od trady
cji związanych z kierowaną prlez niego sceną zależy, jak dale
ko dyrektor może posunąć się w ustępstwach na r'lecz złego 

smaku„. Folgowanie gustom publiczności może jednak być ry
z owne, gusty te bowiem zmieniają się nieustannie i często 
bardzo nagle„. 
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* 
W szczę:śliwych dniach powodzenia życie aktora godne jest 

zazdrości. Ale powodzenie nie trwa wiecznie i może skończyć 
sic porażką, która w jeden wieczór zaciera pamicć wszystkich 
poprzednich wielkich i picknych osiągnicć aktora. Tak kru
cha jest sława i rozgłos ... 

'Il. Zygmunt I.a.nowski 

I TIMA TEATERN - założony przez Strindberga, wspólnie 
z młodym aktorem i rei)7Serem Augustem Falckem, teatr kameralny na 
167 miejsc, którego działalność zainaugurowała premiera Pelikana 
25 listopada 1907. Teatr przetrwał trz)1 lata. 

*** 
KRZYSZ'IDF BABICKI po raz pierwszy reżyseruje w Teatrze Pol

skim we Wrocławiu. Ukończył Uniwersytet Gdański i reżyserię w PW f 
w Krakowie. W 1982 rolru rozpoczął współpracę z Te, trem \ 'ybrzeże 
w Gdańsku, a w nast1;':pnym roku ze Starym Teatrem w Krak wie. 

Ważniejsze przedstawienia w Teatrze Wybrzeże: Sonata widm, Kor
dian, Pułapka, Już prawie nic, Panna Julia, Wallenstein, Caligula, Wi
śniowy sad, Troilus i Kre ·yda, Kobieta z morza, Biesy ; w Starym Tea· 
trze: Tennopile polskie, Do Damaszku ... , Affabulatione, Z życia glist; we 
wrocławskim Teatr1;e Współczesnym reżyserował Iridiona . 

Otrzymał nagrody za reżyse1ię na festiwalach tea :alnych we Wro
cławiu, Kaliszu, Toruniu, Rzeszowie. PT."Ledstawienia w jego reżyserii pre
zentowane były na festiwalach zagranicznych, m. in. w Pradze, Bratysła
wie, Budapeszcie, Turku, Oslo, Paryżu, Luksemburgu, Berlinie, Seulu. 
Jest laureatem nagród krajowych: im. Konrada Swinarskiego i im. Sta
nisła :va Wyspiańskiego oraz zagranicznych: w Oslo i Seulu. Współpracu· 
je z teatrami europejskimi, m.in. wystawił Białe małżeństwo w Turku 
(fińska prapremiera), Pułapkę w Leningradzie (ros)jska prapremiera), 
Don Carlosa ' Teatr1;e N rod wym w fannheim w Niemczech. 

Z Kroniki Tea ,ru Polskiego 

TERFSA SAWICKA jalm Pani Alwing w Upiorach Ibsena na scenie 
Teatru Kameralnego. Premiera 18 li s pada 1986, reż .. Rudolf Zioło, 
scen. Andrzej Witkowski . 

IGOR PRZEGRODZKI jako Kapitan w Śmiertelnym tańcu Strind
berga na scenie Teatru Kameralnego. Premiera 13 października 1975, 
reż. Piotr Paradowski, scen. Franciszek Starowieyski.. 
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adiową akcję reklamową spektaklu 
przygotowały rozgłośnie: 

OJCIEC 

PROGRAM MIEJSKI 

Ze zb ioró w 

Dział u Doku mentacji 

ZG ZAS P 

Zastępca dyrelrt.ora; KAZI MIERZ BUDZANOWS:KI 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 

Rekwizytor : JERZY IASKOWSKI 

Zastępca kierownika ds. eksploa · cji: BOLESLA W BAŃSKI 

Brygadier sceny Teatru Kameralnego: ZDZISLA W SZPONARSKI 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: KAZIMIERA KIERWIAK 
krawieckiej m~skiej: GRZEGORZ RAGAN 
perukarski :j: WFIA BEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERzy PORZYCZEK 
modelarskie": ANDRZEJGEMBORYS 
stolarskiej: ,JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: MARlANKMIECIAK 
tapicerskiej: WLODZIJ\.1IERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOWAK 
elektroakustyczn j: I-IUBERr BREGULLA 
elektrotec1micznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Dzi lu Marketingu i Sprzedaży: ALICJ A KLIMC2YK 
Informacje i zam6wienia11a na bilety zbiorowe i indywidualne 
w godz. 9-16, t 1. 387-89 oraz 386-53 w. 261 . 

Redakcja programu: :MARIA D „BICZ 
Projekt okładki i opracowanie graficzne: ANDRZEJ ŚLUSARSKI 
Wydawca: HANNA WITKOWSKA-LIS 

TEATR POLSKI 
ul G . Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 

TEAlRKAMERALNY 
ul. Świdnicka 28 
tel. 44-62-01 




