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Światowe j sławy dramaturg brytyjski urodził sic w Zlinie na terenie bykj C ze· 
chosłowacii w 1937 roku. Jego ojciec, Eugcnc Strausslcr pracował jako lekarz 
w szpitalu zakładów obuwniczych Baty. W 1939 roku z powodu narastającego fa
szyzmu i prześladowań rodzina Strausskrów wyemigrowała do Singapuru. 
W 1941 r. na krótko przed japońską inwazją młody Tom wraz z matką i bra1cm 
wyjechali do Darjccling w Indiach, ojciec zginął podczas ewakuacji Singapuru. 
W 1946 roku. gdy matka wyszła za mąż za angielskiego oficera Kennetha S1op
parda. rodzina powróciła do Europy i zamieszkała w Anglii. 
W wicku 17 lat Tom Stoppard opuścił szkok i rozpoczął praci; dziennikarska. 
był recenzentem i krytykiem dramatu. zaczął też pisać dla radia i telewizji. a ta

kże dla teatru. 
Utworem. która przyniosł mu sukces i pozycji; w środowisku leatralnym była 
tragikomedia. nawiązująca do historii Hamleta Rosencrantz and Guildenstem 
are Dead (Roscncrantz i Guildenstero nic żyją). 1966. W nasti;pnych latach 
Stoppard tworzy kolejne sztuki. w tym tak znane, obsypane presti żowymi nagra· 
darni jak Jumpers (Akrobaci). 1972 i Travesties {Trawestacje). 1974. W tym 
okresie tłumaczy również sztuki Mrożka, Nestrop. Schnitzlc ra. Havla. 
Po odwiedzeniu Związku Radzieckiego w 1977 roku, gdzie przebywał z ramienia 
Amnesty International. zaangażował sii; w obroni; praw człowieka w Europie 
Wschodniej . Jego przekonania znalaz ły odzwicreicdlcnic w twórczości. Every 
Good Boy Deserves Favour (Kal.dy dobry chłopiec zasługuje na łaskc) to sztuka 
o rosyjskim działaczu opozycji zamkniętym w szpitalu psychiatrycznym. 
Professional Foul(Profcsjonalny faul) opowiada o konferencj i et yków w Pradze, 
zakłóconej arcsz1owaoicm desydeota. Wśród sztuk polilycznych jesl także. na
pisana dla 1clewizji w 1984 roku Squaring the Circle (Kwadratura koła). o pol
skiej historii i wydarzeniach, związanych z „Solidarnością". Arkadia powstała 
w 1993 i należy do najbardziej znanych. Wystawiano ja na wielu scenach l przetłu
maczono na kilkanaście jczyków. Entuzjastyczne recenzje zdobyb sztuka The 
lnvention of love (Wynalazek miłości). 1997. historia niespełnionej miłości 
uczonego i poety E.A. Housmau do przyjaciela ze studiów. W 2002 pows1ała 
trylogia Wybrzeże utopii. która przedstawia losy rosyjskiej inlcligcncji XIX w. 
na tle rodzącej sic myśli socjalistyczne;. 
Stoppard pisze ta kże scenariusze filmowe, z których najbardziej znane 10 Impe
rium słońca (reż. S1cven Spielberg) i Zakochany Szekspir (wspólnie z Marcem 
Normanem. reż. John Maddcn). 
Jego 1wórczość była wiclokroink nagradzana. 

Roman Pawłowski 

W opinii angielskich krytyków Tom Stoppard uchodzi za inttkktualnego 

akrobatę, piszącego dla puhlicznosci uniwcrsy1cckicj. która po1rafi rozszyfro

wać wszystkie zawarte w jego dramatach aluzje literackie i naukowe rebusy. To 

prawda, że gdyby do ostat<nich trzech sztuk Stopparda: Arkadii (1993). Indyj
skiego tuszu (1995) i Wynalazku miłości (1997) slworzyć wyczerpujące przy

pisy. zajęłyby one więcej miejsca niż sam tekst. Zadaje; sobie jednak pytanie. czy 

rzeczywiście znajomość historii ogrodów angielskich. teorii chaosu oraz bio

grafii Byrona jest nieodzowna do zrozumienia Arkadii? Czy bez zapoznania się 

z wydaoiami elegii miłosnych Propercjusza w opracowaniu A. E. Housmaoa 

Wynalauk miło:?;ci jest sztuką pustą, jak pusty dzban po winie? Czy wreszcie 

trzeba znać na wyrywki historii; slosunków mii;dzy Imperium Brytyjskim a In
diami w latach trzydziestych. aby rozkoszować sic; Indyjskim tuszem? Odpo

wiedź brzmi: niekoniecznie. Stoppard inspiruje do myszkowania po bibliolc· 

kach. ale jego dramaty same się tłumaczą i dlatego są zdolne poruszyć niezależ

nie od erudycji odbiorcy. 

Do erudycji Stop.pard ma zresztą specjalny stosunek. Bohaterami jego najnow

szych sziuk są naukowcy. których wiedza i doświadczenie często zawodzą 

w starciu z żywiołem życia . Jeden z bohaterów Arkadii. Bernard Nightingale. 

ambitny anglista z uniwersytetu w Sussex buduje sensacyjną hipotezę na temat 

powodów cmigrac1i lorda Byrona z Wysp Brytyjskich w roku 1809. S1udiując 
kilka listów. dopisek na pierwszym wydaniu Angielskich bardów i szkockich 
recenzentótv oraz stare numery „Piccadilly Rccreation" dochodzi do wniosku. 

że Byron uciekał przed prawem. ponieważ w pojedynku w posiadłości Sidlcy 

Park zabił pewnego grafomana, uprzednio uwodząc jego żonę i miażdżąc w re

cenzjach jego poematy. Tę hipotez<; Stoppard kompromiluje. przenosząc akcję 

do roku 1809. kiedy Byron rzeczywiście przebywa w Sidley Park. I chociaż ani 

razu nic pojawia sic; na scenic. jesteśmy całkowicie pewni. że do żony i pocma· 

lów Ezry Chatera dobrał się zupełnie: ktoś inny. a sam grafoman zginął nic od 

kuli poely. lecz od ugryzienia małpy w Indiach.( ... ) 
S1oppard. schlebiając wykształceniu i erudycji swoich widzów. jednocześnie po

dważ~ potcg<; rozumu. gdzie sic; 1ylko da. Pokazuje. jak łatwo rozum wpada 

w koleiny stereotypu. jak mysknie zmienia się w spekulację i jak trudno w tym 

wszys1kim dojść prawdy. Boha1crowie jego sztuk przerzucają się erudycyjnymi 

uwagami. badają stare lisly i manuskrypty. pracują nad teoriami matematyczny-



mi i historyczno-literackimi. ale w gruncie rzeczy poruszają sii; iak we mgle. Li

sty bez ich nadawców i adresatów staią sii; tylko zbiorem nic nic znaczących 

słów. manuskrypty bez ich autorów są cieniem oryginału. a ogólne teo r ie tracą 

swoią moc w powodzi wyjątków. W tych sz tukach powracają wciąż te same py

tania . Co sii; dzieje. kiedy rozum zawodzi? Jaki sens ma zdobywa nie wiedzy. 

która niczego nie ro zjaśni a . w r~cz prze iwnic. sprawia. ż e wiat jes t jeszcze bar· 

dzie j nieprzeni knio ny? C o ocala cz łowie ka w tej niepewnej. nieprze widy wa lne j. 

ciemnej rzeczywis tości? 

Kiedy sii; czyta Arkadię. a jeszcze lepie j - ogląda ja w teatrze. wciąż powraca je· 

dna analogia: Czechow. S ztuka. której akcja dzieje sii; w 1viejsk ic j posiadłości? 

Bohaterowie beznadziejnie zakochani n iespełnioną miłością? Przemijanie jako 

główny temat? Oczywiście - Wi~niowy ·ad Tak jak w arcydziele C zechowa. 

tłem dla ludzkich namiętnośc i jest w Arkadii natura. Rol~ sentymentalnego wi

śniowego sadu odgrywa wielk i. angielski park. któ ry w roku 1809 architekt Ri

chard Noahs przebudowuje w modnym stylu malowniczym. Zamiast rustykal 

nego krajobrazu mają być dzikie turnic. rwące wodospady i zagajniki. zamiast 

wieżyczki widokowej - pustelnia. zamiast mostka chiriskiego - obelisk. Arkadia 

z bukolik Wergiliusza ma si i; zmienić w krajobraz z powieści Waltera Scotta. Ta 

metafora skupia w sobie wszystkie wątki sztuki. opowiadającej o wielkim prze

łomie między epoką rozumu i epoką uczucia. jaki ma miejsce w początkach XIX 

wieku. Razem z krajobrazem zmieni sii; wtedy światopogląd. Odkrycia z dzic · 

dziny termodynamiki. które pod okiem tutora Septimusa Hodgc'a studiuje pii;

tnastoletnia Thomasina. córka właścicieli . podważają uporządkowaną wizji; świa

ta. jaką pozostawił Newton. Jak mawia Thomasina. ciała w podwy ższonej tempe 

raturze zachowują się w sposób zupełnie nieobliczalny. co odnosi się nic tylko 

do atomów. ale także do ludzi. Byron. który poluje w Sidlcy P~rk na kuropa

twy. za chwil~ wyda Wędrówki Chi/de Harolda. swój poetycki manifest. 

W powietrzu wisi romantyzm. 

Stoppard nie byłby jednak sobą. gdyby tego idealnego obrazu nic zaprawił 

szczyptą ironii. Mianowicie. czy to z powodu złej jakosci pomp i materiałów. 

czy też raczej z powodu oporu. jaki stawia natura. którą pan Noakcs chce uczy

nić jeszcze bardziej naturalną. zamiast cichego uroczyska w Sidlcy Park powsta· 

je hałaśliwa fabryka błota. które jeszcze w nasti;pnym wicku b~dzie zmuszało 

domowników do zakładania kaloszy. ilekroć zapuszczą sii; dalej w ogród. 

W lVisnimoym sadzie słychać było uderzenia siekiery. która przecinała drogi; 

nowym czasom. W Arkadii słychać maszynę parową pana Noakesa. która prze· 

pompowujc błoto. Tu i tam ofiarą tak zwanego posti;pu staje si~ krajobraz. ale 

Stoppard jest jeszcze bardziej sceptyczny od Czechowa co do perspektyw. jakie 

ma przed sobą cywilizacja. 

Podobnie jest z miłością. Arkadia utkana jest na podobieństwo dramatów Cze· 

chowa z wiciu krzyżujących sit; ze sobą romansów. Thomasina kocha pierwszą 

miłością Septimusa, który flirtuje z właścicielką posiadłości Lady Croom 

i ściska sii; z panią Chatcr w wieżyczce. Pani Chater z koki zdradza pana Cha· 

tera nic tylko z Scptimuscm. ale także z kapitanem Bricc'em. z którym państwo 

Chatcr tworzą dziwny trójkąt. Dwieście lat później prawdziwa burza uczuć roz · 

pętujc sit; wokół Hanny Jarvis. anglistki. która bada przeszłość rezydencji Sidlcy 

Park. Kocha sii; w niej Valent ine. biolog z Oksfordu. i Gus. niemy geniusz. mic · 

szkanicc posiadłości. Próbuje ja poderwac Bernard Nightingale. kiedy jednak 

dostaje kosza . przerzuca zainteresowanie na Chloc. w której ekscytacji; wywołu 

je każda para spodni pojawiająca się na horyzoncie . 

Tc romanse. a właściwie w wii;kszości przelotne flirty nic pozostawiaja jednak na 

swych uczestnikach wii;kszych śladów. Mamy wrażenie. że chwili; po rozstaniu 

kochankowie wrócą do swych zajęć, przerwanych na czas miłości i zapomną 

o wszystkim. Z jednym wyjątkiem: Scptimus po tragicznej śmierci Thomasiny 

rzuca swoje dotychczasowe zajęcia i reszt i; życia spi;dza w domu pustelnika. k tó

ry jako element stylu malowniczego zbudował w parku pan Noakcs. Ale dramat 

dziewczyny i jej nauczyciela wpisany w krajobraz przestaje być dramatem. staje 

sit; estetycznym dopełnieniem Arkadii. w której oprócz domu pustelnika musi 

istnieć także sam pustelnik. 



Tym. co wzrusza w Arkadii. nic są więc dramaty miłosne bohaterów. ale inny. 

bliski Czechowowi motyw: przemijanie. Stoppard prowadzi akcii; icdnocześnie 

w XIX i XX wicku. dzii;ki czemu przy jednym stoie siadają postaci z przeszło
ści i przyszłości. mieszkańcy Sidlcy Park z roku 1809 i ich potomkowie. żyjący 

współcześnie. W ten najprostszy z możliwych sposobów przedstawia upływ cza

su. Ludzie przychodzą i odchodzą. rodzą sic i umierają. zostaje tylko ten ogród. 

Ulubioną metodą Stopparda ;est paradoks: Thomasina. która odkrywa. że wszy

stko we wszechświecie stygnie. sama ginie w pożarze w chwili; po tym. jak obu

dziły się jej uczucia. Dojrzałość to przejście na drugą stroni;. bliżej śmierci. 

Walc. który w finale sztuki tańczą Hanna z Gusem i Septimus z Thomasiną -

jedna z najpiękniejszych scen. iakie napisano dla teatru - to czechowowski żal za 

utraconą przeszłością. za niedostępnym spełnieniem. to afirmacja życia na chwilę 

przed tragedią. ( ... ) Septimus cierpliwie uczy Thomasini; kroków. pojętna uczen

nica podobnie jak w algebrze szybko przerasta mistrza i zaczyna prowadzić. Tak 

samo Hanna - początkowo tańczy sztywno. niezdarnie. w miarę upływu czasu co

raz lici i łagodnici. aż wreszcie w ostatnich sekundach przed zapadnięciem kur

tyny Gus ledwie ją utrzymuje w ramionach. Z teatru wychodzi sii;. maiąc pod 

powiekami ten ostatni obraz wirujących par w XIX-wiecznych kostiumach. za

padaiącego zmroku za oknami i wielkici. czystej przestrzeni. Dowód. że można 

jednak zwyc ii; żyć czas. na przekór inskrypcji na grobowcu z obrazu Poussina 

Et in Arcadia ego. "Na pohybel Śmierci" - kwituje ia Thomasina. którą Scpti

mus iuż nauczył prawidłowego przekładu łacińskiej sentencji: "To także Arkadia 

- tu. gdzie jestem". 

Co zostaic po człowieku? Krajobraz? Linijka wiersza. wyrwana z zapomnienia? 

Zeszyt Thomasiny do algebry? Krajobraz zaorze następne pokolenie. słowa 

przckr~cą kopiści. zeszyt spłonie w kolejnym pożarze Sidlcy Park. Gdzie. do 

licha. icst ten pomnik trwalszy nad spiż. o którym śnił Horacy? 

Roman Pawłowski 

Tom Stoppard Arkadia. Wynalazek mifo,ci. słowo/obraz tcrytoria.1998. Posłowie (fragment} 

Angielski poeta i dramaturg. ;eden z na;sławniej· 
szych ludzi swoich czasów. Fascynował wszyst · 

kich. zwbszcza kobiety. sława literacką. 

ekscentrycznymi wystąpieniami. skandalami 

hulaszczego życia i politycznym radykalizmem. 

Odznaczał sit; niczwy kła uroda. ale przyszedł na 

świat chromy. z dcformac;ą stopy. co wywoływało 

jego wielką drażliwość. objawiło si<; także ambicja 

udawadniania swojej sprawności fizycznej. Tańczyć 

jednak nic mógł. Bujny charakter odziedziczył po 

obojgu rodzicach ojcu. oficerze Gwardii. awantu-

rniku i kobieciarzu i matce pochodz40ej z rodu 

szkockich feudałów spokrewnionego za Stuartami. 
W wicku dzicsi<;ciu lat odziedziczył tytuł lorda i rodzinny mająte k. stary. doprowadzo

ny do ruiny zamek w Newst cad. Toteż jego dzieciństwo i młodosć. które spi;dził z mat

ką w atmosferze zatargów i kłótni - ojciec osierocił go w czwartym roku życia - upływa

ły na skraju ubóstwa. Uczył si<; w szkole w Harrow. potem na uniwersytecie w Cam· 

bridge. W czasie studiów wydał pierwsze poezje. wzbudzając zainteresowanie tomikiem 

Godzina próżnowania (1907}. Już tu przybrał postaw<; znużonego życiem cynika. Wier

sze zostały jednak surowo ocenione przez najbardziej wpływowe pismo literackie The 
Edinburgh Review. 

Nieprzychylna krytyka wywołała natychmiastową reakcji; Byrona w postaci zjadliwej 

myry Angielscy bardowie i szkoccy krytycy. Rozczarowania literackie i długi. w które 

wpadł z powodu rozrzutnego życia. wpłync;ły zapewne na decyzje; o wyjeżdzic w 1809 

roku w prawic dwuletnia podróż po południowej Europie i Bliskim Wschodzie. 

Po powrocie wydał Wędrówki Chi/de Harolda. które przyniosły mu ogromna sławc; 
i wstc;p na salony. Zasiadł w Izbic Lordów. ale nic zjednał sobie poparcia z powodu zbyt 

radykalnych poglądów. Giaur a przede wszystkim Korsarz był ogromnym sukcesem. 

zmienił także jego sytuacje; materialną. Byron bywał w najlepszym towarzystwie. wpla· 

tał sic; także w skandalizujące romanse. które powic;kszyły liczb<; jego wrogów. W kori 

cu pogłoski o jego kazirodczej miłości do przyrodniej siostry. Augusty Leigh. a póź

niej niefortunne małżeństwo z nic kochaną Annabcllą Milbankc. która po roku perzu· 

ciła go. naraziły poctc; na towarzyski ostracyzm. W 1816 roku opuścił Anglic;. zatrzy

mał sic; w Szwajcarii. potem podróżował po Włoszech. najdłużej przebywając w Wene

cji. gdzie jego pełen uciech styl życia stał sic; szczególnie głośny. Nicustaonie tworzy. 
w tym swoje najwic;kszc dra.maty. Kaina i Don Juana. 
Na wieść o powstaniu Greków przeciw Turcji. pełen entuzjazmu dla walki o wolność 
wyruszył do Grecji. gdzie za własne pieniądze organizuje oddziały. które uzbraja i przy · 

gotowujc do walki. Wyczerpany nerwowo i zaatakowany przez fcbri; umiera w Misso

lungh Władze angielskie nic zgodziły sic; na pogrzeb w Westminster Abbcy. Został 
pochowany w rodzinnym grobowcu w Nottingham. 

Już za życia Byron stał sic; legendą. Sam o sobie roz,powszcchniał plotki. prowokując 

hipokrytów. Bronił tym samym wbsncgo stylu życia i prawa do wolności. Ale dopiero 

jego śmierć wywołała nicwyobrażaln4 lawin<; najrozmaitszych publika<ii. w których 

autorzy. dla pienii;dzy. sławy. a nawet zemsty. fałszowali fakty lub fantazjowali. Choć 

biografia Byrona ma wiele naukowych opracowań. do d?.is badacze nic są pewni. czy aby 

wszystkie tajemnice tego fascynującego człowieka i wielkiego poety zostały odkryte. 

(na podstawie Małego słownika pisarzy angielskich amerykariskich 
oraz książki Juliusza Żuławskiego Byron nieupozouwny. PIW. 1964) 



Ryszard Przybylski 

Między duchem matematyki a kompleksem chaosu 

Kiedy wir;c czytamy o tr;sknotach epoki klasycznej do ogrodu „. Edenie. kiedy 

rozmawiamy o biblijnym raju ;ako pierwowzorze europc;skich parków, powin

niśmy pamir;tać. że geometryczność miała na celu przekształcenie człowieka 

w stałą i niezmienną oś wszechświata, nieregularność zaś wskazywała na źródło 

;ego niepoko;u i mc;ki. na wolność. W dwóch typach parków klasycznych ten 

sam wiatr szumiał ;cdnocześnie o potc;dze i słabości człowieka.( ... ) 

Tworząc ogrody geometryczne. klasycyzm dawał świadectwo, iż rozumie powo

łanie człowieka. Park regularny to hymn o niebiańskiej genezie matematyczne

go geniuszu człowieka. W oś wszechświata, w centralny punkt natury prze

kształcił człowieka !'esprit gćomćtriquc. duch świr;ty klasycyzmu, który zaw

dzięcza Biblii wic;ccj. niż sic; dotychczas przywykło sądzić. Dobrze rozumiał to 

Hegel wskazując na głr;bokie. antropologiczne znaczenie tego stylu ogrodowe

go: "W ogrodach. tak ;ak w budynkach. główną rzeczą jest człowiek . [„.] Inne 

zgoła wrażenie czynią na nas rzeczywiste krajobrazy i ich pic;kno. których 

istnienie nie polega na tym. by czemuś służyć i sprawiać przy;emność , lecz zdol

ne są same w sobie być przedmiotem. którym sic interesu;emy i rozkoszu;cmy. 

Natomiast element regularności w ogrodach nic ma na celu sprawiania jakichś 

niespodzianek, lecz pozwala człowiekowi. tak jak powinno być. wystąpić w ze

wnr;trznym otoczeniu przyrody jako osoba główna ." Nicolas Poussin. który 

komponował obrazy według zasad geometrycznych. czym po dwu wickach 

wzbudził zachwyt Paula Cezannc'a i Tadeusza Makowskiego, umieszczał w cen

trum swych płócien człowieka. 

A ;ednak klasycyzm. kiedy przyswoił sobie tr; prawdc;. kiedy nasycił sic; nią 

i uradował do woli. przypomniał sobie. że w tej uporządkowanej przestrzeni raj

skiego świata człowiek rozporządzał wolnością. która wyprowadziła go w końcu 

poza regularny ogród Boga i wtrąciła w odmc;t nieregularnej natury. Na wschód 

od Edenu osiągnic;cie równowagi kosztuje człowieka bardzo wiele. Nigdy nic 

br;dzie ona ostateczna i całkowicie pewna. Natura ;est groźną nieregularnością. 

wrogim chaosem. który czasami tylko udaje dobrodusznego staruszka. Na;czę

ścicj po to ty Jko. aby podstr;pnie wplątać człowieka w jeszcze wir;kszc dramaty. 

Toteż 1uż w XVII wicku zaczr;ły pojawiać sir; ogrody nieregularne. które sym

bolizowały chaotyczny i niejednorodny świat człowieka żyjącego na wygnaniu. 

Udając dzikość i naturalność, starały sic w sztuczny sposób złagodzić groźbę 

ukrytą w tajemniczej i niepoznawalnej do końca naturze i zaczęły przedstawiać 

zie m ie; wygnania jako "miły nieporządek" . Słyn na malownicza n ic regu la rnoś . 

wzbudzaiąca do dzis iaj sen tymentalny zachwy t. prze. łania ła bowiem strach 

przed n ieogarnioną potr;gą natur y. czy li przed chaosem. W niezl iczonych opra

cowaniach tego tematu wszyscy autorzy. powtarzając Addi ·o na, Volta irc'a i ro

mantyków. zn c;caja sir; nad ztucznośc ią i sz tyw nością ogrodów geometrycznych 

i wychwa la ją jednocześ ni e naturalną nieregularność parku angie lsk iego.( ... ) 

Tc dwa typy ogrodów pełniły tedy w klasyc •zmic dwie całkowic ie odmienne: 

funkcje . O gród geometryczny oddziaływał jak mit. U twicrdzał pierwsze prze

słanie religijne Starego Tes tamentu dotyczące przeznaczenia człowie ka. Powstał 

dzi~k i ponowieniu wzorca zapisanego w Świi;tcj Ksi~dze. Ogród nieregularny 

oddziaływał jak symbol. Albowiem był to w istocie symbol egzystencji czło

wieka na wygnaniu. który malowniczym pii;kncm pragnie stłumić lęk przed 

konsekwencjami wolnośc i . W spoko;nych. wykoncypowanych krajobrazach 

parku angielsk iego. wzorowanych na pejzażu idealnym malarstwa klasyków. na 

płótnach Claudc'a Lorrain i Nicolasa Poussin. rozpłynąć sii; miał strach, który 

powróc i ł z chwilą przegnania z klasycznych parków ducha matematyki. Kiedy 

umysł sprzeniewierza si~ matematyce i ucieka od przcdustanowionego ładu. 

kiedy pogqża sic w absolutnej wolności. musi być przygotowany na mc;ki nie 

pokoju. od których nic uwolni go nawet piękno. Park geometryczny nic był 

wiec dziełem sztuczne; monotonii, lecz radosnym hymnem przypominającym 

geometryczne malarstwo abstrakcyjne malarzy wicku XX. Ogród nieregularny 

natomiast nic był prawdziwym obrazem natury. lecz clegi;ną pieś nią pocieszenia. 

Ryszard Przybylski Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. PIW 1983; 
tytuł cytowa nego fr•gmcotu z rozdzi•łu Duch matematyki pochodzi od rcd•kcii. 



Reżyser. absolwent filologii pol
skiei Uniwersytetu Gdańskiego 
i Wydziału Reżyserii PWST 
w Krakowie. W 1982 r. po uzy 
sbniu dyplomu rozpoczął . 
lrwa;ąq do chwili obecne;. 
współprac, z Teatrem Wybrzc 
i e w Gdańsku. gdzie w latach 
1991-94 był także dyrektorem 
artystycznym. Wystawił lum.in. 
So natę widm Strindber8a. 

Kordiana Słowackiego. Irydiona Krasińskiego. Hioba wg Biblii, Pułapkę 
Różewicza. Wiśniowy sad i Trzy sio stry Czechowa. Troilu sa i Kressydę. 
Antoniusza i Kleopatrę oraz Wszystko dobre co się dobrze k011czy Szekspira. 
Kobie tę z morza Ibsena. Biesy Dosto;ewskicgo. Wyn alazek miłości Stopparda. 
Kopenhagę i Demokracje Frayna. 
W okresie kilkunastu lat ;ego pracy reżyserskie; Teatr Wybrzeże był goś 
ciem prestiżowych festiwali i przeglądó w zagranicznych. m.in. w Pradze. 
Bratysławie, Budapeszcie. Turku. Oslo. 7vlannheim. Paryżu. St. Petersbur
gu. Berlinie i Seulu. 
Od 1983 do 1991 współpracował z Te.trem Starym w Krakowie. gdzie zrea 
lizował Z życia glist Enquista. Termopile Polskie Micińskiego. Affabulazio ne 
Pasoliniego. Do Damaszku Strindberga. 
Reżyserował także w teatrach Poznania. Wrocławia. Lublina i Katowic. 
Od 2000 r. ;est dyrektorem artystyc znym Teatru im . J. Osterwy w Lublinie. 
Na te; scenic zrealizował m. in.: DLiady Mickiewicza. Biesy Dosto;ewskiego. 
Operetkę Gombrowicza a osutnio (listopad 2004) Hamleta Szekspira. W tym 
okresie lubelski teatr zysk.I uznanie krytyki teatralne; i nagrody na ogólno
polskich festiwalach. 
Jako reżyser zapraszany był do współpracy z teatrami w Finlandii. RFN. 
Rosji. Korci Płd. Wystawił m.in. Białe małże tfs two Różewicza (prapremiera 
w Finlandii 1989). Z iycia glist Enquista w Teatrze Mieiskim w Turku (Fin · 
landia. 1991). Pułapkę R'óżewicza w St. Petersburgu. Macbetha Szekspir> 
w Teatrze Michoo w Seulu (Korca Płd 1994). Intrygę i miło.<c Schillera (1996) 
i Antygonę Sofoklesa (1997) w Haarlem Toned w Holandii. Spektakl Intryga 
i miłość otrzymał przyznawaną przez publi cz ność nom inac i' do tytułu spe · 
ktaklu sezonu 1995/96 w Hohndii Gouden Gids Publiekprijs 95/96. 
Zrealizował ponad 20 spektakli dla Te.tru Telewizji. m.in. Wiec zory i poranki 
Mossakowskiego. Natan A1ędrzec i Emilia Calo tti Lessinga. Markiz von 
K eith Wedekinda. Zbójcy Schillera. Człowiek do wszystkiego Harwooda. Pani 
Bovary Flauberta. 
Otrzymał nagrody za reżyserie na widu festiwalach teatralnych. m.in. we 
Wrocla"•iu . Kali szu . Toruniu i Opolu . Je st laureatem Nagrody im. Konrada 
Swinarskiego i Nagrody im. Stanisława Wyspiaóskiego. 

Scenograf. absolwent wydziałów archi
tektury wn~lrz i scenografii krakowskiej 
ASP. pedagog lei uczelni. Wspólpracu;e 
z wieloma scenami Polski. Zrealizował 
kilbdzicsiąt scenografii dla teatru. tele
wizji i filmu. Prace ostatnich kilku sezo
nów 10 m.in. Mąż i żona Fredry w Tea
trze Wybrzeże. Polaroidy Ravenhilla. 
Wyzwolenie Wyspiańskiego. Samobójca 
Erdmana. O skar i pani Róża Schmitta 
w szczecińskim Teatrze Współczesnym -
wszystkie do przedstawień w reż. Anny 

Augustynowicz. Demony Norcna w Teatrze Słowackiego w Krakowie w ret. 
Piotra Kruszczyńskiego: n•tomiast z Krzysztofem Babickim. z którym ta kie 
pozos1a;c w stałe; współpracy od lat Biesy Dos1o;ewskiego. H amleta Szeks
pira w Teatrze im.Osterwy w Lublinie oraz Pułapkę Różewicza w Tc.trze 
Śląskim w Katowicach. Obecnie pracuje nad przestrzenią przedstawienia 
Ryszard fil Szekspira w reż. Jerzego Stuhra. które powsta;e w Teatrze Ludo
wym w Krakowie. 
Jest laureatem wiciu nagród i wyróżnień m.in. nagrody Kaliskich Spotka
niach Teatralnych za sccoogra f i~ do Życia tuewnętrznego Marka Ko1crsk ie 
go. nagrody Ministra Kultury i Sztuki w Konkursie na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczes nej za /Hagnifikat Włodzimierza Szturca. nagrody Oko Re
cenzenta za prace sccnogr>ficzoc do przeds1awicó nn y Augustynowicz. 

Kompoz ytor. absolwent Akademi i Muzy
cz nej w Gdań ku. Tworzy w wielu sty
lach. od muzyki symfoniczne ; i kameralne; 
do ;anu. Współpracuj e z najlepszymi pol
skim i muzykami i zespołami m.in: O rkic· 
stq Sinfonia Varsovia. Po lskim C hó rem 
Kameralnym Scho l. Cantorum Gcdanen
sis Jana Łukaszews k iego. Polską Filhar
monią Kameralną . śpiewaczk ą Olgą Pa
siecznik. saksofonist ą Adamem Wendtcm. 
pianisumi: Lesz kiem Możdżere m. K rzy
sztofem Herdzinem. C ezarym Pacio r
kiem. gitarzystą M aciejem Ćrzywaczem. 
lr~baczcm Piotrem Wo;tas ikicm. kompo
zytorem i dyr yge ntem Krzesimi rem Dcb· 

skim. oraz Gdańskim Kwartetem Smyczkowym. 
Zwróc ił na siebie uwagc !vlszą kaszubską. utworem nagrodzonym w konkursie 
z okvji wizy ty Jana Paw b li na Pomorzu w 1999 roku. Nas lcpnie skomponował 
Credo i Con tirnm Canticorum-Czę.~ć l W czerwcu 2005 w Gdańsku odbcdzie sic 
premiera ;ego Oratorium Cdatiskiego do słów Paw ła Huelle na 2 solistów. s.k· 
sof on. 2 chóry i orkicstrc symfoniczną. 
Pisze muzykc dla tea1r u. na;czcśc ici do spek1ak li Krzysztofa Babickiego. z któ
rym sta le współpracuje. Zrealizowali m.in. Wynalazek miło!fc i Stopparda. 
Biederman i podpalacze Frischa. lntryge i milo.~ć Schi llera. Wróżby kumaka 
Grassa. Diabelskie nasienie Bre~ana. Wyz wolenie Wy piaóskiego. Kąpielisko 
Ostrótu Huelle. Dziady Mickiewicza. Biesy Dostojewskiego. Hamleta Szekspira. 
Dorobek związan • z kinem 10 m.in. muzyka do filmów Kamień na kamieniu 
w reż. Ryszarda Bera. Cudze szcze~cie w r~ż . Mirosława Borka. The assignment 
w reż. Mirona Bilskiego. 
Skompono„•ał muzykc do ponad 50 filmów dokumental nych. Teatru TV i in· 
nych produ.kcii telewizyj nych (seriale. m.in. Pensjonat pod Różq. filmy animo· 
wanc). 

Jest laureatem nagród. m.in. Złotych Lwów za najlepszą muz yk• filmow~ aa 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1998 (Cudze szczę ie} . Po
morskiej Nagrody Artystycznej 1999 za J\!fszę kaszubską, agrody Wojewody 
Pomorskiego za najlcp zą muzyk~ tntraln ą za rok 1998 ( Wynalazek milo.~ci 
Stopparda w Teatrze Wybrzeże), agrody Głównej w konkursie na Hejnał Ty
siąclecia Gdańska . Złotej Maski 2001 oraz nagrody Opolskich Konfront~c;ach 
"Klasyka Polska 2001" za muzyk, do Wyz wolenia Wyspiańskiego (Teatr Slą ki 
w Ka1owicach ). 
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