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KATARZYNA PIETRZYK-- Ewa 

JAGA SIEMASZKO - Bronka 

ANDRZEJ BIENIAS - Tadeusz 

KRZYSZTOF ŁAKOMIK - Kazimierz 

Muzyka - BARTŁOMIEJ CHAJDECKI 

Scenogr~. fia - MAREK MIKULSKI 

Animacja filmowa - Cyprian i Kordian Piwowarscy 

Scenariusz i reżvseria KARINA PIWOWARSKA 
" 

Premiera - 24 lutego 2006 r. 

To tęsknota) co rośnie) nabrzmiewa„ domaga się ksZfałtu 
i 1vcielenia. (. . . ) To tęsknota rodzenia się i stawania) 
bolesna tęsknota umierania) tęskna trwoga natężon(~O 
oczekiwania. ~Io napięte wsłuchiwanie się UJ siebie. 
Na wpół strach„ na wpół żądza) na pół tęs,knota! 

S tani.sław Przyl!Jszewski 
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Md I" „ a onna. 

Wszystkie zmysłowe odczucia przerodziły się w energię najbardziej natężonej rozkoszy. 

Koszula ze zmiętego prześcieradła. Aureola zbliżającego się męczeństwa rodzenia. 

Madonna uchwycona w momencie , w którym głęboka mistyka odwiecznego szału płodzenia 

rozlała na jej twarz morze piękna i wydobyła całą głębię uczuć. Uchwycona w momencie, 

w którym ucywilizowany człowiek obdarzony metafizycznym pożądaniem wieczności 

graniczy ze zwierzęciem opanowanym lubieżnym szałem niszczenia. 

S tanislaw Przybyszewski 



Staniśfaw PPRZYBYSZEWSKI 
Urodzony 7 maja 1868 w Łojewie pod Kruszwicą w rodzinie nauczyciela wiejskiego. Uczęszczał 
do niemieckiego gimnazjum w Toruniu i Wągrowcu. Studiował architekturę na politechnice berlińskiej, w 
maju 1890 przeniósł się na studia medyczne uniwersytetu berlińskiego, skąd go relegowano po aresztowaniu 
w 1893 za kontakty z ruchem robotniczym. W latach 1892-1893 redaktor w tygodniku socjaldemokratycznym 
"Gazeta robotnicza". Obracał się w kręgu międzynarodowej cyganerii artystycznej, przyjaźnił się m.in. z 
Edwardem Munchem i Augustem Strindbergiem. W 1893 poślubił Norweżkę Dagny Juel; w latach 1894-1898 
mieszkał w Kongsvinger w Norwegii, skąd wyjeżdżał do Sztokholmu, Oslo i Kopenhagi. W 1896 krótko 
przebywał w więzieniu berlińskim, w 1897 powrócił do Berlina, w 1898 na zaproszenie Wincentego 
Lutosławskiego odbył podróż do Hiszpanii, zatrzymując się na krótko w Paryżu; we wrześniu 1898 powrócił 
do kraju, w Krakowie, gdzie został entuzjastycznie powitany przez młode pokolenie artystyczne redagował 
"Życie", w 1901 przeniósł się do Warszawy. W tym czasie był związany z żonąJana Kasprowicza - Jadwigą, a 
także z malarką Anielą Pająkówną (z tego związku urodziła się Stanisława Przybyszewska - dramatopisarka, 
autorka ro.in. Sprawy Dantona). W latach 1903-1904 podróżował po Rosji razem z zespołem aktorskim 
wystawiającym jego dramaty, był w Petersburgu, Kijowie i Odessie. W 1905 ożenił się z Jadwigą 
Kasprowiczową (poprzednia jego żona - Dagny została zastrzelona w 1901). Przeniósł się do Torunia, w 
latach 1906-1919 mieszkał w Monachium, podróżując po Europie. W 1918 powrócił do kraju; w latach 1919-
1920 pracował w dyrekcji Poczt i Telegrafów w Poznaniu, w latach 1920-1924 był urzędnikiem Polskich 
Kolei Państwowych w Wolnym Mieście Gdańsku, gdziem.in. był inicjatorem otwarcia gimnazjum polskiego. 



W 1924 powołany do kancelarii cywilnej prezydenta przeniósł się do Warszawy i zamieszkał na Zamku 
Królewskim. Zmarł 23 listopada 1927 w J arontach pod Inowrocławiem. 
Był przede wszystkim wyznawcą i propagatorem skrajnego modernistycznego estetyzmu. Twórczość 
w języku niemieckim zyskała mu rozgłos w Niemczech, Skandynawii, Czechach, następnie w Polsce. 
Alkoholizm, skandale erotyczne i obyczajowe stały się elementem jego mitologii artystycznej, problemy 
materialne nieustannie towarzyszyły jego życiu. Wedle Przybyszewskiego seks był elementarną siłą 
kosmiczną; adaptacja poglądów Artura Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego sąsiaduje bezpośrednio 
z językiem patetycznym. Odegrał - jako prowokator estetyczny i obyczajowy - ważną rolę w życiu kulturalnym 
Europy - Niemiec, Skandynawii, Rosji, Chorwacji, Czech, Bułgarii, wreszcie Polski. 

Powieściopisarz: trylogia powieściowa Homo sapiens (wersja niemiecka 1895-1896, polska 1901 ), Satanas Kinder 
- 1897 (wersja polska D~eci szatana - 1899); trylogia Mocny człowiek (1912-1913), Krzyk (1917). 

Dramaturg: Das Grosse Gliick (1897), Złote runo (1901 ), Śnieg (1903), nawiązywał do dramaturgii Ibsena, 
Strindberga i Maeterlincka. Istotne znaczenie odegrały jego eseje filozoficzne w języku niemieckim, m.in. 
Zur Psychologie des Indiviuums (I Chopin und Nietzsche), a także poematy prozą Totenmesse (1893), wersja 
polska Requiem aetemam (1904) czy Androgyne (1900). Pod koniec życia pracował nad pamiętnikami 
pt. Moi współcześni. 

Dr Marek Adamiec 
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