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Urodził się 22 stycznia 1849 roku w Sztokholmie, jako syn zbankrutowanego 
kupca i służącej; na owe czasy mezalians! Ojciec był człowiekiem twardym 
i surowym, faworyzował starszych braci Augusta. Matka umarła, gdy chłopak 
miał 13 lat. Wszystko to wywarło duży wpływ na psychikę dziecka, wytworzyło 
w nim kompleksy, odbiło sie później wyraźnie na całej twórczości, przesyconej 
subiektywizmem. ( ... ) Po ukończeniu gimnazjum w Sztokholmie i kilku 
nieudanych próbach odbycia wyższych studiów w Uppsali, przerywanych 
zarobkowaniem w charakterze guwernera i bezskutecznymi usiłowaniami 

zostania aktorem - w wieku około 20 lat chwyta za pióro. Odkrycie talentu 
pisarskiego przywraca mu stopniowo równowagę duchową, ratuje, być może, 
przed samobójstwem. W pisaniu znajduje upust dla swego egocentryzmu, 
most łączący goz ludźmi, ratunek przed zupełną izolacją duchową. 

W 1882 r. osiedla się w Sztokholmie i zostaje dziennikarzem. W tym też roku 
pisze „Mistrza Olofa" - swój pierwszy wielki dramat historyczny, osnuty na tle 
reformacji w Szwecji.( ... ) Przez jakiś czas pracuje jako pomocnik bibliotekarza 
w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie. W 1877 żeni się z aktorką Siri von 
Essen. W 1879 wydaje swój pierwszy wielki utwór prozą, powieść „Czerwony 
pokój", w której ostra i radykalna satyra społeczna łączy się z żywym opisem 
ówczesnej rzeczywistości szwedzkiej. Książka wzbudza olbrzymią sensację. 
Z zupełnie nieznanego Strindberg z dnia na dzień staje się najbardziej 
dyskutowanym pisarzem w Szwecji.( ... ) 

W 1882 rozpoczyna wielki cykl nowel historycznych „Szwedzkie losy 
i podania", zakończony w 1891. Pisze znakomitą powieść „Mieszkańcy 
Hamso" i nowele „Z życia mieszkańców szkierów", stając się jednym 
z najwspanialszych piewców przyrody sztokholmskiego wybrzeża i przybrzeża. 
Nie stroni od poezji. 

Walka z licznymi przeciwnikami przybiera na sile, gdy po wyjeździe z rodziną 
za granicę do Francji, a stamtąd do Szwajcarii, Strindberg wydaje w 1884 r. 
zbiór nowel polemicznych „Małżeństwa". Głównym jego celem było 

rozprawienie się z Ibsenem i wrzawą, jaka wytworzyła się wokół "Domu lalki". 
Książka ściąga jednak na niego proces o obrazę moralności i bluźnierstwo. 
Strindberg jedzie do Szwecji i broni się - wspaniale - osobiście. Mimo wyroku 
uwalniającego, proces doprowadza go jednak do ostrego kryzysu nerwowego, 
z którego pisarz już nigdy nie otrząsnął się całkowicie. Jest to moment zwrotny 
w jego życiu. Odtąd zawsze już będzie ofiarą silnej manii prześladowczej, 
a mizoginizm przerodzi się u niego w monomanię, zwłaszcza że i jego 
małżeństwo z Siri von Essen zaczyna ulegać rozkładowi, by wreszcie zakończyć 
się rozwodem. W twórczości jego wyraża się to m. in. dwoma z najwybit
niejszych jego utworów scenicznych, dramatami naturalistycznymi „Ojciec" 
i „Panna Julia", które przyniosły mu sławę europejską. Przedmowę do „Ojca" 
pisze zachwycony Emil Zola. 



Fiaskiem - już po kilku miesiącach pożycia - kończy sie również drugie 
małżeństwo z austriacką dziennikarką, Fridą Uhl, zawarte w czasie pobytu 
w Berlinie, w środowisku cyganerii artystycznej, grupującej się wokół knajpy 
„Zum Schwarzen Ferkel", gdzie Strindberg zetknął się blisko także ze 
Stanisławem Przybyszewskim i Dagny Juel. Niepowodzenia małżeńskie, 

trawiący go stale wewnętrzny niepokój i opłakana sytuacja materialna 
doprowadzają nadwrażliwego, popędliwego i przeczulonego na tle własnej 
osoby pisarza do nowego ostrego i długotrwałego załamania psychicznego, 
określanego mianem „inferna", od tytułu utworu, w którym Strindberg 
spowiada się z tej fazy swego życia, spędzonej w Paryżu i tam zamkniętej 
w roku 1897. („ .) 

W 1899 roku Strindberg osiedla się w Sztokholmie, gdzie spędzi ostatnie 
lata życia . W 1901 żeni się po raz trzeci z aktorką Harriet Basse, by w 1904 
znowu się rozwieść. Twórczość jego w tej ostatniej fazie życia jest ogromnie, 
wyjątkowo bujna i intensywna. Powstają wtedy m. in. najlepsze jego, silnie 
subiektywne, wizjonerskie i sugestywne dramaty historyczne „Gustaw Waza", 
„Eryk IV", Karol Xll" i inne. Powstaje niosące zapowiedź nowej dramaturgii 
nowoczesne misterium „Do Damaszku", spowiedź przemian religijno
światopoglądowych autora w okresie „inferno". Dalej - liczne dramaty 
obyczajowe w doprowadzonej do perfekcji konwencji naturalistycznej, lub, jak 
to określa O' Neill, supernaturalistycznej, m. in. znany u nas podobnie jak 
i „Ojciec" ze wspaniałych kreacji Karola Adwentowicza „Taniec śmierci". 

Powstaje baśń dramatyczna .Biel łabędzia " a przede wszystkim dramat 
symboliczny „Gra snów", jedno ze szczytowych dzieł Strindberga, śmiała 
próba udramatyzowania życia ludzkiego w nowej konwencji snów 
przemieszanych z rzeczywistością. 

W 1907 roku Strindberg wespół z Augustem Falckiem zakłada w Sztok
holmie własny awangardowy teatrzyk kameralny lntima Teatern i pisze dla 
niego serię krótkich utworów scenicznych, sztuk kameralnych: „Sonata widm", 
„Pelikan:, „Burza", „Pogorzelisko" i „Czarna rękawiczka" osnutych na moty
wach samotności ludzkiej. Na wskroś oryginalne i niekonwencjonalne sztuki 
te, wraz z innymi wybitnymi dramatami Strindberga, zapewniły mu poczesne 
miejsce w światowej literaturze dramatycznej, a swoją formą wyprzedziły 
i wywarły silny wpływ na teatr ekspresjonistyczny lat dwudziestych. Także 
i w tych sztukach pisarz, który nigdy nie był oportunistą i nie uznawał kompro
misu, występuje jako ostry i bezlitosny demaskator upadku obyczajowości 
w Sztokholmie mieszczańskim na przełomie wieku, jako demaskator obłudy 
małżeństwa, miłości, kobiety. Ostatnie lata spędza samotniejakwwieżyz kości 
słoniowej w domy przy Drottningsgatan, zwanym Bla Tornet(Niebieska Wieża), 
gdzie dziś mieści się skromne muzeum ku jego pamięci. Umiera 14 maja 1912 
roku. 

Na podstawie: Z Łanowski "Eurypides XIX wieku"; "Teatr" 1962. nr 14 

PANNA JULIA ... 

„Panna Julia" („Froken Julie", 1888) to jednoaktówka, „dramat natura
listyczny z przedmową autora" , jak głosi podtytuł. („.) Fabułę sztuki zawdzięcza 
Strindberg rzeczywistej historii opisanej przez prasę. Z pewnością ważnym 
bodźcem do powstania "Panny Julii" były przeżycia Strindberga w Danii, gdzie 
zetknął się z ekscentryczną panna Luizą Frankenau, zarządcą jej majątku, 
przyrodnim bratem i jakoby kochankiem, Ludwigiem Hansenem oraz z przy
rodnią siostrą Hansena Marią Magdaleną. Fabuła jest zatem, jak przystało na 
naturalistę, wzięta z życia, ale i bez tego udokumentowanego odniesienia do 
"prawdziwego" życia w „Pannie Julii" jest rzeczywiście wiele realizmu i natural
ności w oddaniu charakteru miejsca, czasów a także osób działających. Nawet 
podrzędna, zdawałoby się, postać kucharki Krystyny jest nie tylko realistyczna 
i dobrze zaobserwowana, ale posiada ona nadto cechy uważane za tradycyjnie 
szwedzkie, co wyraża się w jej szorstkim, ale właściwym i godnym zachowaniu, 
w jej niezachwianym przekonaniu o własnej rzetelności i sprawności we 
wszystkim, co robi. 

Fakt poprzedzenia „Panny Julii" przedmową nie jest w roku 1888 niczym 
nowym ani odosobnionym. Autorzy związani z realizmem (np. Aleksander Dumas
syn) czy naturalizmem (sam·Zola jako autor przedmowy do „Teresy Raquin", 
1873) dość często uciekali się do tego środka, by wyrazić idee niejednokrotnie 
rewolucyjne, związane tyleż z dramatem, którego przedmowa dotyczyła, co 
z dramaturgią, teatrem, kondycją pisarza, a nawet z sensem, istotą, dziejami 
sztuki w ogóle. Pisząc „Pannę Julię" Strindberg był zapatrzony we Francję, 

a właśnie dramaturgia francuska posiada wspaniałą tradycję wielkich przedmów 
począwszy od Corneille' a i Racine' a poprzez Diderota po Wiktora Hugo. Pisząc 
„Przedmowę do Panny Julii" Strindberg świadomie odwoływał się do tradycji, 
która była mu znana, ale przede wszystkim do wzmiankowanej już tradycji 
bezpośredniej. Na niewielu stronicach stworzył ambitny program dramatu i tea
tru utrzymanego w duchu naturalistycznym. Badacze często podkreślają, że 
Strindberg nie zawarł w "Przedmowie" postulatów rewolucyjnych, że raczej zebrał 
je i przedstawił w sposób dobitny, sugestywny, i chociaż nie był rewolucjonistą 
w zakresie programu teatralnego, pisząc o dramacie powiedział jednak sporo 
rzeczy nowych. Jego „Przedmowa" jest mimo wszelkie zastrzeżenia jednym 
z najważniejszych manifestów teatralnych drugiej połowy XIX wieku, tak jak 
„Przedmowa" do dramatu „Cromwell" (1827) pióra Wiktora Hugo należy do 
najwspanialszych z manifestów romantyzmu europejskiego, mimo że niewiele 
przynosi rzeczy przedtem nieznanych. Rewelacje Strindbergowskiej „Przed
mowy" dotyczą przede wszystkim analitycznego, krytycznego patrzenia na 
rzeczywistość, człowieka, jego życie. Doświadczenia i lektury („.) przemyślane 

i przetworzone przez Strindberga, znalazły wyraz w tym, co pisze on o budowaniu 
dramatu, postaci scenicznej, jej psychologii. 



Wartość tych wypowiedzi jest podwójna: są to sądy wielkiego pisarza, są to rzeczy 
w stosunku do lat osiemdziesiątych XIX wieku nowe i do dziś niezwietrzałe. ( „.) 

Główne postacie dramatu, Panna Julia i Jean, nie są w pełni tak zbudowane, 
jak Strindberg postulował. Zapewne, jest w nich coś z owego zlepku przeszłości 
i teraźniejszości, wszystkiego,co przeżyli, co odziedziczyli zarówno w sensie 
biologicznym, jak kulturowym. Ich psychologia opowiada jednak bardziej 
tradycyjnej psychologii epoki, mniej złożonej i subtelnej. W myśl darwinowskiej 
teorii walki o byt, o przetrwanie - bo taki jest w istocie sens społecznych aspektów 
sztuki - w nieubłaganej i pierwotnej walce płci wedle koncepcji Strindberga stoją 
naprzeciw siebie: kobieta, arystokratka nienawidząca mężczyzn, obciążona 

dziedzicznie, psychicznie i fizycznie zdegenerowana - i mężczyzna, .syn fornala, 
który rozwija się na przyszłego pana", który, seksualnie „jest arystokratą dzięki 
swej męskiej sile, lepiej rozwiniętym zmysłom i zdolności do inicjatywy''. Los 
Panny Julii jest więc z wielu powodów nieuchronny. Do walki stają jednakże nie 
tyle realne postacie, co istoty symboliczne, mające uzmysłowić pewien problem, 
zagadnienie dotyczące według Strindberga rzeczywistości realnej, ale nie leżące 
na powierzchni i nie dające się ująć obiektywem naturalisty-fotografa. 

L. Sokół "August Strindberg". Czytelnik, Warszawa 1981 

August Strindberg 
PRZEDMOWA (FRAGMENTY) 

(„.) W niniejszym dramacie nie próbowałem stworzyć czegoś nowego, jest to 
bowiem niemożliwe. Chciałem tylko zmodernizować formę stosownie do wymagań, 
które, jak mi się zdaje, ludzie współcześni powinni stawiać sztuce dramatycznej. W tym 
celu wybrałem albo raczej dałem się porwać motywowi, który, można by powiedzieć, 
leży poza politycznymi sporami dzisiejszej doby, ponieważ problem socjalnego 
wznoszenia się czy upadku, wyższych i niższych, lepszych czy gorszych, mężczyzn 
i kobietjest, był i będzie przedmiotem nieprzemijającego ludzkiego zainteresowania. 

Biorąc ten motyw z życia w takiej postaci, jak mi go opowiadano przed wielu laty, 
kiedy zrobił na mnie silne wrażenie, stwierdziłem, że nadaje się do udramatyzowania. 
Wciąż jeszcze bowiem wstrząsa ludźmi obraz zagłady jednostki uprzywilejowanej, 
a tym bardziej wymierania rodu . Przyjdą może jednak czasy, kiedy w ewolucji naszej 
staniemy się tak oświeceni, że z obojętnością będziemy się przyglądać brutalnemu, 
cynicznemu i bezlitosnemu widowisku, jakie daje nam życie, kiedy odłożymy do 
lamusa niskie, nieodpowiedzialne funkcje umysłu, zwane uczuciami, które staną się 
zbyteczne i szkodliwe, gdy wykształcą się nasze organy krytyczne. To, że bohaterka 
wzbudza współczucie, wynika wyłącznie z naszej słabości, niemożności oparcia się 
uczuciu lęku, iż podobny los może spotkać nas samych. Bardziej wrażliwy widz nie 
poprzestanie jednak na samym współczuciu, a ożywiony wiarą zwolennik postępu 
będzie może domagał się jakiś pozytywnych propozycji zmierzających do zaradzenia 
złu, innymi słowy, jakiegoś programu. 

' 

Ale po pierwsze, nie istnieje żadne absolutne zło:jeślijeden ród ulega zagładzie,jestto 
szczęściem dla jakiegoś innego rodu, który może się wybić; zmienne zaś wzloty i upadki 
stanowią jeden z największych uroków życia, jako że szczęście uświadamiany sobie 
przez porównanie. A zwolennika reform i programów, człowieka, który chciałby 
zaradzić takim smutnym faktom, że drapieżny ptak pożera gołębia, a wesz żre 
drapieżnego ptaka, chcę zapytać: dlaczego ma się temu zapobiegać? Życie nie jest aż 
tak idiotycznie konsekwentne, że tylko wielcy zjadają małych. Równie często zdarza 
się, że pszczoła zabija lwa lub przynajmniej doprowadza go do szaleństwa. 

To, że dramat mój wywrze na wielu smutne wrażenie, jest ich własną winą. Gdy 
staniemy się mocni jak pierwsi francuscy rewolucjoniści, widok trzebienia drzew 
zmurszałych, zbyt starych, które za długo zawadzały innym, mającym równe prawo do 
wegetacji, będzie na nas wywierać wrażenie tylko dobre i pogodne, równie dodatnie 
jak to, które odczuwamy widząc, że nieuleczalnie chory wreszcie może umrzeć.(. „) 

Akcja jest dość wartka, a ponieważ chodzi tu właściwie tylko o dwie osoby, ich się 
głównie trzymałem, dodając tylko jedną postać uboczną, kucharkę, i każąc 
nieszczęsnemu duchowi ojca unosić się nad wszystkim, co się dzieje na scenie. 
A zrobiłem tak, ponieważ wydaje mi się, że dla ludzi nowszych czasów najbardziej 
interesujący jest mechanizm psychologiczny. Nasze chciwe wiedzy umysły nie 
zadowalają się tym, że widzą, iż coś się odbywa, lecz chcą wiedzieć, jak to sie dzieje! 
Chcemy właśnie widzieć nici, którymi poruszane są postacie, mechanizmy akcji, 
badać podwójne dno szkatułki, wziąć do rąk magiczny pierścień, by znaleźć ślady 
spojenia, zajrzeć do kart, by odkryć, jak są znaczone. („.) 

Co się tyczy technicznych szczegółów kompozycji, tytułem próby zniosłem podział 
na akty. Sądziłem, że przy naszej malejącej zdolności oddawania się iluzji 
przeszkadzałyby nam antrakty, w czasie których widz ma czas na refleksje i przez to 
wymyka się sugestywnemu oddziaływaniu autora-magnetyzera. Moja sztuka trwa 
przypuszczalnie około półtorej godziny i wyobrażałem sobie, że skoro można tak samo 
długo lub nawet dłużej słuchać odczytu, kazania czy przemówienia na kongresie, to 
i sztuka teatralna nikogo nie znuży przez półtorej godziny.(„) Chciałbym zdobyć 
w przyszłości publiczność tak wychowaną, żeby umiała wytrwać przez cały spektakl 
w jednym wielkim akcie. Ale to wymaga uprzednich badań. („.) 

Z malarstwa impresjonistycznego zapożyczy/em niesymetryczność, urywkowość 
dekoracji i uważam, że dużo przez to zyskałem, jeśli chodzi o wytworzenie iluzji. 
Albowiem skutkiem tego, że nie widać całego pokoju czy całego umeblowania, 
powstaje okazja do domyślania się, fantazja zostaje pobudzona i uzupełnia obraz. 
Zyskałem także i to, że obywam się bez nużących wyjść przez drzwi. („.) Tylną ścianę 
i stół ustawiłem ukośnie w tym celu, aby aktorzy grali zwróceni do publiczności en face 
i półprofilem, gdy siedzą naprzeciw siebie przy stole. („.) Nie przeprowadzam więc 
żadnej rewolucji, tylko drobne modyfikacje, gdyż zrobienie ze sceny pokoju bez 
czwartej ściany, a zatem z niektórymi meblami odwróconymi tyłem do widowni, byłoby 
chyba na razie szokujące. (.„) 

Gdyby można było dawać przedstawienia przy zaciemnionej zupełnie zali. A przede 
wszystkim na małej scenie, przymałej widowni, kto wie, czy nie powstałby z tego 
nowy dramat i teatr stałby się znowu przynajmniej rozrywką dla ludzi światłych. 

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

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

A. Strindberg" Panna Julia. Dramat naturalistyczny z przedmową autora" 
w: A. Strindberg ' Wybór dramatów". 
Zakład Narodowy im. Osso l ińsk i ch Wydawn ictwo, Wrocław 1977. 
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O PRAPREMIERZE 
Czternastego listopada 1888 roku, w rocznicę premiery .Ojca", Strindberg 

założył na wzór Antoine' a Skandynawski Teatr Prób, który później otrzymał 
nazwę Strindbergowski Teatr Prób. Miał on krótki, ale burzliwy żywot. 
W listopadzie i grudniu Strindberg biega za rekwizytami i pieniędzmi , 

sztukami i aktorami. Siedemnastego listopada publikuje w „Politiken" apel, 
w którym oświadcza, że chętnie przyjmie do lektury sztuki wszelkiego rodzaju, 
ale „najchętniej takie, które dzieją się w teraźniejszości, nie są zbyt długie 
i nie wymagają skomplikowanej maszynerii lub wielkiego personelu". Był to 
warunek, którego nikt nie mógł spełnić tak doskonale jak on sam. 

Wysuwane są różne, coraz bardziej nierealne projekty finansowania teatru 
- Strindberg pisze do swoich dawnych wydawców o pożyczki; w Szwecji mają 
być rozpowszechnione listy ofiarodawców, choćby najmniejszych sum; 
w .Dagens Nyheter" zamieszczony zostaje anons w poszukiwaniu 
odpowiednio zasobnej osoby jako udziałowca teatru i z propozycją 
stanowiska dyrektora ekonomicznego; Strindberg zwraca się do starych 
kolegów z pracy o dary. („.) W fantazji Strindberga majaczyły już zyski 
zamykające się w pięciocyfrowych liczbach, a starego przyjaciela zapewniał 
w liście, że teatr jest „genialnym rozwiązaniem wszystkich moich socjalnych, 
ekonomicznych, artystycznych i rodzinnych problemów! i mojej żony". Jego 
talent cieszenia się zwycięstwami z góry święcił tryumfy.(.„) 

Podczas gdy wewnętrzny Strindbergowski dramat pychy osiąga punkt 
kulminacyjny- postanawia on zresztą, że tylko je go sztuki będągranewtea
trze, co oznacza niedotrzymanie wielu obietnic udzielonych innym drama
turgom - jego trupa pracuje z poświęceniem. Program inauguracyjny 
obejmuje świeżo napisaną jednoaktówkę „Silniejsza", znakomity dramat 
trójkąta małżeńskiego .Wierzyciele" i „Pannę Julię". Siri [żona Strindberga, 
aktorka) zamawia białą wełnianą suknię z aplikacją z kwiecistego białego 
jedwabiu, ozdobioną z tyłu dużą bufiastą tiurniurą. Rola Jeana powierzona 
zostaje młodemu aktorowi Viggo Schiwe. Miedziane naczynia z kuchni 
Nathalii Larsen przywiezione zostają do wynajętego na dwa dni teatru 
Dagmarteatern, by tam ozdobić hrabiowską kuchnię. Próby miały często 
burzliwy przebieg, ponieważ aktorzy nie zawsze chcieli podporządkować się 
Siri Essen-Strindberg- tak nazywała siebie teraz. Z końcem lutego 1889 roku 
sprawy zaszły tak daleko, że wydrukowano już afisz. Premierę wyznaczono na 
2 marca, a sprzedaż biletów szła nieźle. 

Ale nad całym przedsięwzięciem zawisła katastrofa. W piątek, 1 marca, 
podczas odbywającej się próby generalnej, w Dagmarteatern zjawiła się 
policja z wydanym przez cenzora zakazem wystawie n a „Panny Julii". Był to 
rezultat prowadzonej w prasie nagonki. Sztuka ta została wydrukowana już 
jesienią i krytyka była brutalna. 

Karl Warburg, który reprezentował wiodącą szwedzką krytykę , uznał 

dramat za odrażający i napisany językiem „nie używanym chyba nigdzie 
indziej, jak tylko w gniazdach rozpusty i opilstwa". Duńskie oceny były równie 
surowe. Między innymi mówiono, że dialog wywołuje w każdym przyzwoitym 
człowieku obrzydzenie. W prasie kopenhaskiej drukowano szpetne piosenki 
o pannie Julii. Cenzor działał w przymierzu z pierwszymi strzelcami tej 
moralnej nagonki. 

Dla Siri cios ten był szczególnie dotkliwy. Osobiście odwoływała się u cen
zora, uzyskała audiencję u ministra sprawiedliwości, ale wszystko na próżno. 
W największym pośpiechu wstawiono zamiast tego do programu nowo napi
sany mały dramat „Parias", a Siri objęła rolę Helgi w „Silniejszej". Ale była to 
słaba pociecha. Nie miała czasu, aby przestudiować rolę należycie, i zbytnio 
w niej nie błysnęła. („.) Odłożona premiera odbyła się 9 marca, mimo 
wszystko z niemałym sukcesem („.). Ale dano tylko jedno przedstawienie. 
Całe przedsięwzięcie załamało się ze względów ekonomicznych i psychicz
nych. Strindberg przyjął to niemal z ulgą, jak gdyby prawdziwy teatr miał zbyt 
wiele z rzeczywistości dla niego- pisarza. 

Nastąpił jeszcze epilog. Postanowiono wystawić „Pannę Julię " na zamk
niętym przedstawieniu w Związku Studentów, ale w czasie przygotowań 
Strindberg ubrdał sobie, że Viggo Schiwe i Siri w przebraniu Jeana i Julii pro
wadzą grę miłosną. („.) Mimo wszystko 14 marca „Panna Julia" została 
wystawiona w Związku Studentów. Po jeszcze jednym przedstawieniu i po 
powtórzeniu programu z Dagmarteatern 16 marca w Malmo teatralna 
przygoda Strindberga została definitywnie zakończona. 

O. Lagercrantz 'August Strindberg •. Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1988 



KRZYSZTOF BABICKI 

Reżyser, absolwent fi Io logi i 
polskiej Uniwersytetu Gdańs

kiego i Wydziału Reżyserii kra
kowskiej PWST. Od 1982 roku 
związany z Teatrem Wybrzeże 

w Gdańsku, gdzie zrealizował 

wiele znaczących przedstawień; 
w latach 1991-1994 dyrektor 
artystyczny tej sceny. Reżyse

rował także w Starym Teatrze 
w Krakowie, Teatrze Polskim we 
Wrocławiu, Teatrze Nowym 
w Poznaniu oraz na innych sce
nach. Przygotował ponad 20 
przedstawień dla Teatru Telewizji. 
Jego spektakle były nagradzane 
na festiwalach we Wrocławiu, 

Kaliszu, Opolu i Toruniu a także 
pokazywane na wielu festiwalach 

i przeglądach zagranicznych, m. in. w Pradze, Bratysławie, Budapeszcie, 
Oslo, Paryżu, St. Petersburgu, Berlinie, Seulu. Współpracował m. in. z tea
trami Finlandii („Białe małżeństwo" Różewicza i „Z życia glist" Enquista 
w Teatrze Miejskim w Turku, „Biesy" Dostojewskiego w Abo Svenska Teater), 
Niemiec („Don Carlos" Schillera w Teatrze Narodowym w Mannheim), Korei 
Płd. („Makbet" Szekspira w Teatrze Michoo w Seulu), Holandii („Antygona" 
Sofoklesa w Haarlem Toneel). 
Laureat wielu nagród artystycznych, wśród nich Nagrody im. Konrada 
Swinarskiego i Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego. 
Od 2000 roku jest dyrektorem artystycznym Teatru im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie, gdzie zrealizował w ostatnich latach m. in. „Wesele" Wyspiań
skiego, „Idiotę" Dostojewskiego i „Sarmację" Pawła Huelle. 
W Teatrze Śląskim wyreżyserował „Intrygę i miłość" Schillera (spektakl 
uznany za najlepszy w 1999 roku, nagrodzony Złotymi Maskami za reżyserię 
i kreacje aktorskie Anna Kadulskiej i Andrzeja Warcaby), „Wyzwolenie" 
Wyspiańskiego (na Festiwalu Klasyka Polska w Opolu uhonorowane 
czterema wyróżnieniami - za reżyserię, muzykę Marka Kuczyńskiego, kreacje 
aktorskie Anny Kadulskiej i Grzegorza Przybyła, nagrodzone również Złotą 
Maską za muzykę), „Pułapkę" Różewicza (Złota Maska za kreację aktorską 
dla Adama Baumanna), a ostania „Romea i Julię" Szekspira. 

BARBARA WOŁOSIUK • Scenografka, absolwentka krakowskiej 
ASP (dyplom u prof. Jerzego Skarżyń
skiego). Od 1994 roku związana z Tea
trem im. Juliusz Osterwy w Lublinie, 
gdzie stworzyła scenografie m. in. „Wie
czoru Trzech Króli" Szekspira, „Krzeseł" 
Ionesco, „Prezydentek" Schwaba, jest 
także autorką kostiumów do wielu 
spektakli w reżyserii Krzysztofa Babic
kiego, takich jak „Biesy" Dostojew
skiego, „Dziady" Mickiewicza, „Wesele" 
Wyspiańskiego , „Don Carlos" Schillera, 
„Operetka" Gombrowicza, „Hamlet" 
Szekspira , „Demokracja" Frayna, 
„Miłość na Krymie" Mrożka, „Wesele" 
Wyspiańskiego, „Idiota" Dostojew
skiego, „Sarmacja" Pawła Huelle, do 
„Balladyny" Słowackiego w .reżyserii Bogdana Cioska oraz „Romea i Julii" 
Szekspira w Teatrze Śląskim. 

MAREK KUCZYŃSKI 
Kompozytor muzyki filmowej i tea
tralnej. Absolwent Akademii Mu
zycznej w Gdańsku. Tworzy w wielu 
stylach, od muzyki symfonicznej 
i kameralnej do jazzu. Zdobywca 
Złotych Lwów za najlepszą muzykę 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabu
larnych w Gdyni w 1998 roku (film 
„Cudze szczęście" w reż. M. Borka). 

Laureat Nagrody Wojewody Pomorskiego za najlepszą muzykę teatralną za 
rok 1998 - „Wynalazek miłości" T. Stopparda w reż. K. Babickiego w Teatrze 
Wybrzeże, Pomorskiej Nagrody Artystycznej 1999 za „Mszę Kaszubską", 
Nagrody Głównej w Konkursie na Hejnał Tysiąclecia Gdańska. Dla Teatru 
Śląskiego stworzył muzykę do „Intrygi i miłości" Schillera, „Wyzwolenia" 
Wyspiańskiego (Złota Maska oraz wyróżnienie na Festiwalu Klasyka Polska 
w Opolu), „Pułapki" Różewicza. „Romea i Julii" Szekspira (wszystkie w reż. 
Krzysztofa Babickiego) oraz „Requiem dla gospodyni" Myśliwskiego w reż. 
Bogdana Taszy. 



TEATR ŚLĄSKI 
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH 

40-003 KATOWICE, RYNEK 2 
e-mail:teatrslaski@teatrslaski.art.pl,www.teatrslaski.art.pl 

DYREKTOR KRYSTYNA SZARANIEC 
DYREKTOR ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Główna księgowa Danuta Klima, pełnomocnik dyrektora Małgorzata 

Długowska-Błach, asystent dyrektora ds. marketingu Jarosław Tabor, 
asystent dyrektora artystycznego Beata Przybylska, sekretarz literacki Anna 
Podsiadło, reżyser Grzegorz Kempinsky, koordynator pracy artystycznej 
Danuta Pułecka, kierownik Biura Obsługi Widzów Paweł Rozkrut, kierownik 
administracji Barbara Króliczek, specjalista ds. marketingu Urszula 
Marciniak, dział edukacji teatralnej i impresariat Renata Goliasz
Janiszewska, specjalista ds. biznesu Barbara Wolniewicz, kontakt z mediami 
Krzysztof lisiak, Irena Myszor, kierownik widowni Ewa Wójcik. 
Główny inżynier Edward Wrzesień, kierownik techniczny Wanda Nowak, 
kierownik techniczny d.s. produkcji Maciej Rokita, główny elektryk Kazimierz 
Strzelecki, elektrycy Jerzy Boczkowski, Adam Boruta, informatyk Marcin 
Muller, koordynator techniczny Roman Klyta, brygadzista sceny Dariusz 
Sobieraj, obsługa sceny Lech Hamerlik, Mariusz Konieczny, Sebastian 
Krysiak, Sylwester Pozłótko, Wojciech Smolarczyk, Piotr Sobota, Paweł 
Szymkowiak, Sylwester Zastróżny, akustycy Mirosław Witek (kierownik), 
Paweł Brzozowski, Marek Skutnik, oświetlenie sceny Krzysztof Woźniak 
(kierownik), Waldemar Janiszek, Piotr Łobacz, materiały filmowe Beata 
Dzianowicz, pracownia krawiecka Ewa Kerger(kierownik), Anna Malinowska 
(zastępca), Barbara Manowska, Jolanta Woszczyńska-Kolonko, gardero
biane Ewa Połońska, Joanna Kulik, Aneta Oskard, pracownia stolarska 
Franciszek Kraczla (kierownik), Jerzy Graczyk, pracownia malarsko
modelarska Agata Kurzak (kierownik) , Halina Wojtowicz, Paweł Frankiewicz, 
pracownia tapicerska Karol Koj, pracownia perukarska Teresa Melek 
(kierownik) , Violetta Krysiak, magazyn dekoracji Robert Hyla, magazyn 
kostiumów Małgorzata Kaczmarek, rekwizytornia Ireneusz Gajda, Aneta 
Oskard, dział zaopatrzenia Jan Szypura (kierownik) , Anna Jamróz, Maria 
Kraczla , Konrad Parys. 
Duża Scena Rynek 2, Scena Kameralna ul. Warszawska 2, Scena 
w Malarni ul. Teatralna 2a. Centrala tel. 032 258 72 51, 032 258 72 52, 
Sekretariat tel. 032 258 89 92, tel./fax032 259 89 76. 
Biuro Obsługi Widzów czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00, 
tel./fax 032 258 89 67. 
Kasa czynna w poniedziałek w godz. 10.00-18.00, od wtorku do soboty 
w godz. 10.00-19.00 (przerwa 13.00 -13.30) w niedziele na dwie godziny 
przed spektaklem, tel. 032 259 93 60. 

Redakcja programu Anna Podsiadło, foto Krzysztof Lisiak, 
projekt i opracowanie graficzne, rysunki Agata Kurzak. 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 




