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(ur. 1934), szwedzki pisarz, p rozaik, aucor sztuk teatralnych, 
publicysta i scenarzysta filmowy. Laureat wielu prestiżowych nagród. 
Studiował historię literatury na Uniwersytecie w U ppsali, przez wiele 
łac pracował jako krytyk literacki oraz teatralny w p rasie i telewizji. 
J ako pisarz debiutował na początku łat 60-tych. W swoich utworach .~ r_ 
podejmował tematykę psychologiczną, chętnie eksperymentował ~ ;-. • J~ 

z formą. Przełomem w jego karierze literackiej okazała się powieść "-.,.~ ~'.4 
„Piąta zima magnetyzera", która została dostrzeżona przez krytyków • \.. " 
i przetłumaczona na wiele języków. \.......,I• ~ 
Enquist jest cenionym prozaikiem, jednak równie znaczącą rolę ~. 
w jego twórczości pełnią dramaty. Dorobek dramatopisarski Enquista to 
kilka głośnych sztuk, przetłumaczonych na wiele języków i granych 
na całym niemal świecie. J est także autorem (lub współautorem) 
scenariuszy kilku filmów, w cym nag rodzonej Oscarem sagi rodzinnej 
„Pelle zwycięzca" . 

Fabułę swych dzieł często opiera o rzeczywiste wydarzenia, a wśród 

postaci pojawiających w jego utworach znajdują się, m.in. August 
Strindberg („Noc trybad", 1975), Hans Christian Andersen („Z życia 
glist", 198 1) czy Maria Skłodowska-Curie („Opowieść o Blanche 
i Marie", 2006). 
O swojej pracy mówi: „Fascynuje mnie badanie źródeł, sprawdzanie, 
czy ktoś kłamał, czy mówił prawdę. Ma co w sobie coś z powieści 

detektywistycznej. Nasze czasy są pełne dezinformacji, kłamliwości 
i oficjalnych zapisów historii. Pod nimi kryje się często znacznie 
ciekawsza prawda." 
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Urodzońy w 1956 raku w Gdańsku, absolwenc filologii polsk · niwersyceru 
Gdańskiego i Wydziału Reżyserii PWST w Krakowie. Był współzałożycielem 
i szefem Studenckiego 'Tuatru Jedynka. 
Na zawodową scenę wszedł mocnym krokiem. Rozpocząłwspółpr~ i:Teacrcm 
Wybrzeże. W 1982 r. pokazał dwa znakomite pczedscawie 'a: „Sonatę widm" 

crindberga (Teatr Wybrzeże w Gdańsku) i swój reżysers · dyplom - .,Hio
ba" (n,a1r im. J. Słowackiego w Krakowie). 
Wkrótce Il'M>i~ został zaliczony, obok m.in. K. Zaleskiego, J. yczaka, 
J. Wiśniewskiego;"F,.~adeckiego i R. Zioły, do grona .. młodyc dolnych". 
W larach 1991-94 byrc!'}<~orem arcyscycznym gdańskiego Ti cru Wybrzl;
że . W ciągu kilkunastu łac dzhlalności r~~yserskiej Krzyszco abickiego ; 
Teatr Wybr.oeże scal się częstym goSti~esriżew.~li i przeglądóW 
zagranicznych, m.in. w Pradze, BracysławiC7'.Budapęszcie, Turku, Oslo, Man-' 
nheim, Paryżu, Sc. Petersburgu, Berlinie i Seulu. -„ ·-
Współpracował z Teatrem Starym w Krakowie, gdzie zrealizował , m.in. szru
kę „z życia glist" Enquista z doskonałymi rolami J ana Nowickiego i Teresy 
Budzisz-Krzyżanowskiej (1983) i „Affabulazione" Pasoliniego (1985). 
W 2006 r. rozpoczął współpracę z Teatrem im. J. Słowackiego w Krakowie. 
Reżyserował także w teatrach w Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie i Kacowicach. 
Od 2000 r. jest dyrektorem artystycznym Teatru im. J. Osterwy w Lublinie. 
Zrealizował ponad 20 spektakli dla Teatru Telewizji. Otrzymał nag rody za 
reżyserię na wielu fest iwalach teatralnych, m.in. we Wrocławiu , Kaliszu, To
runiu, Krakowie, Zabrzu i Opolu. J esc laureatem prestiżowej Nagrody im . 
Konrada Swinarskiego przyznawanej przez miesięcznik „Teatr" oraz N agrody 
im. S. Wyspiańskiego. 

Zapraszany był do współpracy z ceacrami m.in. w Finlandii, RFN, Rosji, Korei 
Płd . Wyreżyserowany prlez niego spektakl „Intryga i miłość" otrzymał przyz
nawaną przez publiczność nominację do tytułu spektaklu sezonu 1995/96 
w Holandii. 
Krzyszrof Babicki był również stypendystą Inscyruru Kultury Chrześcijańskiej 
im. J ana Pawła li (Rzym 1986) oraz The British Council (Londyn, Stradford). 
Od 1978 roku jesc członkiem Polskiego Związku Alpinizmu. W 2005 r. otrzy
mał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
"Wierność aucorowi co bardzo osobiste odpowiadanie na postawione przez au
tora pytania"' - mówił w jednym z wywiadów - "'Odpowiadanie jak najprostsze. 
Bez wykrętów czy uników. I bez zasłaniania zwierciadła swego czasu. Oczywiście 
dobra liceracura ma pewien procenc pyrań , które pozostają bez odpowiedzi." 
' "Teacr" 1984, nr 2) 

rojekrant mody, absolwenc Krakowskiej Szkoły Projektowania Artystycznego. 
Współpracuje ze znanymi firmami odzieżowymi. Aucor kostiumów do spektakli 
teatralnych: „Tescosreron" A. Saramonowicza, reż. W. Padewicz (Teatr Polski 
w Bielsku-B iałej), „Stuff happens" D. Hare' a, reż. A. S. Paul (Teatr Śląski im. 
S. Wyspiańskiego w Kacowicach), „Wszystko dobre, co się dobrze kończy" 
W. Shakespeare'a, reż. T. Bradecki (Teatr im.]. Osterwy w Lublinie) - scenogra
fia i kostiumy. 




