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TOM STOPPARD - urodz i ł s i ę 

3 Vll 193 7 r. w zechosłowac1 i 1ako syn 
Eugeniusza Strausslera zatrud nionego 
w fabryce obuw ia firmy .Bata . W 1939 r. 

rodzina Strausslerów wyjechała do Sin
gapuru . W 1942 r, przed japońską inwa
zją, małego Tomasa wraz z matką i bra
tem ewakuowano do Indi i. O jciec, który 
pozos tał, zginął. Tomas uczęszczał do 
wielorasowe j s zkoły ang lo 1 ęzyczną 

W 1946 r w dow a Straussler pośl ubita 

Kennetha Sto ppa rda, ma1ora bryty jskie j 
armii, i wraz z rodziną wyjechała do An
glii, gdzie je] drugi mąż rozpoczął pracę 
w branży maszy nowe i . 

W 1954 r , po skończeni u szkoły ś red 

nie j, Tom Stoppa rd zaczął pa rać s i ę 

dziennikarstwem w Bristolu (m .in . pisy
wał krytyki filmo w e i teatra lne). Marząc 

o karierze dramaturga w stylu modny ch 
wówczas „młodyc h gniewnych ", wy1e
chał do Londyn u Od m a1a do październi 

ka 1964 r. przebywa ł w .B rlinie 1ako sty
pendysta Fundac J! Forda dla młodych , 

obiec ujących drama to pisarzy. O w ocem 
tego stypend ium była w ierszowana bur
leska Rosencra 111;:; I Guildenstem s1101yka1q 
Króla Lrnra. Te n jednoaktowy szekspi
row ski pastisz doczekał si ę tylko 1ed nego 
przedstawie nia po niemiecku, ale zos ta ł 

przerobiony przez autora n a trzyaktową 
sztukę Roswcrf1J1tz i C11ilde11s1e m 11/e ży;q 

Bohaterami te1 i_ntelektualnej zabawy są 
dwie d rugo planowe postacie z I-fo mlew -
zd radl iw i i l ekkomyślini przy jaciele ks ię

cia du ńskiego , którzy s t a ią się na rzęd zia 
m i w rękac h jego i króla Klau di usza . Los 
tyc h dw óch panów w stro jach elżbietań 

skich, na początku sztuki za pamiętale 
gra iących w o rła i reszkę, jes t - sugerował 
Stoppard - losem wszystkich ludzi. Sztu
ka Rose11crt11 11z i C11ilde 11 stem 111e Ź \l/fJ. zo
sta ła pinwszy raz zagrana w 1966 r. na 
f st iwa lu w Edynbu rgu przez Oxford 
T heatre Gro up . W krótce, bo I uz 
w kw ietn iu 1967 r , aż na cztery sezony 
weszła do repertua ru renomowane] sce
ny O ld Vie Na t ion al Thea tre w Londy
ni . Gra no J ą też przez rok na Broad
wayu . Sprzedano ponad 600 tys egzem
plarzy I J angielskiego tekstu. Zrob ił a 

świ ,3tową kar i erę Został wyróżrnona 

prest i żowymi nagrodam i (Evening Stan
dard Drama Aw ard , Tony Aw ards) . Po la
tach sam au to r osobiście 1ą zekranizował. 

Wśród nagród, które zdobył t en filmowy 
debiu t reżyserski znakomitego dram ato
pisarza . jest Zloty Lew na Festiwalu 
w Wenec1 i w 1990 r. 

Sto pparcl chę tn ie wykorzys t u je sche
m at krymin alne] int rygi, czy to w pure
nonsensowych jed noaktówkach z wy
eks ponowaną ro lą ins pekt o ra policji: 
Pmwdzlwv /115pektor Dog (1968) i Po .1Wa
grltcie ( 1970), czy w pełnospektaklowych 

Akrobf1taclt (1972), gdzie. j uż na ws tępie 

śmie rtelne post rzelenie szefa ka tedry lo
giki bu rzy kon stru kcj ę pi ram idy sfo rm o
wa nej przez gimnas tyku 1 ących się profe
so rów filozo fi i uniw ersy te tu w Ca mbrid
ge, co 1est metaforą świata w ogóle 
i świata sce nicznego, k tóry w t rakcie. ak
cji ulega fars owej dekom pozycji. 

W Trawestnc1ach ( 1974) Sto ppard ba
wi s ię tyt ułem sztuki, trawes tu j ąc litera-
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turę, hi sto rię i sz tukę w fi kcyj nym zde
rzeniu stereotypowych post ac i Joyce 'a, 
dadaisty Tzary, Lenina i Kru pskie j z wy
rafinowaną intrygą komedii Bąd:m)' 110 -

1X't1 Ż. 11 i na serio Wilde'a . 

O Tom ie Stoppa rdzie powiada j ą, ze 
pisan ie nowe1 sztuki traktu ie ja k przygo
towanie s ię do egza m inu : czyta, zbiera 
materiały, robi notat ki - st udiuj e. aby 
przed krytykami i w idza m i popisa ć s ię 

swoją e rudycją n iczym prymus. Potw ier
dza Ją to 1ego sztuki z osta tniego okresu . 

W 1988 r. odbyła się pra prem iera ko
medii liapgood. Jes t to kom ed ia szp ie
gowska o podwó1ny m agencie wywiadu, 
który próbu je wy1 aśnić i sto t ę swe j wielo
k ro t n e] zdrady kole jnych mocodaw ców 
przy pomocy.. korp uskula rno -fa low ei 
teorii światła i zasady nieoznaczonośc i 

Heisenberga. 

13 IV 1993 r. na sce nie Ly tt lto n 
Royal Na t ional Theatre w Londyn ie od
była s ię pra premiera Arkadii - polem iki 
z prawami Newtona inspirowane1 Cha-
05em Jam esa Gleicka, rozprawą na tema t 
teorii przypadku i 1ego roli w his torii. 

Arkadia uwa ża na iest nie yl ko za 
n a1 lepsz,1 s z tukę Stopparda, ale t akże za 
najwybitnie1 szy u twór bryty 1skie1 dra
matu rgii osta tniego okresu . Jes t tak bły

skot liwym popisem erudyc1i autora o raz 
t ak finezy jnym m a1st rsztykiem wa rsz
tatu d ra mat urgicznego, że wymyka s i ę 

wszelkim 1ednoznacznym klasyfi kac jom 
gatunkowym Można powied zi eć, że to 
zarazem pas1onuiący krymina ł, naukow a 
rozprawa, melod ramat i komed ia. Ale na
w et tak wieloznaczna inter pretac1a bę

dzie zbytnim u proszczen.iem te j ku nsz
townej li teracko -egzy s enc1alno-filozo 
ficznej g ry z widzem . Ow a gra toczy s i ę 

równolegle w dwóch odległych pla nach 
czasowych - n a początku X IX w. i obec
nie, ale w tym samym mie1scu - w poko
i u wie1skiej posia dłośc i Sidley Park 

w D erbyshire Osią akcji sztu ki 1est 
śledztwo współczes nych na ukowców, 
próbu j ących dociec przyczyn ta1 emni
czego wyjazdu poety .Byrona z Angl ii do 
Lizbony w 1809 r., który tuż przed po
dróżą m ia ł podobno gościć t u u rodziny 
Coverly wyrnesion e1 przez Ka rola II do 
godności hrabiów C room. 

Ze spekulacja m i XX-wiecznyc h bada
czy litera t u iy Stoppard zderza prawdzi
wy (według siebie) obraz zdarzeń dzi e j ą

cych się w tym pol1lleszczeniu i 1ego oko
licach w epoce przesilenia między oświe

ceniem a romantyzm em. vV ten sposób 
demonstruje on swoją nieufność do uta r
ty h w ers11 świata, do obowiązujących 
norm 1 poglądów. Z t ej ironicz:ne1 gry 
wyła nia s ię morał, że czasu nie można 

podzie l ić, z e ko nsekw enc1e pewnych 
zdarzeń , idei i p rzemyśleń z przeszłośc i 

ciążą na następnych pokoleniach. 

1X1997 r. odbyła si ę prapremiera ko
le jne1 in telektualne1 szt uk.i Sto ppard a pt . 
Wy1wla:ek 111ilośc i . Bohaterem 1es t A.E. 
Housman, za pomniany angielski poeta , 
filolog klasyczny, profesor łaciny. Samo
uk, odizolowa ny w swoim świecie staro
żytnym, obsesyjn ie kryjący przed świa 

tem prawdę o swym homoseks ualizm ie. 
Sztuka skrada się z l uźnych wspomnień 

zmarłego H ousmana, pełna jest orygmal
nych łac i ńsk i ch i greckich cytatów. 
Okrzyknięto J ą jednym z najważn i e j

szy ch wydarzeń sezon u . 

Polskie prap remiery Arkadii (27 III 
1994 r. ) i \'Vy1w!azk11 111 ilości (25 IX 1998 r. ) 
na scenie T Wybrzeże w Gdańsku zreal i
zowal Krzysztof Babich 

Wspom niane sztuki to tyl ko część 

bogatego dorobku pisa rskiego Stoppa rd a, 
na który oprócz utwo rów pisanych dla 
tea tru, s kłada1ą się szt uki telewizy1ne, 
s łuchowi ska , przekłady (Dom Bmlf1rdy 
Alba Lo rk i). ada ptacje Sc hn itzlera, Ne
st roya, Mol nara, Havla. O sobny rozd zi a ł 
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stanowią scena riusze filmów m.in . Lo
seya (Ro111a11tycz11a A11g1eli.?a), Fassbindera 
(Rozpacz), Spielberga (/111f1eri11111 slo1ica) .. 
Jest współautorem scenariusza Zt1kocl1t1-
11ego Szcksvira Joh.na Madd na nagrodzo
nego w tym roku Oscarem w kategori i 
„na jlepszy scenariusz oryginalny "! 

W latach s iedemdzies i ątych aktyw
nie działał w Amnes ty Interna t ional na 
rzecz dysydentów z k ra 1ów Europy 
Wschodn iej. Podczas w izyty w Czecho
s łowacji w 1977 r. spotka ł się z Havlem. 
Pav lowi Kohou tow i, prowadzącemu 

swego czasu nielegalny li atr Dom vvy, 
dedykował jednoaktówkę Makbet Koho
uta (1979) . 

(}j) 

GEORGE GORDON BYRON -
urodził s ię w Londynie 22 l J 788 r. Przy
szed ł na świat w czepku ale ze skrzywio
ną s topą. W przyszłości ka lectwo mia ło 
zdopingować ambit nego Byrona do ćwi
czenia sp rawnośc i fizycznej. Uwi lbia! 
pływanie, konną jazdę, fecht unek i boks . 
W trzecim roku życ ia osieroci! go ojciec, 
kapitan John Byron, zwany „szalonym 
Ja ckiem", ut racjusz, awantu rni k, ka r
ciarz i kobiecia rz. Zanim zma rł w nędzy 
we Franc1i , ukryty przed wierzycielami, 
zdążył jeszcze ograbić z dziedziczn go 

majątku swoj żonę, a matkę eorge'a, 
Catherine Gordon, pochodzącą ze sta re
go rod u szkockich feudałów spokrewnio
nych ze Stuartami. 

Wczesne, ubogie dzi eci ń s two Byron 
sp dził w górzyst j pó ł nocne] Szkocji, 
w rodz.Lnnych stronach matki. Tu prze
żył swą p i e rwszą szczenięcą miłość do 
niej akiej Mary Du ff. W 1798 r. odziedzi
czył lo rdowski tytuł „szóstego barona 
Byrona z Rochdale" i posiadłość News te
ad Abbey. Niesamow ita sceneria te j zruj
nowanej siedziby rod u Byronów - zamie
nionego na zamek gotyckiego opac twa -
pobudzi ła wyobraźn ię przyszłego poety. 
Od 1801 do 1805 r. był on uczn iem elitar
ne] szkoły ś redniej w Harrow, późn ie j 

studiował w Cambridge . W XI 1806 r. 

wywołał wielkie zgorszenie swym debiu
tanckim tomikiem poetyckim pt. Wiersze 
ulome . Cały nakład, oprócz czterech eg
zem plarzy, został zniszczony przez sa
mego autora. Dalsz młod zieńcze publi
kaqe ugru ntowały dwuznaczną sławę 

Byrona jako „wyuzdanego grzesznika". 
(W jednym z listów przyzna ł on osobi
śc ie: "przygody doznane od szesnastego 
do dziew ięt nastego roku życi a i rozpusta 
w jaką pogrązyt mnie Londyn, nada ły lu
bieżny odcień moim obrazo m".) Ukazał 

się szereg szyderczych artyku łów o Byro
nie, co pogrążyło go w mi za ntropii i me
la ncholii. Wreszcie nadszedł rok 1809 -
przełomowy w życiu Byrona Osiągnąw

szy pełnoletność , o fic jalnie za j ął (na 
krótko) miejsce w Izbie Lordów parla
ment u brytyjskiego. Rozżalony ogłosił 

os trą sa tyrę na swych wrogów pt. Poeci 
tWf!,iel )' i kryty y s;;:koay . Zaszył się 

w N was tead , gdzie podczas nieus tają

cych orgii pucharem z ludzkiej czaszki, 
w towarzystwie kompanów przebra
nych w ... ha bity zakonne, prze pij a! poży
czone pieni dze. Wreszc ie 2 VII 1809 r. 

nagle wypłynął w kierunku Lizbony. 
(,,Ob rzydła mi wtedy ojczyzna" - na pisał 
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po roku.) W tra kcie dwu letniej wędrów

ki odwiedzi! Portugali ę , południową 

Hiszpanię, Sardynię, Malt ę, Albanię, Gre
cję i Turcj ę. W VII 1811 r. z powrotem 
był już w Londynie. W następnym mie
siącu umarła jego matka . Pierwsze pieśni 
\\lęa'rówek Chi/de HMola'a (1812) oraz 
dwie powieści poetyckie - Giaur (1813) 
i Korsarz (1814) przyniosły mu rozgłos. 

2 I 1815 r. ożenił się z purytańską An
nabellą Milbanke, a 10 XI! zosta ł ojcem 
córki o imieniu Augusta Ada. 15 l 1816 r. 
żona zabrała miesięczną córeczkę i wyje
chała do rodziców - na zawsze . W IV te
go roku zgnębiony Byron opuści ł Anglię , 
do której miał powrócić dopiero po 
śmierci. Przypłynął do Ostendy i na parę 
miesięcy udał się do Szwajcarii, gdzie od
bywał alpejskie wycieczki. Jesienią byt 
JUŻ we Włoszech, najpierw w Mediola
nie, później w Wenecji , gdzie zat rzymał 
się na dłu żej, dając okazję zgorszonej An
glii do plotkowania o jego „ka rnawało
wych" ekscesach. Mieszkał także w Ra
wennie i Pizie. Pod koniec 1817 r. sprze
dał posiadłość Newstead Abbey, co po
zwoliło mu zlikwidować długi i za pew
niło zamożne życie. Liberalne poglądy, 
sympatia dla spisku włoskiego i przyna
leżność do ta1nej organizacji karbonariu
szy sprawiły, że przez oficjalne władze 
został uznany za .osobowość jak najbar
dziej niebezpieczną" i zmuszony osta
tecznie do opuszczenia Włoch w VII 
1823 r. Ostatnie miesiące swego życia po
święcił na wspieranie sprawy niepodle
głości Grecji. Zmarł na febrę 19 IV 1824 r. 

w miei scowośc i Mesolongi. Zegnano go 
uroczyście jako legendarnego greckiego 
bohatera narodowego. Wbrew woli 
zmarłego 1ego zwłoki sprowadzono do 
Anglii. Władze kościelne nie zgodziły się 
na pochowanie „a ntychrysta" - autora 
„bezbożnych" dzieł: m.in. poematu Don 

jua11 (18 19-24) i dramatu filozoficznego 
Kain (182 1) - pośród poetów w kaplicy 
Opactwa Westmi nste rski go. Jego docze
sne szczątk i spo zęly w hrabstwie Not
tingham, niedaleko zamczyska Newste
ad Abbey zamienionego obecnie na mu
zeum Byrona. Dziś wie my na pewno, że 
lord Byron byt 1ednym z najwybitniej
szych poetów roma ntycznych i w ielkim 
bun towni kiem swej epoki Jakim byt 
człowiekiem - trudno jednoznacznie wy
rokować. Jeden z jego najbliższych przy
jaciół powiedział o nim : „tak różnorodne 
i między sobą sprzeczne były jego atry
buty - zarówno moralne, jak intelektual
ne - że można by go uważać nie za j edną 

oso ę , ale za wiele osób w 1edne]". On 
sam powiedział kiedyś : ,Jestem tak dzi
waczną mie sza niną zła i dobra, ze trudno 
mi okreś lić samego siebie" Jego życie 

prywatne pełne jest ra jemnic, a biografia 
- pełna „białych dziur", na temat których 
fantazju ją badacze litera tu ry. Niestety, 
część pamiętników poety, zgodnie z te
stamentem, zosta ła komisyjn ie palona 
przez jego .,lojalnych" przyj aciół! Nieoce
niony ma teri a ł źródłowy ulotnił się z dy
mem . Ale i tak to co w iemy i to czego do
myślamy s ię o poec ie świ adczy, że był on 
niesa mowitą osobowością o wielce z.my
słowej naturze. Przez całe życie nieustan
nie angażował s ię w niezliczone związk i 

uczuciowe. Miał mnóstwo kochanek, 
wśród których znajdowała się także jego 
przyrodnia siost ra. Nie był również obo
jętny na wdzięk i własne j pici. I - jak 
utrzymuje jeden z biografów - prawdo
podobnie strach przed ujawnieniem ho
moseksualnych związków skłonił go do 
opuszczenia w 1809 r. pruderyjnej Anglii, 
która takie ,.nam iętne przyiaźn i e" suro
wo karała. 

(]]) 
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ARKADIA - w staroż. Grecji górski, 
lesisty kraj na środk. Peloponezie, za
mieszkały przez ubogich pasterzy; wg 
poezji bukolicznej Wergil iusza kra ina 
prostoty i szczęśliwości, w istocie rzeczy 
zacofana i prymitywna. 

. ARKADIA - park romantyczno-sen
tymentalny założony w 1778 przez ks . 
Helenę Radziwilłową między Nieboro
wem i Łowiczem, zaprojektowany gł. 

przez Szymona Bogumiła Zuga. 

FRANCUSKI STYL OGRODO
WY - styl w sztuce ogrodowej ukształto

wany we FrancJi w czasach panowania 
Ludwika XIV przez A. Le Nótre'a, będący 
odpowiednikiem barokowego klasycy
zmu. Dzięki połączeniu elementów póź

norenesansowego ogrodu franc. z forma
mi wł. ogrodów barokowych Le Nótre 
osiągnął zwartą, zmonumentalizowaną 

kompozycję przestrzenną o wyraźnej osi 
symetrii. Ośrodkiem założenia był z re
guły pałac typu „entre cour et ja rdin''. Do 
pałacu przylega ł salon, usytuowany czę

sto na tarasie, dalej biegła aleja, któr J 

przedłużeniem był częs to kanał. Ogród 
dzie lił się na gabi nety o różnorodnym 

programie, ukryte w bryłac h boskietów. 
Najdalszą część ogrodu s tanowił zwie
rzyniec - naturalny las pocięty si cią du k
tów widokowych. Charakterystyc zną 

cechą franc. ogrodów była tendencja do 
geometryzowania poszczególnych ele
mentów, stosowania spec jalnych ef k
tów przestrzennych i świetlnych. 

Z Francji, gdzie f.s.o . wyda ł swe na1 -
wspanialsze dzieła (Vaux-le-Vicomte, 
Wersal, Mady-le-Roi, Chantilly), moda 
na podobne ogrody rozprzestrzeniała s ię 

w I poi. XVIII w. na wiele krajów Euro
py 

ANGIELSKI STYL OGRODOWY 
- kierunek zapoczątkowany w XVIll w. 

w Anglii, przyzna j ący prymat natural
nym fo rmom kra jobrazu i ogranicza1 ący 
oddziaływanie ludzkie na przyrodę. Fa k
tycznymi twórcami stylu byli W Kent 
i L. Brown (a dalej W Chambers) , jednak 
jego podsrawy ideowe sięgały fi lozofii J 
Miltona i A. Pope' a. Duże znaczenie mia
ło też oddziaływanie wzorów pe1zażu 

ideal nego, stworzonego w malarstwie 
XVI! w. przez Lorraina i N. Poussina 
W a.s.o. rozwinąły s ię dwie tendenc je: 
sentym entalna. dla kt óre] charaktery
styczne były różne elementy rozmiesz
czone w pejzażu, mówiące o obecności 

człowieka, zwła s zcza w przeszłości 

(s ztuczne ru iny, gro bowce, pomniki) 
i naturalistyczna, wyrażana przez krajo
braz pozornie nie tknięty ręką człowieka , 

w istocie uformowany umiejętnie z ele
mentów . naturalnych" w malowniczą 
całość . A. s. o. bardzo szybko opanował 
inne kraje Europy, łącznie z Francją, sta
j ąc s ię jed ną z gł. podstaw koncepc ji 
ogrodu romantycznego. 

ISAAC NEWTON - (wym. niuton), 
1642-1727, wielki fi zyk, as tronom, mate
matyk i filozof ang.; w 1661-65 studio
wał w Cambridge, gdzie był profesorem 
w 1669-170 1; od 1672 c złonek , od 1703 
prezydent Royal Society, w 1705 otrzy
mał szlachectwo; p chowany w Opac
twie We tmin terskim. Od krywca trzech 
praw dynam iki oraz prawa powszech ne
go ciążenia, twórca teorii korpuskularnej 
świa tła; pierwszy rozszczepi ł świa tło 

uzyskując widmo; współtwórca rachun
ku różniczkowego i całkowego oraz geo
metrii algebraicznej. 

MATEMATYCZNE ZASADY FI
LOZOFII PRZYRODY - tac. Philoso
Jlhiae natura /is /lr inciJJia mathe111atica, na j
ważnie 1 sze 1 wiekopomne dzieło (1687) 
Isaaca Newtona, jeden z naj genialniej
szych tworów myśli lud zkiej ; najważ-
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niejsze dzieło nauk. XVI! w„ da 1 ące się 

porównać pod względem wpływu na 
umysły tylko z O obrotach ciał niebieskich 
(1543) Kopernika i O powstawa11iu gmun
k6w (1859) Darwina. Zrozumiałe jedynie 
dla nielicznych współczesnych autora. 
Newton podał w nim swoje słynne 3 za 
sady dynamiki, s formułował prawo po
wszechnego ciążenia i opartą na nim teo
rię ruchu ciał Układu Słonecznego. 

„W !1t/a 1ema1ycz11ych zasadach Newtona 
nauka ścisła o przyrodzie stała się fak
tem. Zdobycze Newtona stały się nie tyl
ko fundamentem dalszego rozwoju fizy
ki , ale też wzorem dla innych umiejętno
śc i spec jalnych („ ) i miarą naukowej do
skonałości dla metodologii. (. . .) Newton 
zbudował naukę o przyrodzie niezależnie 
od takiej czy innej fi lozofii. I niebawem 

ta usamodzielniona nauka zajęła naczel
ne miejsce, zajmowane do tąd przez filo
zofię" (W Tatarkiewicz). 

PIERRE DE FERMAT, 1601-65, ma
tematyk francuski , z zawod u prawnik, 
radca pa rlamentu w Tuluzie; jeden z pre
kursorów rachunku prawdopodobień

stwa, rachunku różniczkowego i całko
wego oraz teorii liczb. 

Hasła : J\rka,fi,1 1 lsank s rtn·1011 , ,\,f,utmtll)'C.Znt :i1-

sady /ilo:.o(ii pr::wod)' z: W Kopaliński, S/0"'111k mi16m 
i 1r11dycii •11/111ry, PIW 1985. 

Hasła: Franwski so•I ~rodomv , Angielski SI~'/ ogro
t!owr _ N. Pevsner.]. Flemmg, H. Honour, E11cyl.:I pe-
din 11rchi1tktury, tłum . Dulewicz, WAiF 1992. 

Hasło : Piurt de Fumn1 z: Encyle.let11tdw Parulmw1 
f'W/1 . 1982. 

Zygmunt Vogel , \lle;foe do Ja lei111 Sybilli w Arkadii. 
(179 ) 
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Izabela Czartoryska 

O sposobie zakładania Ogrodów 

to posiada kawałek Ziemi, kto lubi Wieś i mieszka w niey, kto na koniec 

chce zakładać Ogród, ustroić mieysce, w którym ma życie swoie pędzić; 

powinien na to mieysce patrzeć iak na przyiaciela: naypierwey go poznać 

w naydrobnieyszych szczegółach, przywiązać się do niego, umieści ć w nim sposoby 

używania go w każdey porze, w każdym w ieku , ukrywać wady, ukazywać przymio

ty, nigdy nie opuszczać, zawsze mu pomagać , a na koniec iść za gustem nayprost

szym, to iest naybliższym Natury. Naypierwey zdaie s i ę, że mieyscowość t rzeba 

przedkładać nad położenie . Bo widok prędzey znudzi, chyba że ies t szczególny i rzad

ki maiąc go wiecznie pod okiem, musi się sprzykrzyć Zbiór zaś pięknych drzew, czy

stey wody, zieloności buyney, grunt przyzwoity do sadzenia przyiemnie, do prowa

dzenia drożek, tysiączne podaie sposo by, które sprzykrzyć się nie mogą Trzeba tedy 

obrać mieysce na Dom i Ogród przez s i ę naypiękniej sze , nayobfitsze. Widoki zaś , kie

dy są w bliskości, wpuszczać zręcznie, żeby Chodzącego zad ziwiały; a nawet dla Wła

ścicie la były celem przyiemnym i zawsze nowym, kiedy ie postrzega czyli zpomiędzy 

gęstych krzewin, czyli schod ząc z pagórka, czyli między górami: wtedy można mó

wić, że wid zięczą całą krainę i wabią co dzień , bo nigdy nie nudzą ( ... ) 

Po obraniu mieysca, nayvvię ksza ozdoba w sadze niu Ogrodów, naywiększa ich 

piękność zawiera się w dobieraniu Drzew, Krzew ów i Ro§lm : to iest: w przystosowa

niu cieniów, zi eloności , kszta łtu_, kwitnienia, wysokości i gat unków. ( .. ) 

Sadząc drzewa, należy naśladować Natu rę : kszta łcić gaie przyiemne, pomiędzy 

niemi porobić Śc ieszki . Ładnie obsadzone, prowadzą iedne ku Wiosce, drugie do Co

ścieńca, inne na łą ki, na ładne widoki, czyli do lasków pobli ższych. Z tego się ułoży 

naymilszy, nayprzyiemnie1szy Ogród Te. śc i eżk i ma iąc cel interesuiący, znu dzić nigdy 

nie mogą. Odsłonienie i dobre użycie widoków, ukrycie gra nic Ogrodu, a łatwość dla 

oka przeyścia onych są to (jeżeli można u żyć tego słowa) czary, przez kt óre Ogród się 

powiększa, odświeża , odnawia i zawsze odwdziącza nową lubością Właścici elowi, za 

iego pracę i starania. Inac zey w nayrozlegleyszym Ogrodzie doszedłszy do końca, oko 

smutnie postrzega rozdział Sztuki z Naturą, do kt órey przyrównywayiąc naypięk

nieysze dawne regularne Ogrody, muszą w imaginacyi więdnąć, a w istocie się sprzy

krzyć. Sadzić zaś drzewa z gustem, iedne kupami, drugie oddzielnie, iest to gotować 

sobie odmian bez liku, w każdey porze roku, nawet w każdey częś ci dnia. Drzewa 
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wielkie, stare, iuż na gruncie wyrosłe; rzeczki czyste, szumno płynące; pagórki, doli

ny: są to Skarby, które trzeba chwytać i szanować. Patyki zaś drobne, rzadko sadzone; 

woda brudna, szczupła i gwałtem na mieyscu w iecznie stoiąc a: góreczki sypane, row

ki pod postacią kanałów: są to przydatki, od których życzę iak naydaley się trzymać 

Natury nigdy przymuszać nie trzeba: w każdym mieyscu tego s i ę trzymać śladu, 

który ona sama oznacza, na przykład: gór nie sypać na ł ąkach, na dolinach; Grot i Ia

skiń nie układać , gdzie woda spadku nie ma, i żadney takiey rzeczy nie żądać i nie 

umieszczać w swoim Ogrodzie, która bez ustaw iczney pracy, poprawki czyli wspar

cia utrzymać się nie może. Drugi przepis równie potrzebny ten ies t: żeby nie podwaiać 

tych samych widoków; nigdy w tym samym Ogrodzie nie s t awiać dwóch czy trzech 

Altanek, kilku chałupek, mnóstwa ruin, kościołków, Wieżyczek. lak prędko ta sama 

rzecz iest powtorzoną. dzieląc ciekawość, iuż ią zmnieysza. W ogóle skąpo takich dziel 

trzeba używać, żeby miały przynaymniey cel i użytek j akowyś, i żeby li c zbą swoią 11 ie 

ćmiły Natury co nieomylnie s tać się musi, kiedy Ogród na pchany Altankami i Budo

wami, do których przyszedłszy, nic innego znaleść nie można, iak wilgoć, paiąki. ku

rzawę albo ławkę starą , na którey nikt nigdy nie siada. Toż samo i z Napisami uwa

żać trzeba. Kiedy są trafne, stosowne, przyzwoite do mieysca lub do okoliczności, kie

dy są rzadkie, krótkie i w dobrym guście; każdego zastanawiaią i intere s u i ą : lecz kie

dy ie tuzinami sypią, kiedy się po nich ustawnie depcze, kiedy są zbiorem słów a nie 

myśli, to lepiey, żeby ich nie było. Mostki, kładki, ławki i inne przyst roienia ogrodo

we, równie zręcznie trzeba rozrzucać : nigdy bez celu, nigdy bez przyczyny. Wtedy cał

kowitość Ogrodu czyli krainy ma związek, harmonią, na którą patrząc, nie tylko oko 

mile spoczywa, ale nawet Dusza rozkosz znayduie 

Ponieważ sadzenie Drzew pierwszą iest robotą w Ogrodzie, od tego naypierwey 

zacznę. 

O Drzewach 

u\f ie iest to przesadą w pochwale, nazywać Drzewa nayws panialszą ze 

wszystkich ozdób, któremi Ziemia iest okryta.( . ) Niezaprzeczoną ies t to 

prawdą, ze Natura nayszczodrzey Drzewa odmianami ubogac iła .(. .. ) Nie 

widziemy nigdy dwóch wspaniałych Dębów z iedną liczbą gałęzi , z równym wierz

chołkiem, równie przeplecionych sękami. Nigdy nad Strumykiem dwie Brzozy nie 

zwieszaią w tymże samym kształcie gię t kich gałązek swoich. Nigdy dwie Grusze sta

re, przedzielaiąc Sąsiedzkie pola, równym ich nie okrywaią cieniem. Te to dary hoyney 

-Il-



Zygmunt Vogel, \'Vido/.: CZfŚCi ogrodu w Sicd/c(( c/z. 
(1791) 

i opatrzney Natury, nam są oddane. Tych to darów trzeba umieć szcześliwie i przy

iemnie używać, żeby z nich wypływały skutki naymilsze, użytki nayprzyiemnieysze, 

które powinien stwarzać gust prawdziwy, zręczna umie i ę tność i rozsądek naturalny. 

(„.) Wspomnę tutay o dawnych fałszywych przesądach . Nienaturalne rzeczy w ni

czym podobać się nie mogą, dopieroż w tych, gdzie Natura zdaie s ię naydoskonalszą. 

Przymuszone kształty w Drzewach, podług mnie są obrzydliwemi: obcinane w ko

lumny, w gałki , czy rozciągane w Wachlarze, żadnego mieysca nie zdobią. Okrzesane 

Swiery, męczone Graby, podc ittte Lipy, zawsze szpecą, nigdy nie stroią.(„.) 

W ogóle o ozdobach, które z drzew wynikaią, mówiąc, nie można zapomnieć o ko

rach i mchach rozlicznych, które bardzo stroią ( ... ). Dawniey, mianowicie w Ogro

dach, drzewa skrobali i tak wygładzali, że wszystkie gołe, żadney odmiany nie wyda

wały Teraz sęki na Dębie okryte siwym i blado-zielonym mchem, płaty białe i żółte 

na Bukach, wieńce włochate na Topolach nadwiślanych i inne rozliczne mchy bardzo 

szanuią.(. .. ) Chropowate drzewa, pnie pokr<;:cone, kształty szczególne, byle naturalne, 

zdobią widoki.(. .. ) 

Drzewa choć zwykle sadzą się prosto, przecież czasem są takie wypadki, że ie wie

szać lub nachylać trzeba. Do tego wybiera się te, którym iuż natura dała spadaiące ga

łązki. Topola Włoska lub inne drzewa wprost rosnące , brzydkie byłyby, gdyby ie krzy

wo albo pochyło sadzono. Ale nad Wąwozem, albo przy Mostku, czyli przy kładce, 
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Zygmunt Vogel, Widok częśc i ogrodu angielskiego w Olesinie koło Kuro\(/a. 
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nad Strumykiem, czyli nad przerwą, nachylona Brzoza, przygięt lodła albo płacząca 

Wierzba, przyzwoite znayduią miey ce. Takoż i kołysanie drzew częs to czyni tysiącz

ne i przyiemne odmiany przez cienie miiaiące s ię szybko. Kiedy powiew gałęzi , ugię

cie ich, co moment innym wpuszczaią przed z i a łem promienie Słoneczne; w tedy igra

ią pomiędzy listka mi, albo suwaią się po muraw ie . ych wdzięków uchwycić nie zdo

ła Malarz; lecz ie sobie przywłaszcza Ogrodnik lub Poeta.( ... ) 

O Klómbach 

ngielsk ie Ogrody powszechne teraz maią pierwszeństwo nad innemi. Te 

się składaią (. .. ) z klómbów, między któ remi są ściesz.ki i murawa. Klóm

by są tog ie rozrzucone, które aby były doskonałem1 , powinny s ię zbliżyć, 

ile możności, do gaiów i la ów, które widziemy po górach, pagórkach i dolinach, gdzie 

Natura zdobi położenia drzewami w tysiącznych sposobach łączone i zmieszane. Ta

kowe laski i gaiki nie raz wzbudzaią w Przeieżdżaiących życzenia, żeby ie w swoich 
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mogli posiadać Ogrodach. Te laski, dziko rosnące, naylepiey wyobrazić mogą, iak mi

łe takowe mieysca, iaka różnica między przechadzką wśród takowych gaiów, a Ogro

dem, gdzie strzyżony szpaler albo uliczka prościuteńka, żadnego powabu nie maiąca, 

prędko się sprzykrzy i obrzydnie. Te laski naturalne naylepiey nauczyć mogą iak sa

dzić trzeba. W nich bowiem stopniowanie drzew, odmiana zieloności iest wybitną 

i okazałą. W tych laskach, w tych gaikach Natura nas uczy, że drzewa środkowe za

wsze są najwyższe, a że po brzegach krzewy się utrzymuią niskie. Tam doświadczyć 

można, że naypyszniey drzewa się wydaią, kiedy naywięcey odmian się znayduie 

w zielonościach , w kształtach i w gatunkach: o to i w Ogrodach starać się trzeba. (. .. ) 

Ogród w Klómby układany można przyrównać do Lasu, w którymby mieyscami 

drzewa wycinano, a inne kupkami zostawiano; pewnieby s ię zostawiały naycelniey

sze i naypięknieysze, a teby się ieszcze ładnemi obsadzały krzewami. W mieyscach 

wycietych, wychędożone byłyby ścieżkli i dróżki do chodzenia; te zaś Właściciel tak

by prowadził, żeby mu nayładnieysze mieysca i widoki odkrywały. Gdyby Lasek miał 

rzeczkę, pewnieby do niej i widok i Ścieszka była wydzielona. Nie zaniedbałby także, 

znalazłszy iakie szczególne Drzewo, postawić pod nim ławkę, albo Kamień położyć. 

To wszystko, co tu wymieniam o Lesie, naylepszem iest wyobrażeniem, iak Klómby 

sadzić trzeba w Angielskich Ogrodach, które nie są niczem innem, iak tylko laski i ga

ie rozrzucane, z tym dodatkiem: że, kto ie robi, zbiera wszystkie gatunki drzew, któ

re może zgromadzić; że ściele darninę, gdzie drzew nie ma; że po tey darninie ściesz

ki prowadzi, i korzysta ze wszystkich wypadków mieyscowych. (. .. ) 

Gdzie drzewa iuż stoią stare, szczególne w swey wielkości lub kształcie, wyniosłe 

lub rozłożyste, poważne przez wiek; te życzę zostawić oddzielnie i niczem ie nie ob

sadzać. (...) leżeli drzewa są dalekie od siebie, że są znaczące, i wielkie, a że ich kilka 

na gruncie stoi; wtedy można pomiędzy niemi -Klómby sadzić, wolne ie zostawuiąc. 
leżeli zaś są drzewa piękne, ale mierne na tych mieyscach, gdzie się Ogród zakłada, 

można ie użyć do I<Jómbów, sadząc koło nich inne; albo ieżeli wcale pospolite, a tak 

stoią, że zakrywaią lub psuią iakie widoki, lepiey ie wyciąć. W przypad ku za ś, żeby 

wcale drzew nie było; wtedy całkiem nowe dzieło robiąc , iuż podług upodobania i gę

ściey Klómby sadzić można, tak stosuiąc cały skład swego Ogrodu, żeby korzystać 

z przypadkowych wszelkich ozdób, iako to: z pagórkowatego położenia, gdyż w ten 

czas nayłatwiey stopniować drzewa; z Rzeczki płynącey blisko, albo z innych takich 

wypadków 

Mówiąc o przyswoieniu sobie rzeczki do Ogrodu, dodam tu, że się trafia czasem 

mieć wodę czystą i płynącą; ale w krótkim przeciągu; przez to samo ta woda może się 

zdawać oboiętną, kiedy początek i koniec 1cy widać. W takowem położeniu trzeba 

Klómby tak sadzić, aby ukrywały oba kresy wody, a tern samem w niepewności zo

stawiły Patrzącego, zkąd i dokąd ta woda płynie? Na ów czas powiększa się 

w imaginacyi rzeczka, a tern samem bardzo zdobi widok.(. .. ) 
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O ozdobachprzypadkovvych 

to iest w stanie przyozda biać swóy Ogród Budowami w ia kimkolwiek 

bądź gatunku, powinien w tern pomiarkowanie zac hować . Gę sto w ma

łem mieyscu napchany Ogród, iest rzeczą, która męczy oczy, obra ża gust, 

a psuie naturę. Chcąc postawić , czy Chat kę pod s t rzechą, czy pyszną kolonadę, czy 

Most wspaniały, czy Kład kę do przeyścia , czy Grotę wykuć, czy 1\ilonument dla 

uwiecznienia ia kiey pamiątki; zawsze naypierwey wybrać trzeba takie mieysce, do 

którego rzecz stosownie przypada. 

W regularnym Ogrodzie, nad kanałem szerokim, przy murowanym pa łacu, sta

vviać Chat kę, albo w pośród Ulic pod sznur ciągnionych umieścić Pustelnika, albo Gro

tę s prowadzić na łąkę; wszystko to wielkim kosztem stać się może, lecz ani potrzeb

nem, ani ładnem nie będzie. Chatkę umieścić w Lasku, albo nad Strumykiem: tak ią 

ukształcić, żeby powierzchownie przyiemnym była widokiem, a we środ ku wygod

nem mieszka niem: wtedy pożytek znaydzie s ię z ozdobą . W takich Zabudowaniach 

moiem byłoby zdaniem, żeby korzys t ai ąc z okoliczności zawsze w takiej Chatce 

umieścić Mieszkańca. leżeli dla widoku , to go zamieszkany Dom ożywia ; iezeli dla 

użycia, naymiley będzie przyszedłszy do Chałupki zas tać w niey Gospodarza z Gospo

dynią wesołych i szczęśliwych. Daw ny Sługa . Rzemieś lnik ubogi, Zolnierz stary, 

z wdzięcznośc ią podeymą się mieszkać i pilnować starannie takiego Domeczku, który 

pustym stoiąc prędko się uprzykrzy i wniwecz póydz1e. Czasem Lasek bliski, albo 

Wioska ładna przez widok czyli posadę S\'loi ą, iest celem częstych przechadzek blisko 

nich mieszkaiącego Właścic ie la . Tam bardzo ies t miło i przyzwoicie mieć Chatkę czy

li Domek, do którego wysiąść wożna: zawsze stos uiąc takowe mieysca do istotnego 

iakowegoś używania 

(. .. ) Gwałt em nie trzeba przymuszać Natury: w liczbie rzeczy, które naybardziey 

obrażaią w tey mierze, kładę Gro ty robione z kamyczków czyli wysadzane muszlami, 

albo murowane wielkim koszte m, a obrzyd liwe z tylu miar: Nayprzód niedokładno

ścią w naśladowaniu Nat ury, łatwością do zepsucia , i zapaskudzeniem przez osuwa

nie się tynku, spadanie kamieni, przez zgromadzenie kurzu, paiąków i na koniec przez 

nieużywanie brzydkiey i nudney roboty, która nie może bydź ani ozdobą, ani wygo

dą Kto ma Skalę, może robić Iaskinie, sta raiąc się dać pozór naturalny i wspaniały. Kto 

nie ma Opoki, niech ods tąpi całkiem od takowych robót, które choćby naywiększym 

koszem były uskutecznione, nigdy podobać się nie mogą. (. .. ) 

Ruiny i rozwaliny kto przypadkiem zastanie u siebie, niech ie poświęci na przy

stroienie swoiego Ogrod u. Pamiątki takowe zawsze są szanowa ne i powinny intereso-
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wać Właścicielów. Wieża starodawna, Zamek spustoszony, kawał Muru mchem obro

sły, wzbudzaią uczucia różne, rozrzewniaią, zastanawiaią, unoszą myśli, przeszłość 

zwracaią i dodaią powagi Drzewom, Górom, Ogrodom i każdemu mieyscu w którem 

się znayduią. Ruiny dawnych Gmachów, które Czas powoli niszczy, są to nieme miey

scowe obrazy, które czasem miłe są oczom i sercu. Tysiączne cisną się myśli. patrząc 

na nie. Świeża, czuła, buyna Imaginacya ieszcze się rozprzestrzenia przy iakowych pa

miątkach. Czasem Umysł śledzi dawne kraiowe dzieie, czasem zanurza się w słod

kiem dumaniu. 

( ... ) Wspomnieć muszę o ruinach nowych, które naśladować maią rozwaliny sta

rożytne. Bywaią pewne mieysca, gdzie takowe widoki bardzo byłyby przyzwoite 

i zdaią się potrzebne dla przyozdobienia wiszącej Skały, albo w oddaleniu pagórka czy

li góry. Kto takowe reszty dawnych Zamków, Kościołów czyli Wież zastanie, niech ich 

użyie do upoważnienia swego Ogrodu czyli Siedliska. Ne kto gwałtem nowe ruiny 

stawia, niech nie żałuie, żeby ie doskonale ukształcić; niech będą pokryte gipsowym 

kamieniem, albo fundamentalnie robione; niech bronią się od zepsucia: bo inaczey sta

ią się ruinami ruinów. Cały grunt szpecą gruzami, maią pozór obrzydliwy, ale wcale 

nie starożytny, i staią się przyczyną ustawicznego wydatku przez nieuchronne na

prawki. Kiedy ma być Ruina, trzeba żeby była dawna i prawdziwa, albo doskonale 

zrobiona: inaczey, lepieyby się bez niey obeszło. 

iech Czytelnicy moi wybieraią to, co im będzie łatwe i przyiemne, a ieże

li Ogród ładny ( ... ) zwróci ich myśli na te rady moie, niech czasem wspo

mną sobie, że to pisząc nayżywsze moie życzenia były, żeby to wszystko 

się stało dla nich źrzódłem zabawy i ukontentowaniem. 

Izabela Czartorys ka, M)'śli róznc o sposobi' :nklarlau ia Of!. rod6u·, 
w e Wrocł awiu dru kiem W B. Korna roku 1805 (frag menty). 

'v\! przedruku zachowano oryginalną pisown ię z epoki. 

Ksi~żna Iza bela z Flem mingów Czarto ryska (1746- 1835) . 
Zona Adama Kazimierza Cza rtoryskiego. Po t rzec im rozbiorze Polski dzięk i niej Pu ł awy sta ły się 

znaczącym oś rodkiem kult ury. Była i nicja torką rozkwit u tute jszego zes połu pałacowo -parkowego . 

W ł a tach 1798-1810 z gronem arch1e któw is tnie jącemu tu ogrodowi n ada ła charakter 
romantycznego parku angielskiego. 
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OLGA BORYS - absolwentka Wy
dzia łu Aktorskiego PWSFTViT w Łodz.i 

Jej role dyplomowe zostały wysoko oce
nione na XV Fest iwalu Sz.kól Teatralnych 
w 1997 r. Otrzymała I nagrodę za kreację 
Ali ny w Balladynie Słowack iego w reż . 

Ra fała Sabary (pod opieką a rtystyczną 

Macieja Prusa) oraz za monolog Ewy ze 
szt uki \Fvs::.edł ::. do11111 Różewicza w spek
taklu Z R6:zewic::.a dyp/0111 w reż . Zbignie
w a Brzozy. 

W pierw szym sezonie po sz.ko!e wy
stąp iła w dw óch premierach Teatru Sce
na Prezen tacie w Wa rszawie jako Hester 
w Kobiecie bez ::. 11ar;:;e11w Wilde'a w reż . 

Romualda Szejda i Żabcia w Kto si~ boi 
W1irg i11ii \'Vóol( Nbee'go w reż . Zdzisława 

Wa rde1na. W tym roku wzięła udział go
ścinn i e w farsie Nie tern:>:, koclw111e R. Co
oneya i J. Cha pm ana w reż . Marc ina Sła

wińsk iego . pektakl s t ołecznego T Kwa
drat wystawia ny jes t na scenie T Ko me
dia . 

Od sezonu 1998/99 należy do zes po
łu T Studio w Warszawie. 

KRZYSZTOF BABICKI - reżyse r, 

urodził się 19 VII 1956 roku w Gda ńsku . 

Absolwen t filolog ii połskie1 Uniwersyte
tu dańskiego i Wydziału Reżyserii 

PWST w Krakowie . 

W 1982 roku, po uzyskaniu dyplom u 
reżysera, rozpoczął trwającą do chwil i 
obecnej współpracę z Państwowym Te
atrem Wybrzeże w Gdańsku , którego był 

także dyrektorem artystycznym od 1991 
do 1994 roku . 

Ważnie j sze spektakle w T Wybrzeże: 

So11alll Widm i Pa1111a Julia Stnndberga; 
Kordu111 Słowack iego; lrrdio11 K ras i ńskie

go; I!iob wg Bibl ii; Puhwl::u Różewicza; 

Wa/lwsrci11 Schillera ; C11/Jgula Camusa; 
\\'li'ś11101ty 11d i Tr::.y sio tr\' Czechowa; Tro
ilus 1 Kressyda, A111011i11 z i Kleo11a1 w , 
U7s;:ystko dobre, co Sif do/;rz,; ko1ic::.y Szek
spira; Kobi~w::. morza Ibsena; B1esv Dosto
jewskiego; God::.i1w kow i Tupilak Enqu
ista . Dwuk rotnie w Gdańsku Babicki 
przedstawił prapremiery sztuk Toma 
Stopparda. W 1994 r. zrea l izował Arkr1-
di~ 1 a w 1998 r. - Wyw1!tz:::.ek 111ilości . o któ-
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rym recenzentka "Tygodnika Trópniasto" 
pisała: „Przedstawienie budzi uzna nie 
i vvywiera niemałe wrażenie. Reżyse r 

przy współpracy Pawła Dobrzyckiego 
(scenografia) , Ireny B iegańs kiej (kostiu 
my) i Marka Kuczyńsk i ego (m uzyka) 
wykreował na scenie rzeczywis tość za
wieszoną pomiędzy realnośc i ą a metafi 
zyką, stworzył świat podd any teatralne] 
umowności, bardzo poetycki i jednocze
śnie klarowny." 

Od I 983 do 1991 roku \Nspółpraco

wał ze Starym Tea trem w Kra kowie 
gdzie zrealizował: Z :::)'cia glist Enq uista, 
Termopile 110/skic Micińs ki ego, A((abulazio
ne Pasoliniego i Do Danws::.ktJ St rindber
ga. 

Reżyserował także w teat rach Pozna
nia i Wrocławia (O/ciec St rind berga, Nie
Boska komedia i lryrlio11 Krasińsk iego, Pu
łapka Różewicza). 

Zrealizował ponad 20 spektakl i dla 
Teatru Telewizji (między innym i: W't eczo
ry i 11oranki l'v\.ossakowski.ego, Na M11 m~

drzec i Emilia Calo1t1 Lessinga , Alarkiz von 
Keith Wedekinda, Zbójcv Schillera, C:ło

wiek do wszvstkiego Harwooda, Pa 11i Bova
ry Flauberta). 

Otrzymał nagrody za reżyserię na fe
stiwalach tea tralnych m.in. w e Wrocła

wiu, Ka liszu i Toruniu. Jest lau rea tem 
prestiżowej nagrody im . Konrada Swi
narskiego przyznawanej przez mies i ęc z

nik „Teatr" oraz nagrody im . S tanisława 

Wyspiańskiego. 

Spektakle Babickiego gościły na wielu 
fe stiwalach i przeglądach zagranicznych, 
między innymi w Pradze, Bratysławie , 

Budapeszcie, Turku, Oslo, Pa ryżu, St . Pe
tersburgu, Berlinie i Seulu. Spektakl Park 
Botho Straussa był pokazywany w Bre
mie na 15 Norddeutschen Thea te rtagen 
w 1987 r., \'(/a/lenstcin Schil lera w M ann
heim podczas Sch ill ertage '88 (obok 
przedstawienia Don Carlos zrealizowane-

go z niemieckimi aktorami w T Narodo
wym w Ma n nheim). Caligult1 Camusa 
był prezentow a ny na fes t iwalu Asia - Pa
cifik (Se ul l 99 1), Kobiett1 z morza Ibsena 
na Ibsen - Stage Festival (Oslo 1992). 

Współpracował z tea trami w Finlan
dii, RF N, Rosji, Korei Płd, Holandii. Waż

nie jsze rea lizacie zagraniczne to m.in. 
Bia/'c 111a lże1i two Różewicza (pra premiera 
fiń s ka, 1989) i Z życia glis t Enquista 
(1 991) - Tea tr Miejski w Tu rku, Finlandia, 
Biesv w g Dostoiew skiego (1994 - Abo 
Svenska Tea ter, Finlandia), P11/avb1 Róże
wicza (1990 - rosyj ska pra prem iera Teatr 
Lensowieta w St. Pe tersb urgu , Rosja) , 
Do11 Carlos Schil lera (1 988 - Teatr Naro
dowy w Mannheim, RFN) , Macbeth 
Szekspira (1 994 - Tea tr Michoo w eulu ., 
Ko rea Płd .), fotry-p,a i mi/oś{ Schillera 
(1996) i A11 tvgo11a Sofoklesa (1997) - Ha
arlem Toneel, Holandia . Spektakl Intryga 
i mi/ość otrzymał przyznawaną przez pu
bliczność nominację do tytułu spek taklu 
sezonu 1995/ 96 w Holandii - Gouden 
Gids Publiek pri1s 95/ 96. 

Barba ra Osterloff wnikliwie przyglą
da jąca s ię sw ego czasu rea lizaciom Babic
kiego na łamach ,,Teatru" napisała : „Wier
ny pozostaje Babicki pytaniu o korzenie, 
tradycię i żywotność pewnych eleme n
tów nasze i kultury. (. .) Utarło się mówić 

o n im jako insceniza torze .( ... )Jest insce
nizatorem zgoła nie stereotypowym, 
umie pracować z aktorem i dla aktora". 

PAWEŁ DOBRZYCKI - ur. 1954 r 
Absolwent Wydziału Architektury Poli
techniki Krakowskiej oraz Studium Sce
nografii ASP w Krakowie. Twórca ponad 
stu realizacji scenograficznych w kraju 
i za g ranicą. Szerze] sylwetkę Pawła Do
brzyckiego przedstawili śmy w programie 
do Ślull/1 Gombrowicza w reż. Marcela 
Kochańczyka (II 1998). Scenografia tego 
przedstawienia zos tała wysoko oceniona 
przez krytykę . „To coś więcej niż sceno-
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grafia, to materia i sedno wizji dramatu, 
dodatkowa drama tis personae" - zachwy
cał się Andrzej Molik w „Kurie rze Lubel
skim'', a Andrzej Z. Kowalczyk w podsu
mowaniu sezonu 1997/98 napi sał: „W li
atrze Osterwy pracowało wielu z.nanych 
i cenionych scenografów, 1ednak to, co 
zrobił Dobrzycki, wypada zaliczyć do 
szczytowych osiągnięć w tej dziedzinie'' . 
Scenogra fię do Ślubu zakw alifikowano na 
tegoroczne Praskie Ouadriennale Sceno
grafii Światowej ! Widzm,vie i krytycy do
cenili także rozmach i i n te l ek t ua lną głę

bię lu belskiej scenografii Dobrzyckiego 
do Kordiana w reż . M. Kocha ńczyka 

(prem. III 1999) - monumentalnego pa
nopticum obrazów pojawia 1ących się 

w 1 asełkowe1 szopce. D ekorac1 a do Arka
dii Stopparda 1est trzecią re a lizacją D o
brzyckiego w T im. Osterwy w Lublinie 
i drugim Jego spotkaniem z Krzysztofem 
Babickim. Poprzednio wspóln ie pracowa
li (z sukcesem) przy przedstawieniu pt. 
Wy'11alazck m iłości Stopparda w T Wy
brzeże w Gdańsku (1 998). 

IRENA BIEGAŃSKA - scenograf
kost iu m olog Absolw e n tka Wydziału 
Projektowania Odzieży PWSS P w Łodzi. 
Początkowo 1ako pro jektantka Mody Pol
skiej współtworzyła wiele kolekc ji pre
zentowanych w kra ju i za granicą (Euro
pa i Australia) . O d drugiej połowy lat 70-
rych proj ek tuje dla teatru. S two rzyła ko
stiumy do blisko 150 spektakli. w te
atrach operowych, muzycznych i drama
tycznych, współpracu 1 ąc na1częśc i e1 z ta
kimi scenografami jak Krzy sztof Baum il
ler, Wiesław Olko, Sławorrnr Dąbosz i P.1-
weł ob rzycki. W gronie reżyserów, 

z którymi pracowała są takie z.n aczące 

na zw iska jak m.in .. Maciej Prus (Overet
ka Gombrowicza, J oc !istovadowa Wy
s piańs kiego), Krzysztof Zaleski (Nlalr11go-
1111y Brech ta-Weilla, Śl11 b Gom browicza, 
Ksiądz Marek Słowack iego , H11 rza Szek
spira), Marek Weiss-G rzes iński (l'vlqż i .żo-
1111 Fredry, Stras-wy dwór Moni uszk i, 
Bramy Raj11 Bruzdow icz, Travima Verdie
go, l'vlarat/Sadc Weissa, Fa ust Gounoda), 
Bohda n Cy bulski ( ie-Boska komedia Kra
sińsk iego, M roki Schaeffera) Ja ko projek
tantka kos tiumów jest współtwórcą su k
cesu autors kiego tea tru Janusza Wi-
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śniewskiego (Ba!!ad)llla S łowackiego, Pa
nopticum a'!a madame Tussaud, Koniec E11-
rop)1, Wa lka Karnawału z Pos1e111, Jl;Jodli tw11 
chorego przed 11ocq, Ols11iw ie) . Była także 

a utorką kos tiumów do opery Manekin)' 
Rudzińskiego w inscenizacji J Wiśn iew

skiego i M. Grzesińsk i ego oraz do Smoka 
Szwarca w insc. K. Zaleskiego i J Wi
śniewskiego. 

Od wielu la t współ pracu je z film em 
oraz z Tea t rem TV, gdzie m.in. zap ro1 ek
towala kostiumy do dw óch w ielkich in
scenizacji roman tycznych Jana Englerta -
Kordiana i Dziad61't' Jej kos tiumy do Opc
re tJ:i w T Dramatycznym m. st. Warsza
wy zostały nagrodzone na Festiwalu Pol
skich Szt uk Współczesnych w e Wrocła

wiu (1 980) a do N ie-Boskie; komedii 
w opolskim T im. Kochanow skiego na 
Fes tiwalu Klasyki Polskie j w O polu 
(1982). Przez 10 lat była wykładowcą ko
stiumologii na Wydziale Scenografii ASP 
w Warszawie. 

MAREK KUCZYŃSKI - absolwent 
Akademii Muzyczne i w Gdańsku (1990). 
Kompozytor młodego pokolenia. Specj a
lizuje się w muzyce filmowej. Swobod
nie porusza się w wielu stylach, od mu-

zyki symfonicznej i kameral nej do 1azzu. 

Jest autorem m uzyki do filmów fabu
larnych: Cud-::e s;;u:ęście Mirosława Borka 
(nagroda za na jlepszą muzykę na XXIll 
Fes tiwalu Polskich Filmów Fa bularnych 
w Gdyni w 1998 r.) i Ka mie1i 11a kamieniu 
Ryszard a Bera w g książki Wiesława My
ś liwsk iego oraz serialu animow anego 
Stu dia Filmów Rys unkowych w Bielsku
B iałe j pt. JV! iędzv 1111111/ /;ocia11a111 i; do po
nad 40 film ów dokumentalnych m.in.: 
}11 11 Saudek czeski fotograf S ławom i ra Pul
tyna i J aros ława Rybickiego, nagrod zone
go przez Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Pol skich w 1996 roku dokumentu 
Zmierzch e111igmc1i Anny Marii Mydlar
skie j, Ro1nt111 Opałka - czas art)ISl )I, czas 
szt uki AM. i J Mydla rskich , Podróże Olgi 
Tokarczuk Ewy Pytkt, /\.011 possumus Bog
dana Łoszewskiego; spektakli Tea tru TV 
m.in.: Korio!mt Szekspira w reż. M. Bor
ka, Słowik W'arszrnvy Jarosława Abramo
wa - Newerly w reż. R. Bera, Stroiciel Mi
ros ława Tomaszewskiego w reż. Pawła 

Chmielewskiego, oraz wielu programów 
telewizyjnych, a t a kże reklam. Jest też 
laurea tem I nagrody w konku rsie na Hej
na ł Tys iąclecia Gdańska. Skomponował 

muzykę do spektakli tea tralnych Bóg 
Woody Allena w reż . M. Borka dla T im. 
Siemiaszkowej w Rzeszowie i \'(iy11t1 lazek 
111ilośc i Toma Stopparda w reż. Krzyszto
fa Babickiego dla T Wybrzeże w Gdań
sku (nagroda Wojewody Pomorskiego za 
najlep szą muzykę tea tra lną 1998 r.). 
Ostatnio wielki sukces odniosła jego mu
zyka do Alicji w Krainie Cwrów w gdań
skim T Wybrzeże . Uznano 1 ą za „na jlep
szy s kładnik ca łego przedstawienia". 

Sony M usic - Columbia Records wy
d a ła płytę CD z nagrodzoną muzyką fil
mową Marka Kuczyńskiego C11 dze szczę 

śc ie w wykonaniu Orkiestry Sinfonia 
Varsovia, pianisty Leszka Możdżera i sak
sofonisty Adama Wendta. 
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TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKlJRACJI S.A. 

Oferujemy 
następujące ubezpieczenia: 

- mi nia od szkód spowodowanych żywiołami 

- mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

- należności celno-podatkowych 

- mienia od szkód powstałych w transporcie 
krajowym i miedzynarodowym 

- odpowiedzialności cywilnej 

- pracowników od następstw nieszczęśliwych 
wypaków 

- kontrakty budowlano-montażowe , gwarancje 
dobrego wykonania, wadia. 

Siedziba BTUiR „HEROS" S.A.: 
20-601 Lublin, ul. Zana 38A 

Tel.: 532 70 60, 532 97 01, 
528 03 76, 528 04 14, 528 04 45 

Fax: 525 94 45 
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POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ 
NA ŻYCIE S.A. 

Nowoczesne 
ubezpieczenia . . 
na zycie 

Inspektorat Lublin 
20-020 Lublin. ul. Lipowa 5 
tel.: (081) 532 07 21. 

(081) 532 51 12. 
fax: (081) 532 15 11 

Oferujemy Państwu 
szeroki wachlarz ubezpieczeń: 

• na wypadek śmierci i dożycie • 

• na wypadek śmierci • 

• na wypadek śmierci rodzica • 

• ubezpieczenie emerytalne pogodna jesień• 

• ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób • 

• ubezpieczenie kosztów leczenia szpitalnego • 

PZU ŻYCIE S.A. 
Zaufanie, które procentuje 
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Kierownik techniczny 
HENRYK TOKARSKI 

Brygadziści pracowni: 

krawieckiej damskiej - ELŻBIETA PARADOWSKA 

krawieckiej męskie j - MARIA PACZKOWSKA 

stolarskiej - MARIUSZ ORPIK 

plastycznej - DOMINIK TKACZYK 

elektrycznej - EDWARD CIECHOŃSKI 

aku stycznej - KRZYSZTOF DUŃSKI 

fryz1 erskiej - BOŻENA MYSZAK 

brygad zi stka garderobianyc h - ADELAJDA BARANOWSKA 

Perukarnia - JADWIGA PIETRZAK 

Pracownia śl u sa rska - ELIGIUSZ SKRZYPEK 

Rekwizy torzy - TOMASZ BUJAK, JAKUB PIK 

Brygad ier sceny - ANDRZEJ GAWROŃSKI 

Świa tło - ANDRZEJ BILIŃSKI, EDWARD CIECHOŃSKI, JAN WITKOWSKI 

Dźwięk - JANUSZ CIEŚLIK, KRZYSZTOF DUŃSKI 

Redakcja programu - JERZY JASIŃSKI 

Na okładce 
J.P Norblin (1803 r.) , Sclzorly a11gil!lskie \V ogrodzie vałfl CO\!J)!ll/ w Piila1r111c/1 

Oryginał w Muzeum Narodowym. Zbiory Czartoryskich w Krakowie. 

Zdp;;cie O Borys - R. Pietrza k. 
Zdjęcia K. Babickiego, I. B iegańskiej , P Dobrzyckiego 

i M. Kuczyńskiego - I. Burdzanowska . 

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie 
20-004 l..ub lrn, ul Naru towicza 17, 

tel 532 42 44, 532 29 35, fax 532 07 27 

Biuro Obsługi Widzów 
kierow nik - BARBARA ŁĄCZEWSKA 

Czyn ne pon ied z.iałek- p iątek, ""' godz 8""-1.5' , teL/fax 532 44 36 

Kasa biletow a czynna codziennie z wyjątkiem poniedziałków 
w godz. JO' -13 l 1 6"'- 1 9~ (rnedzicle 16" -19'" ), tel 532 42 44 w. 354 



Spomor Teatru: 

TELEKOMUNIKACJA 
POI.SKAi.A. 


