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Adaptacja i reżyseria 

Adam Sroka 



Denis de Rougemont rozpoczął swe dzieło o diable fragmentem z „Małych 
poematów prozą" Charlesa Baudelaire'a, uznając go za najgłębszy z wypowie
dzianych w czasach nowożytnych sądów o Szatanie: Najp{ęknie;dzq <1ztuczkq 
Diabla je.Jl przekonanie nad o <1woim nieutnieniu. Baudelaire wiedział, o czym mów-i. 

Belzebub kocha <1ztukę pisał onegdaj Zbigniew Herbert. Kocha także artys
tów, dodajmy. Artyści (niektórzy) zresztą też jego kochają i wcale się z tym nie 
kryją. Diabeł daje im dreszcz, wizję, ciemność i szał. Nie boski, platoński szał, 
furor poeticlld, poczynający kryształ Dobra, Prawdy i Piękna, lecz marzenie 
snujące się w cieniu odurzenia, czasem niezvvykłe, koszmarne, groteskowe 
i absurdalne. Piękne. Jak poetycki opis rozkładających się zwłok, mistrzow
sko zamknięty w rytmie wiersza. Między ohydą obrazu a jego doskonałą for
mą, inteligentną, logiczną rodzi się napięcie. Energia wiersza umożliwia wzlot, 
oddala NUDĘ.. 

Baudelaire jest pierwszym poetą nowoczesnym, a „Kwiaty zła" to najważ
niejszy zbiór poezji jaki wydał wiek dziewiętnasty. Wiek pary i elektryczności. 
Wiek Nietzschego i Marksa. Wiek Dostojewskiego i Baudelaire'a. Wiek po
przedzający Apokalipsę. Kult POSTĘPU jaki w owym czasie uprawiano na
pełniał autora „Padliny" obrzydzeniem. W przenikliwym, poetyckim jasnowi
dzeniu widzi go jako atrofię ducha, p0.1lępujący ubytek dwzy, <1topniowo ro<1nqce pa
nowanie malerii. Prawdziwa cywilizacja to nie gaz ani para wodna, ani wirujące <1t0Li
ki . .lej iAotqje.1f zmnie;',;zanie <1lać)ów grzechu pierworodnego. Potępienie, śmierć, Sza
tan to stałe, można by rzec o b s e s y j n e tematy wierszy „poety przeklęte
go". Baudelaire używa języka wywodzącego się z tradycji chrześcijańskiej, lecz 
często jest to język jej ciemnych, satanistycznych i hermetycznych marginesów. 
Wiara w Grzech Pierworodny, w potępienie nadaje Życiu sens. Zmie;dzanie <1ię 
<1ladów o jakich mówił poeta sens Ów pomniejsza. Aż do pustki . NUDY 

W świecie, gdzie coraz mniej prawdy i dobra, dla poety, artysty wartość 
najwyższą stanowi Piękno. Piękno wyzwolone od jakichkolwiek zobowiązań. 
Piękno dla pi~kna. W tajemniczym lesie symboli, wola i wyobraźnia artysty 
kreuje świat. Swiat poczęt;y w marzeniu, inny. Vl świecie tym, „poza dobrem 
i złem", narkotyczna perwersja staje się substancją poetyckiej alchemii, w jej 
tyglu stapia się seks, haszysz i grzech. Rośnie kwiat zła - sakrament demonicz
nej liturgii, chroniący od NUDY 

!dtnie;q trzy rodzaje utotgodnych Jzacunku: kapłan, wojownik, poeta. Wiedzieć, za
bijać i tworzyć. Ta myśl autora „Sztucznych rajów" ustanawia arystokrację du
cha ponad motłochem demokratycznej nowoczesności. Hierarchię tych co gar
dzą wielką lrzodą parlq przeznaczeniem. Wtajemniczonych i wybranych. Poszuki
waczy NOWEGO, przemierzających otchłań Nieba i Piekła, dla których pięk
ne to wJzy<Jtko, co jut w dali! 

Fiodor Dostojewski, prorok i ostatni Ojciec Kościoła wieszczył, iż Anty
chryst, kiedy przyjdzie, kusić będzie świat Pięknem. Kusi. 

Zbigniew Bitka 
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Przekład: 

Maria Leśniewska 
·Ryszard Engelking 
Mieczysław Jastrun 
Stanisław Korab-Brzozowski 
Ma~ek Kreucz . (/~ 

· . Plot~ A. ~ajewski ~b~ 
· )vfat1ąn P1echal 
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Kompozycja świateł - Grzegorz Cwalina 

Asystent reżysera -Andrzej Jakubczyk 
Inspicjent - Cecylia Jacewska 

\ 

Operator świ ateł - Daniel Jaskuła, Kazimierz Marosz 

Akustyk - Ryszard Balcer 

Brygadier sceny - To masz Albekier 

Rekwizytorka - Barbara Lauer 
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ADAM SROKA - urodzil się w Krakowie. Ukończył wydział reżyserii PWST im. L. Solskiego 
(1988) . Jeszcze jako student reżyserii rozpoczął realizacje przedstawień w Starym Teatrze 
im. H. Modrzejewskiej, gdzie wyreżyserował takie spektakle jak: „Ptasiek" wg W. Whartona, 
„ Taniec śmierci" A. Strindberga, „ Wilk stepowy czyli teatr magiczny tylko dla obłąkanych" 
wg H. Hessego. W Teatrze Ludowym w Krakowie zrealizował dwa autorskie przedstawienia 
„Kolejka" oraz „Akt kobiecy w świetle"; w Teatrze Dramatycznym w Warszawie „Sezon w piekle" 
wg A. Rimbauda oraz „Ptasiek" wg W. Whartona; w Teatrze „Rozmaitości" w Warszawie 
„ Zestaw podróżny do śmierci" wg S. Sontag; w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie „ Wilka 
stepowego" wg H. Hessego; w Teatrze Nowym w Poznaniu „ Przemianę" wg F. Kafki; w Teatrze 
im. J. Kochanowskiego „Wariatów na lodzie czyli Salę nr 6" wg A. Czechowa oraz „Dziady albo 
Młodzi Czarodzieje" wg A. Mickiewicza. Podczas festiwalu Artystycznego Kultury Europejskiej 
w Krakowie zaprezentował swój spektakl-panopticum pt. „Piekło Europy" z muzyką Jana Kantego 
Pawluśkiewicza. Dla TVP wyreżyserował film wg własnego scenariusza pt. „Rondo". By! stypen
dystą Prezydenta Miasta Krakowa oraz Ministra Kultury i Sztuki. Wiele z jego przedstawień było 
nagradzanych na festiwalach w kraju i za granicą. W listopadzie 1996 objął funkcję dyrektora 
Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. 

Zdobył Grand Prix XXIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych - KLASYKA POLSKA' 98 za ada
ptację, inscenizację i reżyserię przedstawienia „Dziady albo Młodzi Czarodzieje" wg Adama Mic
kiewicza oraz nagrodę artystyczną wojewody opolskiego za rok 1997 za reżyserię „Dziadów„." 

IZA TORONIEWICZ - ur. 1970 w Warszawie. Absolwentka wydziału wzornictwa przemysłowe
go i scenografii ASP w Warszawie (1998). Dyplom pod kierunkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. 
Współpracowała z warszawskimi Teatrami jako asystent scenografa: Teatr Ateneum, „Sen Wujasz
ka" Fiodora Dostojewskiego w reż . Małgorzaty Boratyńskiej (1996); Teatr Dramatyczny, „Jak wam 
się podoba" Williama Szekspira w reż . Piotra Cieślaka (1996); Teatr Dramatyczny, „Elektra" Sofo
klesa w reż . Krzysztofa Warnikowskiego (1997); Teatr Powszechny, „ Ostatnie dni ludzkości" Karla 
Krausa w reż. Piotra Cieślaka (1997) . 

Samodzielne realizacje: „Wyspa" Athola Fugarda i Winstona Ntshona oraz „Opowiadanie 
o zoo" Edwarda Albee' ego w Teatrze Studio „Buffo" (1996); „20 lat odkrywania Gardzienic" 
w reż. Angeli Ottone w Teatrze Małym (1997); „Dziady albo Młodzi Czarodzieje" wg A. Mickiewi
cza w reż. Adama Sroki (1997) - nagroda za scenografię podczas XXIII Opolskich Konfrontacji 
Teatralnych - KLASYKA POLSKA' 98. Jest autorką kostiumów do serialu pt. „Co cię znów ugryzło" 
w reż. Macieja Wojtyszki (1998). 

KRZYSZTOF SZWAJ GIER - w latach 1970-82 kierownik muzyczny Teatru „ Stu", autor muzyki 
do wielu spektakli tego Teatru (m. in. „Spadanie", „Sennik polski" , „Exodus" , „Donkichoteria" ). 
Zainteresowany tzw. teatrem alternatywnym oraz twórczością Gombrowicza (muzyka do „Operet
ki", Meksyk 1979; „Iwony, księżniczki Burgunda", Paryż 1992). Jest autorem muzyki do opery „Na 
bosaka", premiera w Ferrarze - Wlochy 1983. Podczas XXIII Opolskich Konfrontacji Teatralnych -
KLASYKA POLSKA' 98 otrzymał nagrody za muzykę do spektakli „Dziady albo Młodzi Czarodzie
je" wg A. Mickiewicza w reż . Adama Sroki oraz do „Pana Jowialskiego" Fredry w reż . Krzysztofa 
Orzechowskiego z Teatru Ludowego w Krakowie. 

Muzykę K. Szwajgiera wykonują także soliści i zespoły na festiwalach i koncertach muzyki 
współczesnej . Obecnie jest kierownikiem muzycznym Teatru Ludowego w Krakowie. W Akademii 
Muzycznej w Krakowie zajmuje się zagadnieniami muzyki najnowszej . 



REPERTUAR .............................................................................................................................................................. 
MAŁA SCENA Antoni Owojdziński Kierownik - JAROSl:AW PIECHOWIAK 

HIPNOZA techniczny 

Mikotaj Gogol prem. V 1998 KierO\mik 

OŻENEK 
Biura Obsługi Widzów - ALINA WÓJCIK 

prem. li 199 DUŻA SCENA i impresariatu 

Sckret:m Literacki - GRAŻYNA SZEWCZUK 
Gabriela Zapolska Lucy Jlllontgomery Redaktor graficzny - HALINA FLEGER 
ICH CZWORO ANIA Z ZIELONEGO Koord)11ator 
prem. IV 1997 WZGÓRZA pracy artystycznej - KATARZYNA BRANICKA 

NIESAMOWITE OPOWIEŚCI prem. V 1996 DONATA STEFANOWSKA 

BRACI GRIMM WARIACI NA LODZIE 
Asvstent dyrektora 
cis: kontaktów - MACIEJ GÓRSKI 

prem. IX /997 CZYLI S4lA NR 6 z mediami i promocji 

TUMOR MÓZGOWICZ wg A. Czechowa Asystent dyrektora - BEATA ZABOREK 
musical metąfizyczny prem. V 1997 ds. sponsoringu 

wg SI. /. ~Vilkiewicza 
DZIADY ALBO MŁODZI 

Asystent scenografa -JOLĄ KUl:AKOWSKA 

prem. li 1998 
CZARODZIEJE Korepetytor muzyczny - TOMASZ KRZEMIŃSKI 

PAMifTNIKI wg Adama Mickiewicza 
JANA CHRYZOSTOMA PASM prem. Xi! 1997 Główny mechanik - Ireneusz Podhalański 
prem. IX 1998 

William Szefapir PRACOWNIE 
SCENA NA PARTERZE MIARKA ZA MIARK/j 

Krawiecka 
- Teresa Kawa, 

prem. fil 1998 Kazimierz Birecki 

Edward Albee Stolarska - Bernard Szolc 
KTO SIĘ BOI KWMTY ZłA Modelatorska - Barbara Cegielska 
WIRGINII WOOLF? wg Charlesa Baudelaire 'a Tapicerska -Joadtim Bryla 
prem. V 1997 prem. X!/ 1998 Oświetleniowa - GrLegorz Cwalina 

CZ4S SILNIEJSZEJ W przygotowaniu Akustyczna - Ryszard Balcer 

wg „SILNIE,1SZE]" ALICJA PO DRUGIEJ Perukarska - Paweł Stelmach 

Augusta Strindberga STRONIE LUSTRA Ślusarska - Zbigniew Rudawy 

prem. XI/ 1997 wg Lewisa Carrolla Garderobiana - Maria Watra.~ 

Biuro Obsługi Widzów, Plac Teatralny 12, tel. 454 59 41, 543 90 82 do 5 wew. I OS 
przyjmuje zbiorowe zamówienia na bilety. 

Redakcja programu 
Projekt plastyczny programu 

kolorowe collage 
Zdjęcia twórców 

@zAK 
Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn SA 

' 

- GRAŻYNA SZEWCZUK Opracowanie komputerowe: 
- HALINA FLEGER STUDIO „conTEXT''. tel. 456 73 35 

- TADEUSZ PARCEJ Druk: „PARA'" sp. z o.o., Opole. ul. Targowa 15, tel. 456 54 22 

" Bank Sląski 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 

Opole, ul. Harcerska 15 

OPOLE, i 71,06 
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