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Anna Burzyńska 
VZlEWCZVNA W SREBRNYCH łUSXACH 

Z chłodnej rosy i nikłego l śnienia 
Księżyc przędzie nić ciszy świetliście; 

Weszło dziecko w ogród wśród milczenia 
I sałaty zrywa drobne li ście. 

Blask księżyca młodą brew całuje, 
Księżyc gwiazdy w jej włosach zapala, 
A gdy zrywa, to tak podśpiewuje: 
Piękny jesteś. o piękny, jak fala! 

Przeciw - moclJę się - dziecka piosence 
Osłoń uszy me jak tarczą wosk.iem, 
A me serce niech tarczą jej będzie, 
Zrywającej księżycowe drobnostki. 

James Joyce, Drobrwstki1 

W parę dni po zabraniu Joyce'a do szpitala2 Nora poczuła 
bóle porodowe i równ ież poszła do szpitala. Dziecko urodziło 
się 26 lipca na oddziale dla nędzarzy- „niemal na ulicy", jak 
sama później mówiła. Był to dzień świętej Anny, a ponieważ 
matka Nory też miała na imię Anna, do wybranego uprzed
nio przez Joyce 'a imienia patronki wzroku, Lucii , dodano na 
drugie - Anna. Nora wychodząc ze szpitala otrzymała zapo
mogę 20 koron. To dziecko miało zaważyć na życiu Joyce'a 
znacznie bardziej, niż mogł się spodziewać. Ale już teraz po
wstało niemałe zamieszanie: w domu panował zamęt, Joyce 
był chory, Stanislaus zgryźliwy, Nora słaba i karmiąca, Lucia 
płaczliwa, Giorgio psotny. 3. 

W 1907 roku, kiedy przyszła na świat Lucia, Nora 
i James Joyce'owie mieszkali w Trieście razem z dwu
letnim wówczas synkiem Giorgiem i bratem Joyce'a 
Stanisławem. Powodziło im się nienajlepiej - Jamesa 
nękały choroby. Nora starała się rozpaczliwie związać 
koniec z końcem przyjmując do domu pranie, dzieci 
były małe i uciążliwe. Joyce już za chwilę miał przystąpić 
do przepisywania na nowo Stefana Bohatera w formie 
pięciorozdziałowego Portretu artysty z czasów młodości, 

odium obowiązków domowych przerzucając oczywiście 
na Norę. Niektórzy z biografów rodziny Joyce'ów w tej 
atmosferze napięcia i niepokoju o byt, towarzyszącej 
najwcześniejszemu okresowi dzieciństwa Lucii, doszuki-

1 Wiersz}. Joyce' a napisany w Trieście i dedykowany ośmioletniej 
Lucii.Tłumaczenie Macieja Słomczyńskiego. 

2 Joyce cierpiał na gościec stawowy. 
3 R. Ellmann, fames Joyce, przd. E. Krasińska, Kraków 1984 . 

wali się przyczyn jej późniejszej nadwrażliwości, a może 
nawet dotykających ją dolegliwości psychicznych. Lucia 
bardzo źle znosiła też częste przeprowadzki rodziców 
- z Triestu do Zurychu i Paryża - a zarazem ciągłe 
zmiany otoczenia, języków i szkół. Niewątpliwie przy
czyniało s ię to do jej wewnętrznego rozchwiania . Innym 
powodem tego rozchwiania mógł być również fakt od
rzucenia jej przez matkę. Nora Joyce była kobietą prostą, 
wywodząca się z dość prymitywnej i ubogiej rodziny, 
skończyła zaledwie średnią szkołę, pracowała fizycznie 
jako praczka, kucharka, pokojówka. Była jednak atrak
cyjna, miała silną osobowość, wrodzoną inteligencję, 
odznaczała się też rozsądkiem i celnością języka i nie 
była pozbawiona uroku osobistego, który wywarł takie 
wrażenie na Jamesie, że zdecydował się na związek z nią 
po zaledwie trzech miesiącach znajomości. 

Nora Joyce z dziećmi 

W przeciwieństwie do Jamesa , Nora wychowywała 
dzieci dość twardą ręką, ale ostatecznie to pogodny, 
pełen energii i bezproblemowy Giorgio stał się jej pu
pilkiem. Lucia zaś była 'Arprawdzie ukochaną córeczką 
tatusia, ale ten , pochłonięty ważnymi ·sprawami natury 
artystycznej nie zawsze poświęcał jej wystarczającą ilość 
uwagi, czasami tylko rozpieszczając ją i śpiewając jej czu
łe kołysanki. Jedną z nich, włoską piosenkę, zaczynającą 
się do słów: 

C'era una volta, una bella bambina 
Che si chiamava Lucia 
Dormiva durante il giorno 
Oormiva duran te la notte . .. 

Lucia zachowała we wdzięcznej pamięci przez całe 

życie. Słowa tej kołysanki okazały s ię zresztą w pewien 



sposób prorocze - dziewczynka nie zasypiała wprawdzie 
w dzień i w nocy, jak mówiły słowa piosenki, ale od 
maleńkości była jakby nieobecna, pochłonięta swoim 
własnym, skomplikowanym wnętrzem. Podział w rodzi
nie Joyce' ów rysował się więc dość jasno - matka i syn 
wydawali się być ulepieni z jednej gliny, ojciec i córka 
zdecydowanie należeli do innego świata. I o ile Nora 
była bezgranicznie oddana mężowi i bardzo dla niego 

. tolerancyjna, o tyle przez całe życie miała trudności 
w nawiązaniu kontaktu ze swoją introwertyczną córką. 
James zresztą dość wcześnie dostrzegał odmienność 
Lucii. W szkicu do wiersza pt. Kwiat dany mojej córce 
określił ją „kruchym dzieckiem o błękitnych żyłach". 

Tffl! MIMB OP MICK. NICK 
A.ND THE MAGGJm 

Projekt okładki autorstwa Lucii 

Córka wprawdzie nie odziedziczyła talentu pisarskie
go po sławnym ojcu, ale również od najmłodszych lat 
wypowiadała się często w dziwaczny, poetycki niemal 
sposób, czasami nawet niezbyt zrozumiały dla otoczenia. 
Pogłębiało to jeszcze dystans dzielący ją z prostoduszną 
i mocno stojącą na ziemi matką. Miała też Lucia ambicje 
artystyczne, choć nie zawsze udawało się jej je zaspokoić. 
Bez szczególnego powodzenia uczyła się grać na forte
pianie, brała lekcje śpiewu i rysunku. Odznaczała się 
również zdolnościami plastycznymi. Sama też uważała 
się za artystkę i chociaż bardzo kochała ojca, wyraźnie 
zazdrościła mu sławy. Kiedy po sukcesie Ulissesa w 19 22 
roku Joyce odbierał gratulacje ze Stanów Zjednoczonych, 
przecięła gwałtownie kabel od telefonu, krzycząc: ,;ro ja 
jestem artystką!" 

Lucia wyrosła na ładną dziew
czynę, wiotką i delikatną. Podczas 
gdy Joyce'owie przebywali w Pa
ryżu, jej największą pasją stał się 
taniec. Zaczęła się go uczyć w słyn
nym Instytucie Jacques-Dalcroze'a, 
a następnie uczęszczała na coraz to 
nowe kursy. Nie był to balet kla
syczny, lecz różne odmiany tańca 
nowoczesnego, w którym wypra-
cowała swój własny, indywidualny Lucia w wieku 19 lat 

styl. Przez pewien czas pobierała 
nawet lekcje u starszego brata 
Isadory Duncan - Raymonda, znanego z tego, że cho
dził w greckiej tunice i sandałach, był wegetarianinem 
i pacyfistą i - oczywiście - zwolennikiem ekstatycznych 
tańców na modłę dionizyjską. Wywarł on na wrażliwą 
i chwiejną emocjonalnie Lucię duży wpływ i rozbudził 
drzemiące w niej zdolności. Już jako bardzo młoda 
dziewczyna wielokrotnie występowała na scenie. Z trupą 
tańca nowoczesnego odbyła nawet toumee po Europie, 
a jej niezaprzeczalny talent wywarł talde wrażenie na 
jednym z recenzentów, że prorokował on na łamach The 
Paris Times w 1928 roku, iż kiedyś James Joyce stanie 
się sławny jako ojciec swojej córki. Rok wcześniej panna 
Joyce zatańczyła też w filmie - w Little Match Girl w re-

Taficząca Lucia. Zdjęcie z lat I 927-30 



żyserii Jeana Renoira. Jej niepokorna natura preferowała 
jednak wyraźnie swobodne, dynamiczne i zmysłowe 
układy taneczne, bo próba uczenia się klasycznego ba
letu pod kierunkiem słynnej Lubow Jegorowej nie 
powiodła się w ogóle. Lucia spędzała wiele godzin na 
żmudnych ćwiczeniach, wspominając je jak koszmar, 
nie robiła jednak żadnych znaczących postępów. Po raz 
ostatni zatańczyła publicznie 28 maja 1929 roku na 
międzynarodowym konkursie w Bal Bullier. Była ubrana 
w błyszczący od srebrnych łusek, syreni kostium uszyty 
według własnego projektu i chociaż nie zdobyła żadnej 
nagrody, wzbudziła ogromny zachwyt publiczności. Po 
tym sukcesie definitywnie zrezygnowała jednał<. z karie
ry tanecznej. Owo nagłe i niezrozumiałe odrzucenie 
czegoś, co sprawiało jej przecież ogromną satysfakcję 
było już zapewne jedną z zapowiedzi tego, co wkrótce 
miało nadejść nieubłaganie. 

Rodzina Joyce'ów w latach 30 

Biografowie twierdzą, że mimo niepowodzeń z bale
tem klasycznym Lucia Joyce mogłaby osiągnąć znaczące 
sukcesy w dziedzinie tańca. Na przeszkodzie stanęła 
jednał<. poważna choroba psychiczna, której pierwsze 
oznaki pojawiły się w 19 30 roku - kiedy miała zaledwie 
23 lata. Najwcześniej odnotowali ten moment przyjaciele 
Joyce'ów Eugene i Maria Jolas, którzy siedząc pewnego 
dnia w restauracji, tuż obok miejsca, gdzie dziewczyna 
jadła kolację z rodzicami, usłyszeli z ust towarzyszącej 
im lekarki: 

„Gdybym była matluj córki Jamesa Joyce' a i zobaczyła ją wpa
trującą się nieruchomo w przestrzeń tak jak teraz, bardzo 
bym się tym zaniepokoi ła". Joyce zaczął zwracać baczniejszą 
uwagę na stan córki i namawiać ją , by na nowo zaintereso
wała s ię rysunkiem. Ale przez następne dwa lata umysł Lucii 
ogarniał postępujący zamęt. 4 

4 Tamże, s. 540. 

Najbliżsi przypisywali to początkowo jej skomplikowa
nej osobowości i ogólnej nadwrażliwości , pocieszając się, 
że są to tylko przejściowe wahania nastrojów. Ale kiedy 
2 lutego 1932 roku, w dzień urodzin ojca, Lucia dostała 
nagłego ataku szału i rzuciła w matkę krzesłem, zrozu
mieli, że dzieje się z nią coś naprawdę niepokojącego. 
Giorgio odwiózł siostrę do szpitala, w którym spędziła 
kilka dni, powoli wracając do równowagi psychicznej. 
Z trudem osiągnięty spokój dziewczyny został jednak 
szybko zburzony przez inne szaleństwo - tym razem 
miłosne. 

Samuel Beckett w Paryżu 

Począwszy od 1928 roku w kręgu najbliższych przy
jaciół i współpracowników Joyce' a znajdował się „młody 
sympatyczny ekscentryk" - jak określił go Richard Ell
mann - Samuel Beckett, przyszły wielki pisarz irlandzki, 
autor Czekając na Godota. Między rokiem 1928 a 19 30 
Beckett przebywał w Paryżu na kontrakcie z Ecole 
Normale Superieure, a jego przyjaciel, lektor z Trinity 
College w Dublinie - Thomas MacGreevy - zapoznał go 
z Joyce'em, który pracował w tym czasie nad Finnegans 
Wake. Jednym z pierwszych utworów Becketta ogłoszo
nych drukiem był właśnie esej poświęcony Finnegans 
Wake- tekst zrodzony z autentycznej fascynacji młodego 
literata tym dziełem, tak niepodobnym do wszystkiego, 

Lucia Joyce w 1928 roku 



co wydała dotychczas literatura. Joyce odniósł się do 
eseju Becketta z dużą aprobatą, a sam Beckett stał się 
wkrótce stałym bywalcem domu państwa Joyce'ów. Po 
pewnym czasie James zaproponował mu współpracę 
i często dyktował mu swoje utwory. Choć dzieliła ich 
niemal dwudziestoletnia różnica wieku - obaj pisarze 
byli do siebie uderzająco podobni. 

James Joyce 

Beckett był milczkiem, tak jak i Joyce; 
rozmowy, które ze sobą prowadzili , za
topieni w smutku, Beckett - głównie 

nad światem, Joyce - przede wszystkim 
nad sobą, często polegały na wymianie 
milczenia. Joyce siadywał w swej zwy
kłej pozie, ze skrzyżowanymi nogami, 
przy czym palce nogi górnej tkwiły pod 
stopą nogi dolnej; Beckett, równie jak 
on wysoki i smukły, przyswoił sobie tę 
pozę. Joyce ni stąd ni zowąd zadawał py
tanie w rodzaju: .W jaki sposób idealista 
Hume mógł napi sać historię?" „Histo
rię wyobrażeń" - odparł Beckett. Joyce 
milczał [„.]. 5 

Lucia była od samego początku wyraźnie zaintereso
wana Beckettem. Fascynował ją ten tajemniczy i nieco 
dziwaczny młody człowiek, w pewien sposób czuła się do 
niego podobna . Oboje byli inni - często zamknięci w so
bie i ogólnie niedopasowani do otaczającego ich świata. 
Beckett również od początku tral<tował Lucię z łagodną 
sympatią, nie przekraczając jednak granic owej sympatii . 
Zapraszał ją czasami do restauracji albo do teatru, mając 
- jal< twierdził - dla tej „udręczonej i zahamowanej 
repliki"6 genialnego ojca wiele współczucia . Ale Lucia 
wyraźnie pragnęła czegoś więcej i w miarę jal< traciła 
kontrolę nad sobą, stawała się coraz bardziej natarczywa 
ze swoimi uczuciami, które z jej strony znacznie wy
kraczały poza sympatię czy nawet przyjaźń. Samuel nie 
potrafił i nie chciał odwzajemnić jej namiętności, a eks
pansywność dziewczyny wywoływała wręcz odwrotny 
skutek. Był też za bardzo skupiony na twórczej pracy, 
by zajmować się takimi błahostkami jak romansowanie. 
W końcu oświadczył Lucii wprost, że odwiedza ich dom 
jedynie po to, by spotykać się z jej ojcem. To szczere 
wyznanie wywołało u niej kolejny poważny kryzys 
psychiczny, zwłaszcza, że uświadomiło jej jedno z prze
kleństw jej życia - w domu jej rodziców bywało w końcu 

5 Tamże, s. 570. 
6 Określenie Ellmanna, tamże, s. 570. 

... 

wielu fascynujących, a nawet sławnych mężczyzn, ale to 
bynajmniej nie córka Joyce'a była obiektem ich zainte
resowania a jej sławny ojciec. Współczując Lucii, Paul 
i Lucie Leon, przyjaciele Jamesa i Nory, próbowali nawet 
wyswatać ją z bratem Lucie -Alexem Ponisovskim, który 
przez pewien czas udzielał Joyce'owi lekcji rosyjskiego. 
Zaręczyny nie doszły jedna!< do skutku, ponieważ w ich 
dniu Lucia poszła do mieszkania Leonów, położyła się na 
kanapie i zastygła tam w katatonicznym bezruchu. Stało 
się jasne, że jej stan jest bardzo poważny 

Od tej pory aż do śmierci życie 
Lucii Joyce upływało na nieustan
nych wizytach lekarskich, kuracjach 
i terapiach w szpitalach i sanatoriach. 
Rozpoznawano u niej rozmaite cho
roby - poczawszy od silnej nerwicy 
a zal<ończywszy na hebefrenii - od
mianie schizofrenii, objawiającej się 
m.in. częstymi zmianami nastrojów, 
halucynacjami, stanami maniakal
nymi i dziwacznymi zachowaniami. 
Ta ostatnia diagnoza została niestety 
potwierdzona przez kilku lekarzy 

Carl Gustaw Jung 

W 1934 Lucia w kolejnym ataku szału podpaliła swój 
pokój, a wkrótce potem została pacjentką słynnego 
psychiatry szwajcarskiego Carla Gustawa Junga. Był on 
jej dwudziestym lekarzem i o dziwo - w przeciwieństwie 
do poprzednich terapeutów - potrafiła nawiązać z nim 
kontakt. Jej stan zaczął się nawet stopniowo poprawiać, 
co, mimo nieukrywanej niechęci Joyce'a do Junga, 
wzbudziło jego wielkie nadzieje. Niestety nawet Jung 
nie potrafił pomóc jego córce. „Pomyśleć, że tal<i wielki, 
gruby szwajcarski materialista próbował zawładnąć moją 
duszą" 7 - skwitowała później bezlitośnie jego wysiłki. 

Joyce był głęboko zrozpaczony chorobą córki 
i poświęcał jej wiele uwagi. Dręczyły go też wyrzuty 
sumienia - przyczyn jej stanu doszukiwał się w niekon
wencjonalnym i niestabilnym trybie życia, jaki z jego 
przyczyny wiodła jego rodzina. Z bolesną samoświado
mością dostrzegał też zgubny wpływ symbiozy ducho
wej, która łączyła go z córką. „Każda iskierka talentu, 
jaką posiadam - wyznawał gorzko - została przekazana 
Lucii i roznieciła w jej umyśle pożar". 8 Rozpoznanie to 
potwierdzał również Jung, uznając nawet Lucię za swego 

Tamże, s. 594. 
B Tamże, s. 571. 



rodzaju muzę - „anima inspiratrix"9 ojca i także w stylu 
pisarskim Joyce'a dostrzegając elementy schizofreniczne. 
Jako zagorzały przeciwnik picia twierdził też złośliv.rie, 
że Joyce tylko dzięki alkoholom, którym rozładowuje 
napięcia, utrzymuje się jakoś na powierzchni. Sv.rierdze
nie to było bez wątpienia krzywdzące dla autora Wissesa, 
który wprawdzie istotnie nie stronił od tego rodzaju 
używek, ale zachowywał przy tym samokontrolę. Lucia 
zresztą również od pewnego momentu pisała wiersze, 
w których, podobnie jak w przypadku twórczości Joyce' a, 
pojav.riały się bardzo zaskakujące neologizmy i zbitki 
językowe. Nie dopatrywano się w tym jednak jakiegoś 
szczególnego talentu, a jedynie bezwolne naśladowanie 
stylu ojca. Zdecydowanie nie panowała ona natomiast 
nad nieokiełznaną wyobraźnią, z którą jej ojciec radził 
sobie '.i!rn akomicie: byli oni po prostu - jak przenikliv.rie 
podsumował Jung - podobni do pary tonących w rzece 
ludzi, z których jedno nurkuje, a drugie bezwładnie 
spada na dno. 

James Joyce umarł w 1941 roku w wyniku perforacji 
wrzoda dwunastnicy. Lucia długo nie chciała uwierzyć 
w śmierć ojca. Kiedy odv.rieclził ją wkrótce potem jeden 
ze znajomych, pov.riedziała: „Co ten idiota robi pod zie
mią? Kiedy zdecyduje się wyjść? On nas obserwuje przez 
cały czas". 10 W raz z odejściem Joyce' a córka straciła 
także najbl iższego przyjaciela i troskliwego opiekuna, 
bo Nora i Giorgio nie okazywali jej później zbytniego 
zainteresowania. 'N 1951 roku, kiedy Nora zmarła na 
uremię, Lucia została umieszczona w domu opieki St. 
Andrew w Northampton, gdzie zakończyła życie 12 
grudnia I 982 roku . 

Kiedy po śmierci Samuela Becketta w roku 1989, 
przeglądano jego papiery, znaleziono zdjęcie Lucii 
Joyce, tańczącej w kostiumie ze srebrnych łusek 
- w tym samym, w którym zatańczyła na scenie po raz 
ostatni. Beckett przechowywał to zdjęcie przez sześć
dziesiąt lat. 

9 Podobnego zdania była Carol Loeb Shloss, autorka najsłynniejszej 
książki poŚ\\~ęconej życiu córki Joycc'a , pt. Lucia Joyce: Tb Dance 
i11 the Wake, wydanej w Stanach Zjednoczonych w 2003 roku. 

IO Tamże, s. 649 . 
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OSOBY VRAMATU: 

JAMES JOYCE (1882-1941) 

Wielki pisarz irlandzki tworzący w języku angielskim. 
Autor słynnych powieści: Portretu artysty z czasów mło
dości, Dubliliczyków, Wissesa i Finnegans Wake. Cierpiał 
na chorobę oczu, pod koniec życia oślepł. 
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NORA JOYCE z d. Barnacłe (1875-1951) 

Żona Jamesa Joyce' a, córka piekarza i krawcowej . Zara
biała jako praczka, kucharka i pokojówka hotelowa. Jej 
małżeństwo z pisarzem trwało trzydzieści siedem lat. 

lUClA JOYCE (1907-1982) 

Córka Jamesa i Nory Joyce' ów. Utalentowana artystycz
nie, nie osiągnęła znaczących sukcesów, przez większą 
część życia cierpiąc na schizofrenię. Obecnie uważa się 
ją za muzę sławnego ojca. 

SAMUEL BECKETT (1906-1989) 

Wielki pisarz irlandzki tworzący w j. angielskim 
i francuskim. Twórca tzw. dramatu absurdu. Autor 
esejów, głośnych sztuk teatralnych, m.in. Czekając na 
Godota i KOJicówki oraz powieści Molloy i Watt. Laureat 
literackiej Nagrody Nobla. Wieloletni współpracownik 
Jamesa Joyce' a. 
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CARL GUSTAV JUNG (1875-1961) 

Słynny szwajcarski psychiatra i psycholog, uczeń Zyg
munta Freuda, twórca psychologii głębi i teorii nieświa
domości zbiorowej. Autor wielu książek (m.in .: Typy 
psychologiczne, Symbole przemiany Analiza preludium 
do schizofrenii, Psychologia a alchemia, Aion) . Terapeuta 
Lucii Joyce. 

THOMAS MACGREEVY (1893-1967) 

Wykładowca w Trinity College w Dublinie, pisarz, 
przyjaciel Samuela Becketta. To on zapoznał Becketta 
z Joyce' em. 



VON NlGRO 
Urodził się w 1949 r. w Ohio. W 1971 r. ukończył 

filologię angielską (Uniwersytet Stanowy w Ohio), 
a w 1979 r. Dramatic Arts (Uniwersytet Iowa). Wy
kładał na uniwersytetach w Ohio, Massachusetts, Iowa, 
oraz na Uniwersytecie Stanowym w Kent. Dwukrotnie 
był finalistą Fundacji National Repetory Theatre Play 
Awards. Na swoim koncie ma ponad 130 sztuk, które są 
wystawiane w teatrach na całym świecie, m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Anglii, Szkocji, Niemczech, 
Australii, a nawet w Hong-Kongu. Jest również aktorem 
i reżyserem. Do najbardziej znanych utworów Dona 
Nigro należą: An.ima Mun.di, Lucia Mad (Łucja szalona), 
Cincinnati, Grotesque Lovesongs, Ravenscroft, The Woodman 
and the Goblins, Cinderella Waltz. Jest laureatem wielu 
nagród, m.in.: National Endowment for the Arts, Mary 
Roberts Rinehart Foundation i Ohio Arts Council. 

Polska prapremiera sztuki Łucja szalona na Scenie 
Miniatura Teatru im. Juliusza Słowackiego odbywa 
się w roku jubileuszowym 35-lecia pracy artystycznej 
Krzysztofa Kolbergera. 

KRZYSZTOF ZAWADZKI (BECKETT) I KRZYSZTOF KOLBERGER (JOYCE) 

BARBARA KURZAJ (ŁLICJA) I KRZYSZTOF KOLBERGER (JOYCE) 

TWÓRCY SPEKTAKLU 

REŻVSERIA 
Ma9dalena Piekorz 

Scenarzystka, reżyser, wykładowca na Wydziale Radia 
i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Zrealizowała osiem filmów 
dokumentalnych, m.in: Dziewczyny z Szymanowa nagro
dzone Brązowym Lajkonikiem na XXXI Ogólnopolskim 
Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Krakowie ( 1998), 
Franciszkai1ski Spontan - Wyróżnienie specjalne Jury na 
Małym Przeglądzie Form Dokumentalnych (1998), 
Przybysze-Grand Prix Festiwalu EUROSHORTS ( 1999) 
Opuszczone Miasto - Grand Prix Festiwalu ,YIDEOPO
LIS" w Padwie (2003) i Labirynt- TUR Ostrava (2004) . 
W roku 2004 zadebiutowała na dużym ekranie filmem 
Pręgi, według scenariusza Wojciecha Kuczoka, za który 
otrzymałam.in.: Złote Lwy na XXIX Festiwalu Filmów 
Fabularnych w Gdyni i Złotą Kaczkę 2005 dla Najlepsze
go Filmu Polskiego. Pręgi znalazły się także w Oficjalnej 
Selekcji Festiwalu New Directors/New Films w Nowym 
Yorku i reprezentowały Polskę w wyścigu o Oscara. 
W 2005 roku wyreżyserowała w warszawskim Teatrze 
Studio monodram Wojciecha Kuczoka Doktor Haust 
oraz film dokumentalny Arystokraci w Nowej Rosji dla 
I Programu TVP. W 2006 roku przygotowała spektakl 
telewizyjny Techniki negocjacyjne Julity Grodek dla Stu
dia Teatralnego Dwójki, a w 2007 film dokumentalny 
Przerwany lot poświęcony ofiarom katastrofy budowlanej 
w Katowicach. 



SCENOGRARA 
Marcel Sławinski 

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych (grafika, 
malarstwo, rysunek, scenografia). Obecnie jest asysten
tem w pracowni rysunku Antoniego Kowalskiego 
w ASP w Katowicach. Współpracował z wieloma teatrami 
(m.in: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Teatr Śląski 
im. S. Wyspiańskiego, Teatr Rozmaitości w Warszawie, 
Opera Dolnośląska we Wrocławiu, Teatr Polski w Bielsku 
Białej, Teatr Polonia - Krystyny Jandy, Kino-Teatr Bajka, 
Opera Śląska w Bytomiu, Teatr Capitol we Wroclawiu, 
Teatr Rozrywki w Chorzowie) . Jest autorem scenografii do 
spektal<li teatralnych i operowych, m.in.: Bash N. LaBute'a 
(reż. G. Jarzyna), Miłość i Las F. Roth (reż. M. Ratyński), 
Darkroom wg R. Jeger (reż. P. Wojcieszek), Czarodziejski flet 
WA. Mozarta, Rigoletto G. Verdiego, Halka S. Moniuszki 
(reż. M. W Grzesiński), Badania terenowe nad ukraińskim 
sexem O Zabużko (reż. M. Szumowska) , Mleczarnia 
]. Rykały (reż. ]. Rykała) . 

ANNA TOMASZEWSKA (NoRA) 1 BARBARA KuRZAJ (ŁuqA) 

KRZYSZTOF ZAWADZKI (BECKETT), ANNA TOMASZEWSKA (NORA) 

KRZYSZTOF KOLBERGER (JOYCE) I BARBARA KURZAJ (ŁUCJA) 

kOSTlUMV 
Ma9dalena Tesławska 

Kostiumolog filmowy, teatralny i telewizyjny, projek
tantka mody. Absolwentka Państwowej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Łodzi (1969). Projektowała kostiumy 
do filmów takich reżyserów, jal<, m.in.: Andrzej Barań
ski, Ryszard Ber, Paweł Komorowski, Andrzej Krauze, 
Wojciech Has, Jerzy Hoffman, Juliusz Machulski, Jan 
Rybkowski, Jerzy Wójcik i Andrzej Żuławski. Uczest
niczyła w realizacji kostiumów do hollywoodzkiej pro
dukcji Ostatni smok. W teatrze współpracowałam.in . z: 
Krystyną Jandą (Tristan i Izolda), Krzysztofem Nazarem 
(Wesele), Jerzym Antczakiem (Cezar i Pompejusz) . Jest 
autorką kostiumów do spektaldi operowych Mariusza 
Trelińskiego (Otello, Dama Pikowa, Andrea Chen i er). 
W Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Kral<owie pro
jektowała kostiumy do spektakli: Kordian i Pułapka na 
myszy 



MARLAN Ozu;ozrEL (JuNc) r BARBARA KURZAJ (ŁuqA) 

MUZYKA 
Adrian Konarski 

Kompozytor i pianista, absolwent Wydziału Kom
pozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii 
Muzycznej w Krakowie u prof. K. Moszumańskiej
Nazar. Od 1993 współpracuje z kabaretem Piwnica 
pod Baranami i jest ostatnim artystą wprowadzonym 
przez Piotra Skrzyneckiego. Pisze muzykę filmową, 
teatralną a także piosenki i muzykę estradową. 
W teatrze debiutował muzyką do spektaklu Strona 
zakwitających dziewcząt wg M. Prousta w reż. Igora 
Gorzkowskiego. Jest autorem muzyki do filmów Pręgi 
i Przerwany lot w reż. Magdaleny Piekarz. Kompozycje 
Adriana Konarskiego były prezentowane na \vielu 
prestiżowych festiwalach , miedzy innymi na Między
narodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej XI Dni 
Muzyki Kompozytorów Krakowskich, czy w ramach 
Festiwalu i Seminarium Współczesnej Muzyki Polskiej 
i Amerykaóskiej Write and Play. Jako instrumentalista 
wielokrotnie brał udział w rejestracjach telewizyjnych 
i radiowych muzyki poetyckiej i teatralnej. Jest autorem 
wielu piosenek śpiewanych przez artystów związanych 
z Piwnicą pod Baranami. Jego piosenki śpiewali m.in.: 
Dorota Ślęzak, Janusz Radek, Ola Maurer, Jacek Wój
cicki. 

REŻVSERlA ŚWIATŁA 
Marcin Koszałka 

Operator obrazu, scenarzysta i reżyser filmów do
kumentalnych. Studiował socjologię na Uniwersytecie 
Jagielloóskim. W 2001 roku ukończył Realizację Obra
zu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografię na Wydziale 
Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego· Uniwer
sytetu Śląskiego w Katowicach. Zadebiutował w 1999 
roku filmem dokumentalnym wg własnego scenariusza 
pt. Takiego pięknego syna urodziłam, za który otrzymał 
wiele nagród (m.in. Prix Europa Berlin 2000, Krakowski 
Festiwal Filmowy 2000 - wyróżnienie w konkursie mię
dzynarodowym, Festiwal Filmów Kazimierz Dolny 2000 
- najlepszy film dokumentalny). Reżyser, scenarzysta 
i autor zdjęć do filmów dokumentalnych, wielokrotnie 
nagradzanych w kraju i za granicą: Rozwój (2001), Imie
niny (2002), Jakoś to będzie (2004), Cały dzień razem 
(2006), Śmierć z ludzką twarzą (2007), Istnienie (2007). 
Autor zdjęć do filmów: Adrenalina (reż. K. Lang), Miłość 
w cieniu Big Brothera (reż. L. Wosiewicz), Polacy, Polacy 
(reż. B. Lankosz), Pręgi (reż. M. Piekorz), Kochankowie 
roku tygrysa (reż. ]. Bromski), Kochankowie z Marony 
(reż. I. Cywińska) oraz do spektaklu telewizyjnego 
Mary Stuart (reż. R Brzyk). Jako reżyser światła współ
pracował z Magdaleną Piekorz przy realizacji spektaklu 
teatralnego Doktor Haust wg scenariusza W Kuczoka. 
Dwukrotnie nominowany do „Paszportu Polityki" w ka
tegorii film. 

Dyrekcja Teatru dziękuje: 

Agencji Reklamy Wizualnej FOCUS 
za wykonanie elentów scenogafii 

Work Express sp. z o.o. 
za wsparcie finansowe spektalu 

IKEA Retail sp. z o.o. 
za ufundowanie mebli do spektaklu 

Firmie GaPa Fashion za pomoc 
w realizacji spektaklu 

Redakcja programu: 
Anna Burzyńska i Łukasz Ziomek 



BARBARA KuRZAJ (ŁuqA) 

Madziu, do ogrodu wyjdź 
Gdy nietoperz rusza w tan. 
Madziu, do ogrodu wyjdź . 
Tu przy furtce stoję sam. 
A zapach ziela roznosi się w krąg. 
Pachnie mocno różany krzak. 
Do róży mówię: ,;Tak krótka noc 
Winnogronna. Patrz, miła ma." 
„Młody panie, próżno zaklinasz los 
I przyzywasz - nie będzie twa." 
Śpiewam więc róży mej: 

„Zostań i przysiąc chciej. 
Na zawsze, na zawsze ma." 

Piosenka Łucji z tekstu sztuki 



Tcafr im. Juliusza Słowacliictło w Hraliowic 
Pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków 

tel. 012 424 45 OO, fax 012 424 45 06 
www.slowacki.krakow.pl 

Krzysztof Orzechowski Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Ewa Szafran Zastępca Dyrektora 

Ewa Ziencikiewicz 
Asystent Dyrektora 

Anna Burzyńska 
Kierownik Literacki 

Halina Jarczyk 
Kierownik Muzyczny 

Lucyna Marchewczyk 
Kierownik Koordynacji 

Pracy Artystycznej 

Diana Poskuta-Włodek 
Kierownik Archiwum Artystycznego 

Krzysztof Dubiel 
Kierownik Działu Marketingu 

Jacek Lipowski 
Naczelny Inżynier 

Zdzisław Jarosik 
Kierownik Działu Technicznego 

ds. Produkcji 

Grzegorz Gurda 
Kierownik Działu Technicznego 

ds. Eksploatacji 

• 
Teatr im. Juliusza Słowack iego 
jest instytucją kultury 
Województwa Małopolskiego 

Teatr jest czlonkiem Związku 
Pracodawców UNIA 
POLSKICH TEATRÓW 

Dyrekcja Teatru dziękuje 
Społecznemu Komitetowi 
Odnowy Zabytków Krakowa 
za pomoc w finansowaniu 
prac konserwatorskich 

• 
Gł 

Projekt zrealizowano przy 
udziale finansowym 
Gminy Miejskiej Kraków 

Dyrekcja Teatru 
dziękuje PKO BP 

PKO BANK POLSKI za wsparcie finansowe 
działalności artystycznej 
i repertuarowej KULTURZE NARODOWEJ 

Jacek Repetowski 
Brygadier sceny 

Jerzy Gabryel 
Kierownik pracowni rekwizytorskiej 

Janusz Zielonka 
Kierownik pracowni elektrycznej 

Andrzej Czop 
Kierownik pracowni akustycznej 

Bożena Gaweł 

Kierownik pracowni perukarskiej 

Maria Szczypczyk 
Kierownik pracowni 
krawieckiej damskiej 

Zofia Czarnik 
Kierownik pracowni 
krawieckiej męskiej 

Zofia Przyboś-Olewicz 
Asystent scenografa 

PRZYJACIELE TEATRU 

Exte _ _;;ion CoptMAX 
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Business Consulting Sp« o.o. 

PATRONI MEDIALNI 

DZIENNIK POLSKI 
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Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 

Biuro Informacji i Rezerwacji Biletów 
tel. 012 424 45 25, tel./fax: 012 422 40 22 
poniedziałek- piątek w godz. 9.00- 17.00 

bilet@slowacki.krakow.pl 
Odbiór rezerwacji w kasie teatru w ustalonym terminie. 

Kasa Biletowa 
Plac Św. Ducha I, tel. 012 424 45 26 

poniedziałek: 10.00-14.00, 14.30-18.00 
wtorek - sobota: 9.00- 14.00, 14.30- 19.00 

niedziela (jeśli jest grany spektakl): 15.00- 19.00 

www. słowacki. krakow. pl 
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