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O czym, najkrócej mówiąc. jest Tango? Powiedzmy o zawracaniu Wisły 

kijem, czyli próbach odwrócenia nieuchronnego biegu rzeczy Albo: o niemożności 

zaprowadzenia ładu tam, gdzie wszystkie regulacje społeczne zmieniły się w swoje 

przeciwieństwo. Też: o sporze zaprzepaszczonej tradycji z bezsensownym postępem. 

Albo: o nieuniknionej przemocy jako następstwie logiki życia postawionej na głowie. 

I tak dalej. i tak dalej. To wyjątkowo pojemna sztuka i praktycznie niemożliwe jest 

znalezienie jednego hasla określającego jej istotę. 

Może dlatego od czterdziestu kilku lat (Tango powstalo w 1964) nie daje 

spoko1u swoim widzom i czytelnikom. A nawet uczniom, bo zdążyła przejść do klasyki 

i znalazła się w spisie licealnych lektur. Niektórzy twierdzą. że to najbardziej uniwersalna 

ze sztuk powstałych u nas po wojnie. Być może . Z tych wszystkich. a pewnie i wielu 

innych powodów trzeba szczególnie uważać z Tangiem. Znalazło się ponadto na 

niebezpiecznej granicy zużycia zatrącającego stereotypem. jako że obrosło dziesiątkami 

interpretacji, które niełatwo przełamać, żeby wydobyć zeń to, co nadal żywe, świeże. 

inspirujące. A już znaleźli się i tacy, którzy uważają jego autora. więc i dzieło, za przejaw 

kulturowego szkodnictwa - bo jakoby najważniejsze i najpoważniejsze narodowe 

problemy obraca w śmiech i groteskę. Nie jest to prawda, ale oskarżenia nie zawsze 

poslugują się lojalnością wobec prawdy. 

Słynne krakowskie teatralne Tango Jerzego Jarockiego z roku 1965 też już 

ma swoją legendę i swój interpretacyjny stereotyp. Obaj. autor i reżyser, mieli wtedy po 

trzydzieści kilka lat i krzywa ich kariery ostro pięła się w górę. Dziś, ponad dwukrotnie 

starsi. są już w całkiem innym miejscu wielokrotnie pozmienianego świata. Także Tango 

już nie to samo. choć słowa pozostaly nienaruszone. O czym więc jest - może być - ten 

dramat dzisiaj? 

Na pewno wielką jego siłą pozostała diagnoza określająca świat jako wielkie 

pomieszanie wartości - wszystkich właściwie . Artur. ktoś w rodzaju anty-Hamleta. 

więc ten. kto próbuje pchnąć na inne (choć nie wiadomo czy lepsze) tory rozklekotaną 

i rozchybotaną rzeczywistość. powiada do rodziny w chwili desperacji: „Tu już nie ma 

w ogóle żadnej tradycji ani żadnego systemu. są tylko fragmenty, proch r Wyście 

wszystko zniszczyli i niszczycie ciągle, aż zapomnieliście sami. od czego się właściwie 

zaczęło". Brzmi to nadzwyczaj znajomo ... Wystarczy nadstawić uszu.. 

Artur irzuca to oskarżenie przede wszystkim pod adresem rodziców, Eleonory 

i Stomila. Oni są centralnym punktem rodziny wyznaczającym styl i charakter jej 

istnienia; wuj Eugeniusz i babcia Eugenia to formacja odchodząca. zaś Artur i jego 

kuzynka-narzeczona Ala - dopiero nadchodząca . Tymczasem ta centralna, rodzicielska 

oś rodzinna, miast trzymać kościec własnego mini-świata, szerzy rozprzężenie 

i anarchię. Stomil zajmuje się eksperymentami artystycznymi i głosi absolutną 

wyższość jednostkowej wolności nad regułami społecznymi. Eleonora jest jego 

wiernym cieniem. wzorem niewiasty wyzwolonej, która co prawda nie ma sklonności 

do feminizmu. ale szafuje wlasną wolnością w sposób świadczący o dalekim odejściu 

od konwencjonalnego wyobrażenia matki i żony ; niemal na oczach rodziny sypia 

z Edkiem. prostakiem pełniącym w domu Stomilów niejasną i dwuznaczną rolę ni to 

sługi, ni to pieczeniarza-rezydenta. 

W osobach Stomilów skarykaturował Mrożek całą wielką formację 

awangardy artystycznej i literackiej pierwszej połowy XX wieku. Sądząc z domyślnej 

metryki urodzenia, Stomilostwo mogli być kolegami zarówno Johna Cage'a (rocznik 

1912). Tadeusza Kantora (1915). Alana Kaprawa (1927) czy Andy'ego Warhola 

(1928) - twórców happeningu i pop-artu, co Williama Burroughsa (1914). Jacka 



Kerouaca (1922) bądź Allena Ginsberga (1926) - najbardziej znanych i radykalnych 

przedstawicieli literackiego nurtu bitników. Mrożek nigdy entuzjastą awangardy ani 

jakiejkolwiek rewolucji nie był, i jeśli ktoś zechciałby na podstawie jawnego szyderstwa 

z obojga Stomilów wysnuć wniosek, że autor Tanga był i jest solennym konserwatystą. 

wiele się nie pomyli. Awangarda artystyczna przedstawiona tu w nader krzywym 

zwierciadle reprezentuje skądinąd ruch postępowo-rewolucyjny w daleko szerszym 

sensie, bo także spoleczno-politycznym. Cała ta konstrukcja 1est fenomenalnie nośna 

i jednym strzałem trafia w kilka jednocześnie celów. 

Po pierwsze. dezawuuje największe odkrycia artystyczno-intelektualne 

XX wieku, podkreślając ich efemeryczną mialkość i glównie burzącą silę. (Zwolennicy 

„nowoczesności" mają prawo się żachnąć na takie dictum. ale Mrożek tak myśli 

i tyle ) Po drugie. ujawnia destrukcyjny wplyw rewolucji ustrojowej - dajmy na to 

komunistycznej - która niszczy tradycję budowanej przez wieki kultury europejskiej 

wprowadzając swoje niezgrabne i opresyjne porządki. w efekcie czyniąc znaczne 

spustoszenie w sposobie bycia i życia prawie połowy nowoczesnej Europy. Po trzecie, 

z widomym przerażeniem uświadamia, co dzieje się z elementarną strukturą społeczną, 

jaką jest rodzina, jeśli zniszczy się podstawy jej funkcjonowania. 

W rodzinie Stomilów nic wszak nie działa normalnie i wszystko stoi na 

głowie Dziadkowie nie pe Inią roli stabilizatora „dobrych starych zasad", tylko są 

wtórnie zinfantylizowanymi karykaturami wesolych staruszków. Rodzice, zamiast dbać 

o przyzwoite wychowanie dzieci. zajmują się szerzeniem totalnej anarchii. Rzeczone 

zaś dzieci albo są indyferentnymi abnegatami (Ala). albo bezradnymi reformatorami, 

którym kolejne narzędzia naprawy sukcesywnie wypadają z rąk, co prowadzi do jeszcze 

większego chaosu i niemożności (Artur). 

Jeśli dzisiaj Jerzy Jarocki, zawsze tak przenikliwie badający stan aktualnej 

rzeczywistości , bierze na warsztat Tango, znaczy to co najmnie1 tyle, że dostrzegł 
w nim nadal obowiązującą diagnozę świata . Przesunięte o prawie pół wieku koło 
historii przemieściło tylko pokolenia względem siebie; ich natura pozostała niemal ta 

sama Jeśli w momencie powstania Tanga Jarockiemu z Mrożkiem najbliżej było do 

Artura, dziś reprezentują, cóż począć. babcię Eugenię i wuja Eugeniusza. I nieważne, 
że Mrożek - pomijając młodzieńczy epizod stalinowski. glównie emocjonalny - zawsze 

był duchowym konserwatystą. zaś Jarocki śmialym niegdyś nowatorem; dziś i on stal 

się niemal obrońcą tradycyjnych, solennych szańców sztuki. Stom1lowie to oczywiście 
formacja dzisiejszych pięćdziesięcio-, sześćdziesięciolatków, dawnych hipisów 

i kontestatorów, rewolucjonistów obyczajowych i estetycznych, założycieli komun. 

twórców masowo rozpowszechnionej kultury alternatywną Ich też nie lubił Mrożek, 
czego świadectwem okrutne szyderstwo choćby Szczęśliwego wydarzenia (1971). 

sztuki o wielkim niemowlęciu z bombą i zapałkami, powstałej po doświadczeniach 
paryskiego Maja '68. Wreszcie ostatnie ogniwo pokoleniowego lańcucha, Ala i Artur, 

to tak zwana „dzisiejsza młodzież". z prawa i z lewa, która w imię nowego ladu Nowej 

Europy gotowa jest zmieść z powierzchni ziemi caly nagromadzony na niej brud i chaos 

wytworzony przez ojców i dziadów - na1chętniej oczywiście z nimi samymi na czele. 

Proszę narysowaną tu grubą kreską mapę nowego odczytania Tanga 

potraktować z wyrozumialością. Mamy wszak do czynienia z dzielem sztuki - literackiej 

i teatralnej - i każda narzucona z góry interpretacja może się wydawać trochę 
naciągana. Ale nie zdziwię się, jeśli wielu widzów odnajdzie w bohaterach Tanga kogoś 

sobie bliskiego . 



Uważajmy tylko z pochopnym przydzielaniem kulturowych funkCJi 

destrukcyjnych wyłącznie obecnemu pokoleniu Stomila . Dziedzictwo Duchampów, 

Warholów i Burroughsów, niezależnie od ich osiągnięć w poszerzaniu granic sztuki, 

jest nadal żywe, i śmialo sięgnęło wnuków i prawnuków, dzisiejszych rówieśników 

Artura. Krótko mówiąc, stomilizm stal się estetycznym i intelektualnym znakiem dalece 

ponadpokoleniowej „nowoczesności", cokolwiek by ona znaczyła. Opór przeciwko 

destabilizacji (i infantylizacji) kultury jednak trwa, czego dowodem stała obecność wokół 

nas wujów Eugeniuszów i Arturów, usiłujących trzymać się „dawnych dobrych zasad" 

O Tangu można by godzinami, choćby snując parantele z Weselem Wyspiańskiego czy 

Gombrowiczowskim Ślubem , ale w tym miejscu przecież nie sposób; wielu skądinąd 
wcześniej to zrobilo, więc sobie darujmy. Powiedzmy na koniec kilka slów o konwencji 

tej zadziwiającej sztuki i jej mylących konsekwencjach. 

Kiedyś , gdy Mrożek uchodził jeszcze za rozrywkowego satyryka, Tango 

wprawdzie dopisano do nieco cięższej kategorii groteski obyczajowej, ale wciąż 

traktowano jako komedię o „głębszym znaczeniu" . Owo „głębsze znaczenie" 

dotyczyło przede wszystkim złowrogiej postaci Edka, chama i prostaka, który 

w finale chwyta za mordę skołowacone i bezradne kukiełki swoich niedawnych 

chlebodawców. Edek, jedyny w tym utworze osobnik bez wieku, bez kultury 

i bez względów, został, przynajmniej w naszej części świata, błyskawicznie 

utożsamiony z brutalną wtadzą komunistów. Na Zachodzie czytał się nieco inaczej 

- jako reprezentant nagiej siły przychodzącej wtedy, gdy przerafinowana cywilizacja 

zaczyna gryźć własny ogon To także temat niejednej z późniejszych sztuk Mrożka, 

z Rzeźnią, Krawcem czy Vatzlavem na czele. 

Dziś , po Mrożku z Emigrantów, Portretu i Mi/ości na Krymie mówienie 

o komedii czy satyrze - nawet o grotescel - wydaje się wręcz niestosowne. Tango 

długo grywano na śmiesznie, nawet kabaretowo, ale pora najwyższa spojrzeć nań 

innym już okiem. Sam Mrożek po napisaniu tej zmyłkowej gatunkowo sztuki czul, 

że poruszył tu dosyć inne tony. W jednym z listów do Adama Tarna, w marcu 1973, 

pisał: „Weźmy chociażby Tango. Jak mu się bliżej przypatrzeć, groteska tam wcale 

nie odgrywa pierwsze1 roli i w zasadzie Tango nie jest zrobione z groteski. Groteska 

w Tangu odgrywa rolę wykończenia, retuszu, ornamentyki, w zasadzie chodzi tam 

o sprawy poważne i nawet patetyczne, to nie jest śmiech dla śmiechu ani grymas dla 

grymasu. W tym nadzieja" 

Ano właśnie : bo co to za komedia czy groteska, w której padają dwa 

trupy? Gdzie nie wygrywa nic sensownego poza golą przemocą? Żaden porządek 
nie został zaprowadzony, klęskę poniosła zarówno tradycja, co współczesność . 

Nad zwłokami ostatniego reformatora, który okazal się blaznem zapatrzonym w pusty 

kostium władzy, ironiczne tango tańczy zwolennik ancien regime'u z terrorystą nowego 

ładu , jeszcze gorszego niż dotychczasowy bezład . Stomilowie nadal będą uprawiać 

swoje jalowe, trochę dziecinne gry, zapewne dziecinniejąc do reszty. Malo zabawny 

obrazek. komediowe opakowanie, nieraz wywolujące prawdziwe salwy śmiechu, jest 

rzeczywiście tylko „ornamentyką" umożliwiającą przemycenie strasznej w istocie tezy: 

jest beznadziejnie i będzie tylko gorzej 

Ktoś, komu s ię wydaje, że Mrożek splycil i zbalamucil powagę polskiego 

(nie tylko) losu w XX wieku, niech raczej sam uderzy się w piersi : dal się nabrać na 

ornament, prześlepiając istotę rzeczy 





„Jeśli można sobie wyobrazić Mrożka jako unie-szydercę», to byłby Artur 

właśnie" - pisała Marta Piwińska - i „dlatego jest Tango pierwszym dramatem. 

w którym się pojawia bohater dramatyczny" u Mrożka. dodajmy. Rozwinął to zdanie 

Jan Błoński: „Artur szuka naprawdę. Szukając sięga prawie tragiczności .. 

Marta Fik chciałaby („Twórczość". 1975) te oczywistości uczynić odkryciami 

polskiej krytyki. wytykając teatrowi polskiemu bezradność i gapowatość „ ( ... ) pierwsze 

klopoty teatru z Mrożkiem zaczęly się już w chwili. kiedy teatry przegapiły pierwsze tony 

dramatycznego serio pojawiające się w Tangu ( .. . ). Nikt nie dostrzega, że sztuka ta nie 

tylko z perspektywy swego zakończenia była inna niż wcześniejsze" To stara historia 

i może nie warto by do niej wracać. gdyby nie fakt, że ciągle się ten nauczycielski ton 

ponawiał w latach 70 . 80. (Jacek Sieradzki. Mrożek jeszcze raz czytany: „Od wielu 

sezonów Tango gra się jako kostiumową komedię") 

Wydaje mi się. że nie było tak źle. Rozmaite teatry w tamtych i późniejszych 

czasach jakoś sobie z Mrożkiem radziły. Myślę. że należał do nich Teatr Współczesny 

w Warszawie za dyrekcji Erwina Axera. Teatr Dramatyczny za Gustawa Holoubka 

(Rzeźnia i Pieszo) i w Krakowie Stary Teatr. 

W roku 1967 Stary Teatr gościł po raz pierwszy w Niemieckiej Republice 

Federalnej. w Kolonii. m.in. z Tangiem . I tamtejsi krytycy potrafili dostrzec to wielkie 

serio. o które tak zabiegała Marta Fik. 

„Sztuka ta. której niemiecka prapremiera odbyła się w Dusseldorfie ubiegłego roku. 

a nie dawno zeszła z afisza Schauspielhaus w Kolonii. dopiero w interpretacji Jerzego Jarockiego 

nabrała zupełnie nieoczekiwanej wyrazistości. 

(. . ) w przeciwieństwie do niemieckich inscenizacji. polskie przedstawienie zostało 

wkomponowane w nienarzucającą się dekorację - przesycone finezyjnym gestem i ową nieco 

niedbałą. acz wytworną elegancją . Całość zanurzona w jednorodnym klimacie: od monologów do 

tryskających kaskadami spięć i kontrowersyjnych postaw 

Genialną kreację Jana Nowickiego, który wystąpi! w roli niewydarzonego rewolucjonisty. 

nagrodzono owacjami i dlugo niemilknącymi brawami" 

Pe/na lekkości perfekcja. „Lauterbach Anzeiger". 31.10.1967 

„Inscenizacja Tanga Jerzego Jarockiego prowokuje oczywiście do porównań 

z kolońskim przedstawieniem Krausa Waltera. Zaskoczenie 1est ogromne Ściśle związane ze 

środowiskiem. Prawie realistycznie i bez specjalnej ucieczki w groteskę i makabrę - rozgrywa się 

tragedia ostatniego idealisty. 

I ... ) Triumfem sztuki aktorskiej jest kreacja Artura . Żywiołowość, zmienność. 

głębokie wczucie się w rolę Jana Nowickiego są bez precedensu. to też wywolują burzliwe 

oklaski przy otwartej kurtynie. Wyraża! sobą caly niepokój polskiej młodzieży, 1ej poszukiwania, 

walki wewnątrz i problemy dnia naszych czasów. ( ... )Jest to Teatr. który istotnie rozsadza granice 

swego kraju. 

Bez ucieczki w groteskę. „Kol ner Anzeiger", 31.10.1967 

Wybrałem te fragmenty o Arturze właśnie. by uprzytomnić. w jak wielkiej 

mierze zrozumienie intencji tej postaci decyduje o nośności całej sztuki. Nowicki był 

wtedy nowicjuszem. niemal po szkole aktorskiej Wokół siebie miał odpowiednio 

mocnych antagonistów. aktorów wielkiej klasy. jak Tadeusz Wesołowski czy 

Kazimierz Fabisiak. Ale wtedy właśnie z nimi miałem większe kłopoty. by utrzymać ich 

w dyscyplinie pewnego balansu między wielkim serio a groteską. na którą byli łasi jak 

galicyjski kot na szpyrkę . 



Po 1 O latach od napisania Tanga wszyscy - Mrożek, teatry i krytycy. byliśmy 

mądrzejsi o szereg wielkich doświadczeń bunt młodzieży na całym świecie. polski 

Marzec. najazd zbrojny na Czechosłowację, lis t Mrożka do „Le Monde", zakaz grania 

Mrożka w Polsce itd. Sam Mrożek wiedział. że ma przed sobą nowego czytelnika i widza. 

Pisa! „chcą słuchać o sprawach poważnych. Ten. co mówi, bierze odpowiedzialność 

- za to, co mówi" Jego nowa sztuka Emigranci jest wlaśnie bezblędną odpowiedzią 

na to nowe zapotrzebowanie. Emigrantów dostal Axer. Ja inną sztukę, a właściwie 

sluchowisko radiowe Rzeźnia, z którego podjąlem się zrobić przedstawienie teatralne. 

Powstalo ono w Teatrze Dramatycznym w Warszawie l\Jiestety, w Rzeźni Mrożek nie 

obciążył swego bohatera pelną odpowiedzialnością za to, co mówi i robi . Chcialem 

Mrożka przekonać . że to jest niezbędne i próbowalem go namówić na „poprawkę" . 

Pomagal mi w tym Jan Błoński, który byl w stałej korespondencji z Mrożkiem . 

mieszkającym wówczas w Berlinie. Bloński dal się przekonać i był w tych pertraktacjach 

calkowicie po mojej stronie - pisal w liście do Mrożka 

„Jarocki ma zapewne rację, kiedy mówi, że trudno mu wyprowadzi ć linaf sztuki, ponieważ 

bohater przestaje tam prowadzić akcję, ( ... ) «program» dramatyczny zg łasza Dyrektor, którego 

bohater jest tylko narzędz iem: narzędziem jego i Rzeźnika . Powstaje kwestia, czy to nie bohater 

właśnie - choć podbechtany przez tamtych dwóch - nie powinien być tym podmiotem. 

prowodyrem nowej sztuki ( .. )" . 

Szczerze i lojalnie odpowiada mu Mrożek. do kia dnie po mojej myśli ,J .. ) na 

pewno racja. Nie zauważyłem tego kiedy by! czas . Tak, to on powinien być wynalazcą 

i organizatorem przemiany filharmonii w rzeźnię, zostać bohaterem do końca" 

Cóż z tego. Mrożek się przyznał , że coś przegapi!, ale wracać do Rzeźni nie 

miał zamiaru: „Nie chciałbym wracać do Rzeźni zbyt czynnie Należę do tych, których 

powracanie nie podnieca" 

Nie miałem wtedy ochoty dopisywać Mrożkowi czegoś. więc machnąłem 

ręką i wyszło z tego coś bez zakończenia - ni pies. ni wydra Krytyka jak to krytyka winę 

zwalila na reżysera . 

Bardzo ostrożnie zacząlem się przyglądać możliwości powrotu do Tanga 

Mrożka. Powrotu po raz drugi, bo nie liczę studenckich ćwiczeń w dawnych latach ze 

studentami PWST - gdzie zwykle materiałem byly tylko fragmenty sceny, akty. 

Przyglądalem się ostrożnie. bo Tango to struktura solidna. przemyś la na. 

zamknięta i chyba nie warto jej rozmontowywać Ale ma pewne wątle przęsła, takim 

np. jest Adam i Ewa w ra1u - przedstawienie Stomila wewnątrz przedstawienia 

Mrożka. Tu pewnie trzeba by coś zmienić, zwłaszcza jeśli chce się wzmocnić Stomila. 

Nie tyko Stomila, także Eleonorę. Stanowią w tej strukturze pa rę - parę 

rodziców. Ci rodzice są jednak artystami I ten artyzm ich. którym się chlubią, wokół 

którego toczą zaciekle dyskusje (głównie z synem), jest j akiś podejrzany. Cienki. To 

osłabia te spory. 

Artur, syn - glówny ich antagonista, nie ma wlaściwie przeciwników. 

Trzeba za tem wzmocnić to przęsło Wzmocnić ich rangę . Stomil nie powinien swego 

eksperymentu opierać na pacynkach lub kukielkach, powinien rzeczywiście się jakoś 

trudzić i to przez caly kawał akcji. Zyska na randze. Eleonora też mogłaby być bardziej 

wiarygodna, choć już nie jest najmłodsza. mogłaby być jeszcze artystką. To wzmacnia 

także ich osobowości i w ogóle. Jeśli według Mrożka groteska w Tangu to tylko 



ornament, a nie istota. to trzeba w ten sposób pomyśleć także o innych postaciach. 

To nie są kabaretowe karykatury, to są ludzie. Trzeba im przydać więcej „substanCJi 

ludzkiej". 

Rzecz przede wszystkim rozgrywa się. dzieje, w dialogach. Tutaj trzeba 

szukać między innymi tej wiarygodnej ludzkiej substancji. Tym się najpierw zająlem. 

Czyścilem dialogi. Usunąlem zbędną ornamentykę piętrowych absurdów. Ciekawe. 

tekst pozostal absurdalny, ale jakoś bardziej przyjaźnie. Skróty skrócily sceny. Sceny 

nabraly dynamiki. nie stracily dowcipu. 

Dwa pierwsze akty przy bliższym oglądzie prowadzą tylko dwie fazy tej 

samej akcji. Jest to akcja Artura. Artur porządkuje w nich świat. Swój świat rodziny 

zarazem; kończy się to szczęśliwie - zaręczynami. To wszystko dala się polączyć 

w I akt. Wcale nie tak długi, trochę ponad godzinę. Wszystko zależy. co wymyśliliśmy 

dla Stomila 1ako jego spektakl eksperymentalny. Od jakiegoś czasu myśleliśmy 

JUŻ wspólnie. Jukowi Kowarskiemu odpowiadały te pierwsze propozycje. Tę całą 

pierwszą część widzi jako salon - pracownię Stomilów. Doslownie tylko salon. bez 

sceny i widowni. Na całym parterze przy Wierzbowej fotele, kanapy, krzesła tworzą 

jeden wielki krąg. Postawiliśmy na próbę . Dla mnie bombal Dawny Mrożkowy 

akt Ili stał się teraz li częścią. Między obydwiema częściami powstala spora 

przerwa. Trzeba wrócić do teatru tradycyjnego z podzialem na scenę i widownię . 

Tylko taki „uporządkowany" Teatr w walce z chaosem mogą zaakceptować Artur 

i wujcio Eugeniusz. Nowy zwrot w ideologii Artura przyniesie zmianę upodobań 

i nienawiść Artura do teJ nowej materii. Będzie ją sadystycznie niszczył i demolował. 

Nie ukrywam. że na1trudniejsze zadanie będą mieli aktorzy, żeby dotrzeć do 

jakiejkolwiek ludzkiej esencji tych postaci. trzeba zrezygnować z wielu przyzwyczajeń. 

stereotypów, teatralnych rytuałów z rozmaitych innych spektakli Tanga . Teoretycznie 

młodzi powinni mieć świeższą. mniej zachwaszczoną pamięć. Ale nie przesądzajmy 

sprawy. Jak na dzisiaj to tekst na pamięć umie tylko Zbyszek Zapasiewicz Niestety 

ma też najwięcej wątpliwości i dystansu do naszych pomyslów. Przyrzekl mi. że będzie 

lojalnie wykonywał. co mu zaproponuję. A ja chcialbym, aby wujcio Eugeniusz odslonil 

tu swój dramat kolaboracji. Dramat wymuszony ..terrorem wolności", nawykami 

służalczości i donosicielstwa. Potem - po odzyskaniu tożsamości - nie doznał 

oczyszczenia i pozostał w kleszczach zlej woli. zemsty i gotowości dalszych zdrad 

i nowych so1uszy z końcowym tangiem wlącznie. Chciałbym także. aby babcia Eugenia 

nie była ekscentryczną wariatką. ale zwyczajną kobietą próbującą sobie stworzyć swój 

emerycki klub przetrwania. Kącik hazardu. gier. kalamburów najprostszych. A gdy 

przyjdzie pora, aby również bezpretensjonalnie sobie odeszła . 

PS Powyższe zapiski powstaly w lutym i marcu 2009 roku. Teraz jest już październik . 

Rolę wujcia Eugeniusza po Zbigniewie Zapasiewiczu objąl1 Jan Englert. Zbigniew 

Zapasiewicz zmarł nagle, niespodziewanie, po krótkiej chorobie, jeszcze przed urlopem. 

Zostawił nas w głębokim żalu. Będziemy Cię wspominali na każdym spektaklu 







rexy ei Jel!y Jarocki 
s enograf1a Toma l Aum1r.sk1 

pr m e t' w1 zeorna 1 o:,g 
• atr $1ąs 1 11n Stanisława Wvsp1ar;sk1ego 

w Kato1"11c~c 
od lew J • • • Po 1ant 

'vl1chal Lesruak S1erz~ · Pro •okator 

PO L ICJ~ 

I 

I 

I 

• 



rezy~er1a v •r ą r 
cerog'afa l.Jd1a Mi11t1rz 1 Jerzy $kJr7'f 

premiera 17 gruiJn J 1 t>'i 
St,,;ry Tea r 1rr Heleny Modr1e1ewskleJ 

w Kr JkJw1e 
scena ztr1or wa 

1~1 Woic ech Plew.~' 1 

TANGO 



I 

AKTY 



addptaqa 1 re1yser1a Je7y Ja10 k1 
s cnumaha K:rnrn1erz W1srnak 

rnul\1<.a StamsL1w Radwan 
pren· em 21 marca 1975 

Teatr Onma -yczny w Warszawie 
na p1P.r.vstym pldnte 

G J'Ww Holoubek Skrzype< 
Zb gniew Zapas1e·,\1cz Prigarnn llzern1k 

~~r Ma1ek Holmian 

_RZEŹNIA 



rezysena - Jerzy Jarocki 
scenografia Ewa Starowieyska 

premiera 19 gr u dnia 1975 
Stary Teatr rm Heleny Modrze1ewsk1ej 

w Krakowie 
scena zbiorowa 

fot WoJClech Plew1nsk1 

I 

GARBUS 



rezvsena Jerzy Jarocki 
scenografia Jerzy Juk Kowars :1 

mu1yka Stanislaw Radwan 
prapremiera 1 luty 1981 

Pa1istwowa Wyzsza Sz~ola Teatralna 
1m Ludwrka Solskiego w Kra owre 

Jamna Kurhanek Ba1adera. 
Wreslaw Sokolowskr - Superrusz 

fOl Bogdan Z1mowsk1 

I 

PIESZO 



rezysena - Jerzy Jarocki 
scenografia Jerzy Juk Kowarski 

muzyka Stan1slaw Raciwan 
premiera 22 maja 1981 

Teatr Dramatycrny w Warszawie 
od lewą Wieslaw Golas Drab. 

Zbigniew Zapas1ew1cz Ojciec 
«:onrad Łatacha Syn 

fot Marek Holzman 

I 
I 

PIESZO 

I 



adaptaqa wg opow1adar1. scenariuszy 
t1lmowych, rad.owych 1 dramatów 

Sławomira Mrozka 
adaptaqa 1 rezyseria Jerzy Jarocki 

~cenografia L1d1a Mintrc; 1 Jerzy Skarzynskt 
muzyka Starnstaw Radwan 

premiera 25 stycznia I 984 
Stary Teau 1m Heleny Modrze1ewsk1e1 

w Krakowie 
od lewą ~a pierwszym planie Katarzyna 
Gniewkowsk.J, na drugim planie Jddw1ga 

Baran. Jacek Wo1c1echowsk1 
to: Wo1c1ec Plewmsk1 

" ~ TERAPIA 
G R U P O W A. T Y L K O 
DLA PANDW 
WSTtP ~SDBDM 
PlCI lENSKIEJ 
SUROWO 
WZBRONIONY 



rezyseria Jerzy Jarocki 
s~enograf1a Jerzy Juk Kowarslu 

muzyka Zygmunt Koniecmy, 
Moeczyslaw Me1za 

premiera 29 stycznia 1988 
Stary Teatr rm Heleny Modrze1ewsk1e1 

w Kra~owre 
od lewe1 Jerzy Trela Anatol. 

Jerzy Radzw1low1cz Banodz1e1 
fot. Wo1c1ech Plew1nsk1 

P O R T R E T 



opracowanie tekstu 1 rezyseria Jerty Jarocki 
scenografia Jerzy Juk Kowarski 

muzyka Stanislaw Radwan 
premiera 18 listopada 1988 

Teatr Polsk WP Wrocławiu 
scena zbiorowa 

fot Stefan Okolowrcz 

li 

HISTORIA PRL 
WG MROŻKA 



rel'/ser1a Jerl'! Jarocki 
scenografia Jerzy Ju Kowarski 

opracowanie muzyczne Elizabeth lhomann 
premiera 15 marca 1996 

Schausprel Bonn Kamrnersp1ele Bad Godesberg 
od lewe1 Ulrich Kuhlmann Bartodziej, 

Hemnch G1skes Anatol 
fot Th1lo Beu 

PORIRET 



adapnc1a 1 re1yser1a Jerzy otk1 
scenografia Jerzy Juk ' ow~rsk1 

muzy a Stan1slaw Radwan 
prem1er;i 17 stycznia 2007 

Teatr Narodowy w Warszawie 
od lewe1 Pawel Paprocki S1e1km, 

Jan Frycz Zachedrynsk1 
lol Stefan Okotow1ct 

MltOŚĆ NA KRYMIE 





rri B 

w u kro1u Juz 1ako dwudz1estolate otrzyma! ra radę 

.Szp1 ek ' td ~wo e lart~ rysu1 kowe I/\ lal3Ch • 950- 54 
prncowal w r rlakq1 „Oz en:ri1ka Polskie io· a w latach 1956 58 
w t g dn ku .z c e L temk e • P sal r en z Je teatralne w Echu 

K· kawa" 11055 571 
Zadeb1 towal w 9J3 ro u Opow1adamam1 z Tmr1elowe1 

Góry oraz zbmrem opow1c1dan Pól{lan erze praktyc.ne ·tore 
przymo riu duzą popularno Od '955 •o u p lpracowal 

z raKow 1m Teatrem Sat ryków. gdansk1m eatrem 
studrmck1f'l Bim Bom kabaretem Szpak ora; Piwnicą pod 

Bar ~am W lat:J h 1956 60 prowadził w rozrych gazetach 
1 czasopismach parod1styczną rubry ę Pasrępow1ec W 1956 

rn u ukazala się pow1esć Maleńkie Jato. a w 1957 ro u tom 
opow1c1dan Sion 

Ja o dramatopisarz z deb1umwal w 1958 ro u sztuką Po!ICJa 
(prapremiera w Teatrze Drama yczryf'l w Warszawie. rez Jan 

Sw1der k ) Potem wydal pow1esc Ucie ;ka na poludnte f 1961 J. 
tom upa> adan Deszcz ( 19621 ole1ne sztuki Męcz flstwa 

P1otraOheyalopub11wyst 19591/ndyk(l960.wyst19611. 
1ednoa tówk1 Na pelnym morzu Karol, Stnp teas (opubl 

1 wyst 1961). labawa f 1962 wyst 1963 i Kynolog w rozterce 
(1962. wyst '9631, Czarowna noc 1opubl 1 wyst 19631 Śrmerc 

poruczm a (opubl 1 wyst 19631 
W 1963 rok 1.VyJechal za yran rę Na1p1erw m1eslkal we 

Wloszect> (w Ch1ava11I. a w 1968 roku pueniost się do Parvm 
!okresowo przebywa! 1e1 wtedt w Stanach Ziednoczonyc 

1 RF ) W 1964 powstalo Tango (wyst 19651. które pr1yniosto 



mu sw1atową sl<Jwę We Franq1 napL al m in opowiad:m1e 
Monua Clav1er (1967). sztuk PoClwórka (1967. w~st 1968) 

1 Testarwm (1967 wyst 1982) Wydal wtedy 1ówniez 
tomik rysurkow Przez okulary Staworn1ra Mrozka ( 1968!. 

pubh owanych przez 15 iat w „Przekro1u · 
W 1968 roku oglosil w dz1enri1ku „Le Monde" 1 ·w parysk1e1 

„l(ulturze · list protestacy1ny przeciwko udz1alaw1 Polski 
w mterwenq1 wo1sk Uklildu Warszawskiego w Czechoslowaq1 

1 wystąp1i oazy polityczny we Franq1 W związku z tym w latach 
1968 71 w Polsce obow1ązywal zakaz publlkac11 utwarow 

1 wystaw1ari1ri 1ego drwnatów (w tym czasie na scenach teatrów 
Europy odbywały się premiery 1ego sztuki T<1k wtasnre stalo się 

z Vatzlavem napisanym w 1968 ro u (W'fsl w Polsc:.t! dope o 
w 1979 roku a opubl po polsku w 1982 oku 

przez lrostytut l1terack1 w f'ary u) 
Po znres1ernu w Polsce zakazu publikaq ukazal · się m in sztuki 

Rzeznia 1a o sluchow1sko radiowe I 973, wyst 1975) Em1granc1 
(1974, wyst 19751. Garbus (1975. wyst. 19761. Serenada 

fopubl 1 wyst 1977). Polowanie na lisa (opubl. 1 wyst 1977}. 
Krawiec ( 1977. napisany w 1964 wyst 19781. Pieszo (opubl 

1 wyst 19801 a takze zb1or fe11etonow Male listy ( 1981) 
W drug1e1 polow1e lat 70 Mrozek nap1sal scenariusze filmowe: 

Wyspa ro1 !19751 Amor 11977). Powrot (1978) W czasie sianu 
wo1ennego twarczość Mrozka ponownie znalazła się na indeksie 
1 była w kra1u nieobecna az do 1987 Za granicą powstały ole1ne 

sztuki. Ambasador (wy st 11)8'). Alla ( 1984. wys!. poi 1989). 
Kontrakt (apubl 1 wyst 19861 Portret (apubl 1 wyst 19871 
W 1989 ro u Mrowk opu cif Paryz 1 zamieszka! w Meksyiw 

Tam nap1sal kolein~ dramat~ Wdowy (wyst 1992) 1 M1lość na 
Kryrrue (1993, 1\ sr 1994) W 1996 roku wroc1ł na stale da 

Polski 1 zam1eszkal w Kra owie. gdzie przyzriano rr1u honorowe 
obywatelstwo Po powrocie napisał sztuki Piękny widok 

(wyst 2000) 1 Wielebni (wyst 2001) 
Uhonorowany 11cznym nagrodami 1 wyrózrnernam1, m in Fundaq1 

Kośc1elsk1ch. FunddCJI A Jurzykowskiego, Związku Pisarzy 
Polskich na Obczyznre. Prix de l'Humour Noir. Nagrod Fundaq1 

KultJry Polsk1e1 za aloksztalt tworczośl:1, 
Fenornenem 60-lecia „Przekro1u" 

Sztuki teatralne prl)·nrosly Mrozkowi slawę 1 m1ędzynmodawe 
uznanie. byly grywane na scenach całego świata 1 tłumaczone na 

ponad 20 1ęzykow Fest wale iego twórczości odbyły się 
w Amsterdamie. Krakowie 1 Sztokholmie W 2006 ro· u zostala 

wydana wy1ątkowa autob1ogrill1a Baltazar 
W 2008 roku opusc1I Polskę 1 zam1eszkal w l\J1ce1 lFranCjal 





Mrozka. 1988. Ślub Gombrowicza 1991. Sen srebrny Satorne1 
Slowack1ego '993, Trzeci akt wg W tkiew1cza. 20021 Goscinme 

rezyserowal takze w Teat·ze Dramatyczn m w 1.'liarszawir 
(1972 1982. mm Na c1worakac/J Rozewicza. 1972 Rleznia 

Mrozka. 1975 Król Lear Srakespeare·a 1977. Mord w katedrze 

Eliota. 198211 we Wrocłd v1u w teatrach Współczesnym 
(1958 71. 1988. m 1n Pluskwa Ma1a owsk ego. 1967 
Parernuster Ka1zara. 1970. Samobó1ca E'dmara . 1988) 

1 Pol kim (1992-2000 m 1n Platonow Czechowa. 1993, Kasia 
l He1lbronnu Kleista. '994 H1stOflrl PRL wo Mro1ka. 19981 

W Teatrze Narodowym wyrezyserowal przedstawienia Blądzen1e 
'l'Jg Gombrowicza 12004„ Kosmos wg GorTJbrow1c1a (2005). 

Mdofć na Krymie Mrozka (20071 
VV roku 1970 ro~lJ rozpaczał współpracę z teatrami ELJropy 

Zachodniej Nederlandse Korned e w Amsterdamie. 
Scrausp1elhaus w Zurychu (1972. '973. 1984). 'amfT'ersp1ele 

w Mon ch1um (19751. póm1e1 w Wuppertalu Norymberdze 
l/v 1996 w Kammersp1ele Bad Godesberg w Bonn 

wyrezyserowal Ponret Mrozka Pracowal poriadto w Belgradzie, 
Nowym Sadz•e. Czelab1ns u Wystawiał przewaz'11e polskich 
autorow Gorrbrow1cza W1tk1ew1cza. Mrozka. Jasrensku~go 
trosy1ska prnprem1era Balu manekinowi a ta ze Czechom. 

Babla innych Za rezyser1ę Zmierzchu Babla w Jugoslovensko 
OrarTJs o Pozon~te dostał głowną nayrodę na festiwalu BITEF 

w Belgradzie ( 19801 
Po jego tłumaczenie Wiśniowego sadu Czechowa. ktore 

przygotował mscemzu1ąc. ten dramat w Starvrn 11975). chętnie 
s1ęga1ą mne teatry, takze Narodowv (rel Mac1e1 Prus. 20001 

Jest autorem mem1eck1eyo libretta Ubu Re.• {wraz z Krzysztofem 

Pendereckim). ktore na tępnie przetłumaczył ra polski 
W roku 1964 rozpocząl pracę pedagogiczną w PWST 

w Krakowie Niektóre spek:ta le dyplomowe porownywane były 
z jego na1lepsryrr1 przedstaw1emam1 na scenach zawodowych, 

zapraszane na festiwale zagrdniczne m 1n Akty (własny 

scenariusz) do Kennedy Center w Waszynqtorne ( 1972) Pieszo 
Mrozka do Kolonu ( 19811. Samobo1ca Erdmana do Bratysławy 

( 19881 Od roku 1991 1est profesorem zwycza1nym sztuki 
teatralnej. od 1994 czlonk1em zynnym Polsk1e1 Akademu 

Um1e1ętnosc1 W 2000 ro u odebral doktorat honorrs causa 
Uniwersytetu Jag1ellonsk1ego w Krakowie. 

Otrzymał wszystkie wazn1e1sze pri!sk1e nagrody kulturalne m in 
1m Schillera '19671 1m Boya (1970), Ministerstwa l(ułtury 

(1971 , 1997}. 1m Swmarsk1eqo (1977). kulturalną Wo1ewody 
Krakows 1ego ( 1998) honorową Fundaq1 l(ułtury Polskiej (20001. 

honorowego Ludwika 120021. honorową Opolsklch Konfrontaq1 
Teatralnych. Klasyka Polska za wybitne inscenizaqe sztuk 

Stamslawa lgn;:icego Wr 1ew1cza na scenat;h pols eh od 1964 
roku do dz1s1aj (20031. Na1wyzsr Nilgrodę Opo!sk1ch Kontrontacp 

Teatralnycr za próbę syntezy dz1ela Witold.i Gombrowicza 
w soe taklu Btądzenie wg Gombrowicza z Teatru Narodowego 

w Warszawie (20051 :lwu rotnie za 'laJlepszą rezysenę otrzymał 
Feliksa Warszawskiego za przedstawienia Blądzeme (za sewn 

2003/2004) 1 Kosmos (za sezon 20051006) 2006 •oku 
otr zyn al Wielką Nagrodę Fundaq K.iltury oraz Nagrodę 

Spec1alną m1es1ęczn ka Teatr· l o az11 60-lecia czasopisma 



Absolwent •er ·ekt , wnętrnvrir~zaw Kie Asfl ( '973! 
Stud1owal matem t ę n L wer yte'1e Warsz<Jwc;krn 

W atac;h 1981 48 byl etatowyf"I scerog at m .)!drego T 1t•u 
w r9kOw1e Oeb utow ił w rr,ku • 13 eriograf1ą do / lp1oraw 

lb erii w rez Henry 8„ir Jnow k ego 
w ••; Falskim w Bydgoszczy 

Proiek s t''lografri do \i\t. n w g(j idu Czechowa w Stdr'ym 
Teatr ze (I 9751 byl początkiem 1ego stale ws poi pracy 

z Jerzym JaroL 1m 
l•ea mw w~pó 1e m n w Staryri ~ atrze Sen 

u bezgrzeszne wg Zer omskiego \ 1979„ Mord w katedrze Eliota 
! 19821 lyc e est snem Cald rana I' 983). ortret Mrozka ł 19881 

Slucha1. /zraelu u ty 119891 Gueban wu Wit 1eN1cza (1996) 

FJusta Goet'lego (1997). Trze r w Wit 1 1cza 20021 
w Teatrze Drama vu vm Wcu z wie P st Mrozka (Hl81l. 

Mord w katedrze Eliota ł 19821. w Tea rze Po s ir"l we Wroclaw1u 
Pulapkę Rozew1m !1992) Historię PRL wg Mraz il ('9981. 

Wu1aszka Wanię Czecrow3 12000 Trzykrotn e reanzow, 
wspOlme $tub Gombrow c1a !Drams 1 Centa w o rr 

~adz1e. , 98 • Hoct1 chu le der Kurs e ·..v Be hme 19 O Stary 
Teatr w Kra owie 1991 J ?.a gral'IC<j zreahzowal1 Bal mJnekmów 

Jasi ńs 1ego w T • trze rri Cwi nga w Czelab nsku ( 19761 
lm erzch Babla w Orair·ko Pozor te v. Be gr dz1e (1979) 

r w Schausp1e h us w Zu•1chu 11ąa41, Rewizora Gogo1a 
w Sch 1u p1E hous w Wupperta u ( 1982). iyc1e 1esr snern 

C;ilderona w Schau pt raus w orymberdze (19841, Portret 

Mrozka w K m n piele Bad Godestierg w Bonn (19961 
Jest autorem scenograf1 do przedstawień m ni Henryka 

Ba·arowsk1ego (Pako owk1 Gene a. 1975, P!lb/Jczność 
zwymyS/aflJ H dkego '97!il, 'v1 gda e11 Bączew k1e1 
(Ka cGw a Bee etta 19761 lzabe 1 Cyw1ńsk1r (Turon 

Zerom K ego '977 Bunt ldarwme t a''d ne 
RcJtaJCZil \ 1ąJ7,l 1raMa1~k < 1ego 1978,labawa 

Mroz il, 1979 RewuorGogo, 980.J d zz arothu 
flostworow~Kie o 1 ą31. ArryqlJ~J w N wym J(J1ku 

Glowac 1egc 1993 Janu za yczaka IAwanturi:l w Chragg1 
Goldoniego 1975. Le:tr1cy Gorkiego 9/6 Cz rwory (Jgut IPCJ 

wprasr oo n1&D . Bulatov1ća 19781. J.i osia wa zewsk ego 
(Wrec;ór Trzech ró/I Sh 1k ~pe1re a 9781 Ma 1e1a Erglerta 

(K b1UJ Bond 1 QB . Antoni g L ber (Me ą T.1 tym razef'l 

Bt:c ·etta 19841 Jacka Gą .o ws e (0 • tr.J ta fl"d Krappa 
Becket a 1984) Jan Sko ck ell Oper ua trr, grosze 

Bre1..hta. 1986). Andreas Wirth (Kaspar Haridkego 1987} 
Jara Buchwa da IN ebezp1eczne m ąz 1 HaMptona 1988. Ba 
manekmo1. Jas ersk go. 1990) Proi tow I sceno 1' f1ę do 

przedst w1en operowv~ti F de/o Beetrovena rez M 1c1e1 
ilrus 1977 Ne wspc lpac z Mirr:item awarskim Trvpt)k 

Puwmego, rez Janu z r yczak 198C SrraJzny dwór tvlonruszk1 
rcz Ny .zak 19791 



Za granicą wspólprilcowal z Gedillią Besserem (F011ep1an Elizy 
Ulmer1 w Teiltrze Carne 1 w Tel Aw1w1e) Borysem Kobalem 

(Wielka magia de Fil1ppo, w Teatrze Drama w Lubl1anre: 988) 
W Teatrze Narodowym pr')Jektowal scenografię do spektakl 

Jerzego Jarockiego: Kosmosu wg Gombrowicza (2005! 
1 Mllosc1 na Krymie Mrożka (20071 

Laureat m in nagrody Ili Opolskich Konfrontaci1 Teatralnych za 
scenografię do Turon1a Zer omskiego ( 1977) nagrody tygodnika 
..Przy1aźń" za scenografię do Letników Gorkiego P 977), nagrody 
Prezesa Rady Ministrów ( 19791. nagrody XVll Festiwalu Polskich 

Sztuk Wspolczesnych we Wrocławiu (Nagroda Glówna za 
oprr1wę scenograficzną do Portretu Mrozka w Starym Teatrze . 

19881. nagród Ogolnopolsk1ego Kon ursu na Wystawienie 
Polsk1e1 Sztuki Wspolczesne1 (wyrozn1enie za scenografię do 
przedstawienia Gr?ebanm wg Witkacego w Starym Teatrze 

w Kr kawie. 1996. nagroda Zil scenografię do spektaklu Htstofla 
PRL wg Mrozka w Teatrze Polskim we Wrocławiu, 1999) 

Kawaler Zlot ego Krzyza Zaslug1 12001) 

S A ISl.~W RAJWA 

Kompozytor. dvre tor teiltrJ Absolwent Pilnstwowe1 Wvzsze1 
Szkoly Muzvcznej w Krakowie 119661 klasa fo1tep1anu 

u profesora Ludwika Stefansk1ego. a ompozycp u Kr zysllofa 
Pendereckiego VV latach I 96C 1975 omponnwal dla 

krakows 1ego kabaretu P1wn1ca pod Baranami. W latach 1977 
2004 byl kompozytorerr Starego Teatru w 'r owie. któ1ego 

dyrektorem naczelnym 1 .irtystycznym byl w atach 1980 1990 
Wspolpracował z Konrildem Swinar~l<.1m (Woyzeck 

Buchnera. I 966. Sęd11ow1e 1 Kląt. va Wysp1ans 1ego. 1968. 
Wszystko dobre. co się dobrze konczv Shakespeare'a 1971) 

Andrze1em Wa1dą (l b1eg1em lat. l b1eg1ern dm . 19 78. 
Antvgona Sofoklesa. 1984 Hamlet f/VI Shakespeare·a. 1989, 
Wesele Wysp1ańsk1ego, 1991. Makbet Shakespeare·a, 2004) 



Kry tan fT' Lup !Powr I Ody a V pian ngo 1QB1 
Bracia Karaf'lazow Do toiew ego. 1990 1999 łvfa t 

wu Ril e!JO 19911 W połpr 1 owal rów1 ez z L d1~ Zamkow 
Zygmuntem Hubnereri W1101clefT' Zato sk m Januszem 

Warm1nsk1m, Gustawem Ho1oubk1em rzy~ztofern B:io1ck1m. 
t deu zern Bradeck1ri. Rudolfem Z1olo, Zb1gmewum 

Z1pas ew1czeri Ludw·k em Flaszenerr Kaz m1eriern D 1rrk1 ·m. 
Sian si 1we<r ~vmeri. P otrern C1ep1ak1em 

Dlug rozdml 1ego tworczośc 1 s1anow1 muzyki! do przeosta rv 1 

Jerzego Grzegorzewskiego Pracowali w pólnie w 'ódzkurn 
Teatr ze 1rr Jciracza tfryd1on rasrnsk1ego. 1970. Cza1ka 

Czechowa. 1971. Balkon Geneta. 19721. w warszaws 1m 
Ateneum (.Ameryka wg Ka • 1973. Btoomus<llem 

wg Joyce'a. 1974). v Teatrze Polskim ve Wrocławiu (Slub 
Gomrrow1cza. 1976. Śrmerć w starych d korar.1ach 

Rozewicza 1978, Nie Boska komedia ns1nsk1ego. 1979 
Kf(J/ umiera. czy/1 cerernonre Ionesco 19 61. w Starym Tea rze 
(0,w 1ęt portreiow 1 CLa/~iJ w tl wg CzP howa 1979 5m11H 

lwan,1 Iljicza wg ~:il 01a 1991. D11adv cJw,ina$c1e 1mwow11aq 
wg Mic 1ew1c.za 19% w featrze S1ud10 w W rsz vie 

(Paraw.lny Geneta 1982 Powolne cierrnieme malow1ael 
wg Lowry ego 198~. Srrr1er /wJna /lj1cn wg Tol ta1ri '99' 

Tak zwan 1 rudzko c w ohlę'ille wg VV1t · 8w1cza 1992. Mtast'l 
/Jrzy psie nas: Grzegorzews rego 1991, La Baneme 

wg Wysp1ansk1egc 1995) 
Koleiny dlug1 rozd11al twórczo c 5lanow wspOlprJca z J rzym 

Jdroc 11'1 Prllcowall wsprnrne v.e Wro łows 1fl1 T •m 
W µOłcLes vm (Paternoster ćłJZara. 19701 St rvf'l li atrze 

(Matka Wit 1ewcw. 1972. S'zewcvW'k,ewrcl 1971 
Proce~ K.J 1k. 1973. Rew11or Go ola. 1980. Mord v ka edrze 

El ota 982 Zycie 1e t snem C lderona 1983 Portre• 
Mrozka 1988. Slur, Gombrowicza. 199' Sen srebrny Salomei 

S1owack1ego, 1993 Faust Goethego. 1997. Tuec akt 
wg Wi1k1ewicza 20021 Teiltrze Dramatyczn\m w Warszawie 

!Slub Gombrow1clil 11 7411991, Na Clworakach 

Wysp 

Rozewicw. • 912 P1Pz 
Mroz a 1981). T atrz 



LESZEK BZDH 

Tancerz, choreograf. aktor 1 rezyser Stud1owal na Wyd11alt 
H1ston1 Uniwersytetu Wroclawsk1ego W latach 1987 1990 

wspolpracowal z Teatrem Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, 
a w 1990 1992 z gdańskim Teatrem Ekspres11 WoJClecha 
M1s1uri,• W 1993 razem z Katarzyną Chmielewską zalozyl 

w Gdańsku teatr Dada von Bzdulbw. ktorego 1est 1erowmk1em 
artystycznym, rezyserem. choreografem 1 aktorem tancerzem 

(m m spektakle Komedia w dawnym sf'llu. 1999. Uff 1, 2000, 
Magnalia 2002, Strategia. 2003, Klika blyskatliwych spastrzezen 

a la Gombrow1c1, 2004, Eden 2006. Faktor T. 20081 
Opracowal ruch sceniczny do pr zedstaw1en Zbigniewa Brzozy, 

Piotra Cieplaka. Jacka Glornba. Edwarda Wo1taszka, Juin Wernio, 
Gabriela G1etzky'ego 

W Teatrze Narodowym wspolpracowal z Janem Englertem 
iWladza Oeara, 200511 Piotrem Cieplakiem (Opowiadania dla 

d1ec1 wg Singera, 2007) 
Występuje takze 1ako aktor Zagra! m in Kahbana w Burzy 

Shakespeare' a 1 Clarina w Zycie 1est snem Calderona lrez Julia 
Werrno, 1999 1 20031. Davida w N!ez1dentyf1kowanych szczątkach 

ludzkich Frasera lrez Piotr Kruszczynsk1, 2000) 
Wyrezyserowal Cyrano de Bergeraca Rostanda w Teatr1e 

im. Heleny Modrze1ewsk1e1 w Legnicy, 2009 
Sra! udz1al w licznych pro1ektach międzynarodowych m in The 

Rape of Europe Landscape X llnterkult, Sztokholm) In the 
body (Baltyc 1 Uniwersytet Tanca. Gdański Drop Dead Gorgeous 
(koprodukqa Teatru Dada von Bzdulów z Vincent Dance Theatre. 

Anglia) Od 2002 roku koordynuie program festiwalu 
Gdańska Korporac a Tańca 

Laureat nagród za dz1alalnosc artystyczną Prezydenta Miasta 
Gdańska (1999) 1 Prezydenta Miasta Gdym (1999). Nagrody 

Teatralne1 marszalka woiewodztwa pomorskiego za rezysenę, 
choreografię 1 wykonanie spektaklu Eden oraz za w1eloletmą 

tworczą dz1alalnosć 1 wysoki poziom artystyczny Teat1u Dada von 
BzdLilow w Gdańsku (20071 



AMILLA BAAR 

Absolwentka warszawsk1e1 Akadem11 Teatralne1 (2002) Od 2005 
roku w zespole Teatru Narodowego Zagrała tu 

w przedstawieniach Tadeusza Bradeckiego !Ona w Piaskownicy 
Walczai<a. 2003 1 2005. Ona Vv P1erw~zym ra11e Walczaka. 2006). 

Jerzego Jarockiego (role w Blądzenw wg Gombrowicza 2004 
Lulus1a w Kosmosie wg Gombrowicza 2005). Mai Kleczewsk1e1 

iPanope w Fedrze. 20061. Jana Englerta (Klara w Ślubach 
pamenslach Fredry, 2007). Piotra C1epla a {role w Opowtadamach 

dla dz1ec1 wg Singera. 2007). Artura Tyszk1ew1cza (Marta 
w Mroku B1elmsk1ego. 20081 

A „ 

Aktor, rezyser. ped.1909, dyrektor e,1tru Absolwent 
wiłrszawsk1e1 PWST !1964) Aktor warszaws 1cr teatrów 

Polskiego (1964 69. 1981 94). Wspolczesnego 
(' 969 811 Zagrał m in w przedstawieniach Erwina Axera 

.lerzego Kreczmara. Kanm1em De1mka, Andrzeia lap1ck ego. 
Tadeus1a Minca, M~c1e1a Prusa 

Od ro u 1997 w zespole Teatru Narodowego Zagr ił 
tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego (Chłop1ckr 

w Nocv /1stopadowe1 Wysp1ansk1ego. 1997 Henry 
w Nie-Bosk1e1 komed11 Kras1nsk1ego. 2002 Kroi-Makbet 

w Hamleete Stamslawa Wysp1ansk1ego, 2003. A w Duszyczce 
Rozewicza, 2004, Mistrz Smobrndy w Onym Druqtm Powrocie 

Odysa Grzegorzewskich, 20051. Mac1e1a Prusa (tytulowa rola 



w Królu Lir1e Shake~!)eare'a 1998, Ga1ew w W1faowym sad11e 
Czechowa. 20001 Jerzego Jarockiego (Witold Ili w Blądzemu 

wg Gombrowicza, 20041. Mar Kleczewsk1e1 (Tezeusz 
w Fedue. 200fi. Jakub Aoux w Marat/Sade We1 sil, 20091. 

a takze w pr ted taw1emach rezyserowanych przez s1eb1e (Arnolf 
·.v S1kole !on Mohere'a 2000. Łatka w Dozywoc1u Fredry, 2001) 

W Narodowym wyrezyserowal rowmez 
Wladzę Nicka Deara (20051 Slubv pamensk1e ~redry (20071 

1 Iwanowa Czechowa (2008) 
Od 2003 roku iest dyrektorem artystycznym Teatru Narodowego 

Jest wykładowcą warszawsk1e1 Akadem11 Teatralne1 (dawnrei 
PWSTI Pelml w rnei funkcię dziekana wydz1alu aktorskiego 

(1981 8711 re tora (1987 93 r 1996 20021 Zn 1ego kadencir 
odbudowano Teatr Szkolny Collegium Nobilium 

1 powołano Międzynarodowy Festrwal Sz 61 Teatralnych. 
Laureat rn 1n Zlote1 Maski ( 1971). Złotego E~ranu ( 1978). 

nagrody minrstra kultury r sztuki li stopnia 11989), nagrody •m 
Zelwerowicza ( 1994 l. nagród na festiwalach Polskich Sztuk 

Wspólczesriych we Wrocławiu I 1984. 1987 19881. Opolskich 
Konfrontaq1 Teatralnych Klasyka Polska" { 1985). Grnnd Pnx 

Kaliskich Spotkdn Tea ralnyctl I 1994). Wrocławskich Spotkań 
Teiltmw Jednego Aktora (n;igroda 1111 L1d11 Zarnkow 1 Leszka 

Herdegena, 1999) 

~ y [ 7 

Absolwert krakowsk1e1 PWST (19781 A tor teatrow kra owskich 
1m Słowackiego (1978 8211984 891. Starego (1989 20061. 

1 warszawskich Polskiego ( 1983 84) Wspolprncowal z teatrami· 
krakowskimi Bagatela. STU, PWST. 1m Osterw1 w Lubhme Polskim 

we Wroclaw1u, Nowym w Łodzi. Sceną na Piętrze w Poznaniu 
W latach 1982 83 1 od 2006 roku w zespole Te tru \Jarodoweyo 
Zr1gral tu w przedstawieniach Adama Hanuszk1ew1cn (Jakiś Jan 
w Lesn11ame wg Leśmiana. 1982. Ammtas w Komedu pastersk1e1 
Morsztyna 1982; role w SpliJwniku dnf'1owym Momusz 1. 19821 

Krystyny Skuszank1 !role w lwolome Norwida 1983) Jerzego 
Jarockiego (Zachedrynsk. w Mdosc1 na Krymie Mrozka. 2007\. JanJ 

Englerta (rola tytulowa w Iwanowie Czechowa. 2008) 



M 

Absolwen: w.irszaw k1e1 Akaderi11 Te3tralne1 (2006) 
Od 200b ruku w zespole Teatru f\iarodowego Zagrał t 1 

w PW'ldsraw1eniact1 Ayn1esm Gl1:'1•k1e1 1Jacek Goląb w 2 ma1a 
~1r :nonow1cza. 2004 at,man w Poduszvuelu 

M 01magha. 20061. Jcuego Jarockiego !Fuk w Kosmosie 
wg Gomllrow1c7a 2005) Ja11a l:ngłer a (Gustaw w Slubach 

par.ier ·kich Fredry, 20071. Artur i T11sz 11'w1c.n I Marek w Mroku 
B1elir kiego, 20081, Mac1e1a Prusa {Poslar1ec w Wiele 11alasu 

o me ShaKespeare'a, 20081 

GRZEGORZ MALECKI 

Absolwent warszawsk1e1 Akadem11 Teatralne1 12000) Od 2000 roku w zespole 
Teatru Narodowego Zagra! tu w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego 

!LB1kornk w Operetce Gombrowicza 2000. Satyr Orugr w Nocy hsropadowe1 
Wysp1ansk1ego. 2000; Duda w Sme nocy letme1 Shakespeare'a. 2001. Tnnkulo 

w Morzu 1 ztN1erc1adie Auaena. 2002; Rosen rantz/Gurldenstern w Hamlecie 
Stanisława Wysp1ansk1ego, 20031. Barbary S1eroslawsk1 (leonce w Leonce 
1 Lena Bi.Jchnera. 2001). Jana Englerta (Leon Birbancki w Dozywoc1u. 2001 

1 Albin w S/ubach panieńskich. 2007 - Fredry), Zbigniewa Zamachowskrego 
(01onrzos w labach Arystofanesa. 2002). Agnieszki Gltńsk1e1 (Balon w 2 ma1a 

Saramonowicza, 20041. Jerzego Jarockiego (role w Błądzeniu wg Gombrowicza. 
2004 Ilia Zubaty1 w Milosc1 na Krymie Mrozka. 2007), Piotra Cieplaka (Miody 

Messerschm1dt w Nartach 01ca Sw1ętego Pilcha. 2004; role w Opow1adamach 
dla dz1ec1 wg Singera. 2007), Tadeusza Bradeckiego (8111 Cracker w Happy 

tnd11e Brechta 1 Weilla. 20051. Mac1e1a Prusa IBened1ck w Wiele halasu o /lic 
Shakespeare'a. 2008). Jacques' a Lassalle"a !Lelio w Umowie. czy/1 ta1daku 

ukaranym Manvaux. 2009) 



~~AHNA 5ZAPOLOWS A 

Absolwentka warszawsk1e1 PWST ( 19771 W zespole Teatru 
Narodowego w latach 1977 84 1 od 2004 roku Zagrała tu 

w przedstaw1enrach Adama Hanuszk1ew1cza (Aryqa 
w Fedrze Racme'a 1977. Ks1ęzrnczka w Sn1e Yebmym Salomei 

Slowack1eyo. 1977, Sm1erc w 1 Oekameron 
wg Boccac1a. 1980 Panna w Komed11 pastersk1e1 

Morsztyna. 1982). TadeusLa Mmca (Maia Ocholowska 
w Opętanych wg Gombrowicza, 1982). Agn1eszk1 

L1p1ec-Wroblewskre1 (Anna w Dawnych c1asach Pintera, 2000). 
Jana Englerta (Ks1ęzna Aliqa of Neverrnore w Kurce Wodne1 

W1tk1ew1cza. 2002. Zma1da Saw1szna w Iwanowie 
Czechowa. 2008). Aleksandry Koniecznei (Hanna Wo]tasowa 

w Imieninach Modzelewskiego, 20061 

EWA WISNIEWSKA 

Absolwentka warszawsk1e1 PWST ( 1964). Aktorka teatrów 
warszawskich Ludowego (pózrne1szy Nowy. 1964 74 

1 1977-821. Kwadrat (1974 77). Ateneum ( 983-20091 
Od 1992 roku wspólpracu1e z Teatrem Scena Prezentaqe. 
Zagrala m m w przedstawieniach Jerzego Rakow1eck1ego 

(Herm1a w Śnie nocy letntef Shakespeare'il, Roksana w Cyrano 
de Bergerac Rostanda. Polly w Operze za trzy grosze Brechta). 

Jana Brat owskiego (Kam1\la w Nte igra się z mtlaśc1ą Musseta. 
19661. Edwarda Dz1ewońsk1ego (rola tytułowa w Kaprysach 

Maoanny Musseta, 19801. Wo1c1echa Ze1dlera (Liza w lywym 

trupie Tolstoia. 1980). Bohdana Cybulskiego (Eleonora w Tangu 
Mrożka. 19821. Kaz1m1erza Kut1a (Ada we Wkrótce nade1dą 

bracia Kras11isk1ego, 19841. Adama Hanuszk1ew1cza (Infantka 



w Cydzie Corne1lle'a1Morsztyna. 19851. Janusz<1 Warmirisk1ego 
(Szarlotta w W1smowym sadzie Czechowa, 19861 Aleksandr, 

Slask1e1 (tytułowa rola w Madame de Sade M1sh1my, 19881. 
Romualda Sze1da (rola tytulowa w Julw. 1estes Claru1ąca 

Sauvaiona. 1992). Gustawa Holoubka (Podstolina w Zemsc1e 

Fredry, 1990 oraz Kasztelanow w Ma1ep1e 
Slowack1ego 1992). Roberta Glinsk1ego (Margrabina Spin 

w lywe1 masce Pirandella, 1995). Mar a Koterskiego (Mama 
w Domu wanatow otersk1ego, 1998), Krzysztofa Zaleskiego 

Horodniczynn w Hew1zor1e Gogola. 2002) Eweliny Pretrowiak 
tCharlotta w Sonacie 1es1enne1 Bergmana. 2007). 

Od 2009 roku w zespole Teatru Narodowego Zagrała tu role 
w Blądzeniu wg Gombrowicza w rez11seru Jerzego Jarockiego 

(20041 Zagrala w filmach m.m Janusza Nasfetera ~brodmarz 
1 panna). Janusza Morgensterna (Zycie ra11eszczel. Jerzego 
Hottmana 1 Edwarda Skórzewskiego (Prawo 1 pięsc. Trzy kroki 
po !lem1), Stanisława Barei (Co m1zrobis1.1ak mme 1/ap1es1). 

K;wrr1erza Kutza (Pacmrk11ednego rózancal Tadeusza 
Konwrck1ego Wahnie lssyl. Tomasza Zygadly (Scenac/1 

dl!ec1ęcych l iycld prowmc11). RysLarda Bera (Cud1011emka) 
Wieslawa Saniewskiego (Dotkmęcr). Wo]Clecha Marczews 1ego 

(Uc1ec1ka z kma Wolność I. Jerzego Hoffmana (Ogniem 
1 mieczem. Stara basn). Sławomira Krylisk1ego (Listy milosne). 

Marka Brodzkiego (W1edzmm). Janusza Ma1evvsk1ego (Po 
se1omel oraz serialach Stawka większa m1 zyc1e. Doktor Ewa 

Występowała w Kabarecie Oude 
Laureatka wielu nagród m ;n Zlotei Maski t 19701. nagrod 
alisk1ch Spotkan Teatralnych (1980, 1993), Zlotego Grona 
Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie !1987). Polskiego 

Orla 120001 Za rolę Rózy w Cudzoziemce otrzymala Brązowe 
Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku Diaz 

Złotą Kaczkę m1es1ęcznrka „Film" (1986) Za role w 8fąd1emu 
otr Lymala Fehks Warszaws 1ego za na1lepszą rolę 

w sezonie 2003/2004 
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DAMIANA 

... ,.,. .... omnlarz bezpłatn ' 




