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POLICJA 
Teatr Dramatycznym. st. Warszawy 

PRAPREMIERA 27 VI 19:>8 
Rei. Jan Swider ki. Scen. Jan Kosiński 

Oparta na absurdalnym założeniu, że istnieje kraj powszech
nej politycznej szczęśliwości, w którym wszyscy obywa.tele 
są nie tylko lojalni wobec rządu, ale nawet bardzo z. ~ego 
zadowoleni - akcja sztuki jest łańcuchem coraz bardz1e3 ab
surdalnych zdarze1i., wypływających lo~icznie _ z„począ~kowego 
faktu. A więc więzienia sq puste, a w1qe pohcJl grozi bezr~
bocie, a więc musi się ona zapc prowokacją, a gdy prowokac3a 
nie odnosi skutku - deleguje się policjanta - prowokatora, 
aby się stał p.o. przestępcą politycznyr:1 itd .. itd._ . . . .. 

Jak już wspomniałam, nie ma tu :GadncJ w1ellue3 filozofu. 
Prawdy, które Mrożek odsłania, dawno już zostały odkryte 
i można sobie darować ich wyliczenie. Drobny przykład: w 
trzecim akcie policjant zamknięty w kryminale przejmuje spo
sób myślenia i reagowania prawdziw go aresztanta. N.ie. za
bawnego. Smieszne jest dopiero zestaw1enie jego sytua:11 l 3eg~ 
reakcji z sytuacją i reakcjami aute_nt~czneg? „na.wro~onego' 
więźnia z aktu pierwszego. Zcstaw1emc, ktore UJawma cały 
komicznie tu brzmiący kontrnst. 

Helena Wielowieyska 1958 

MĘCZEŃSTWO PIOTRA O'HEVA 
Teatr Grot eska w Krakowie 

PRAPR:DIIERA 20 XII 1959 
Reż. Zofia Jaremowa. Scen. i maski Kazimierz Mikulski 

I ND V K 
Stary Teatr w Krakowie 

PRAPR:DDERA 25 ll 1961 
Rei:. Lidia Słomczyń1ka. cen. Lidla Minticz l .Jerzy kariy6ski 

Teatr Mrożka jest więc już rzeczywistością historyczną. 
Wszy tkie jego sztuki zostały wydrukowane. Ludwik Flaszen 
poświęcił im essay we „Współczesności" formułujący pewne 
cechy zja\s, iska. Teatr ten stał się przedmiotem ~racy nasz)'.'ch 
reżyserów, od Lidii Zarukow do Zofii JaremoweJ, od Ludwika 
Ren ~go do Aleksandra Bardiniego. 

Zaró„ no w „Indyku" jak w „Męczeństwie Piotra O'Hey'e" 
czy „Na pclnym morzu" wyczuwam zainteresowanie „forma
mi" ludzkich organizmów, ich pobudzającymi dla artysty oso
bliwościami: np. kontrastem „rozbitka grubego" i „małego" 
w skeczu „Nn pełnym morzu". Albo w „Indyku", czy nie jest 
,.rysunkowe", jakby z ducha Stopki wysnute, dostrzeżenie 
osobl; · ości takich postaci jak Kapitan, Poeta, Książę czy 
Laura? Gdybym nie wiedział, że Mrożek j.est r. sown},kiem, 
może bym to wyczytał z faktu. że postacie „Indyka , czy 
„O'Iley'a" zdają się nam kojarzyć z właściwościami kostiumu, 
czy linii graficznej. . . 

7. tym łączy się zapewne i sprawa często o~w~an.eJ „hu
morystycznn ~ci" Mrożkm\ ego teatru. Flaszen mow1, ze farsa 
Mrożka „jPst far"<.\ id •i. ~miejemv się z przygód, jakie prze
żyją pojęca u świecie zakrzepłe w przestarzałych lub nietraf
nych stereotypach". W „Indyku" na przykład Mrożek „uka~je 
osobliwą karczmq, w któr j nikomu nic się nie chce robić, 
co więcej w której za.ada, by nic się robić nie chciało, staje 
się sprawą ambicji i honoru". To prawda, ale nie wydaje mi 
się by w „Indyku" chodziło jedynie: o demon~trację ~ew~ych 
postaw myślowych. Ostra linia konturowa, ktora obw edz10no 
postacie, tło potraktowane niemal jak w dziele rysunkowym 
- to też źródła humoru bardzo istotne i ożywcze. 

Wojciech Natanson 1961 

NA PEŁNYM MORZU 
Teatr im. J. Osterwy w Lublinie 

PRAPREMIERA 1VJ1961 

Reżyseria z.biurowa. Scen. Jerry ToToócuk 



KAROL' STRIP-TEASE 
Teal r Wybrzeże 

PRAPREl\UER,\ 31Xll1!161 
Rei. Kai:imil'rz, Braun . .'ecu. Ali Bunsd1 

Wydaje się, 7.e w.szystkil: trzy ·ztuki pnruszu i'l jedt·n t -
mat: sprawę przemoc~· i stosunku przP~lnclowam•j j clno.-th <l11 

przc·mocy. Są to studb 1c·1kcji człuweka na przl'mOc, którn 
sprowadza się w każdym z trZf'ch przypadków du strachu. \' 
.. Karolu" przemul! \\7nuka i Dziadka nad Okulistą j st j szczi 
całkil'm b zpuśr ·dnin. prosta, widoczna golym okit•t l. L ·k do
prowi.tdza okulistę do naJzupelniej bez\vladn •go poddama si 
brubli1cj przemocy, a dalej do oportunizmu, który dvklUJt.'! mu 
uµrz, •dzającą :-;łuż•1 kzość wobPc zbi 1 ów, wła!>nm·rnln11, ni•·
prz ·mu zonc podsuwanie im nowych ofiar. 

W „StriJ>-teasie" przemoc ma charakter bliżej ni •okre~lo
ny, bardzo ogólny .. J •st jP<lnak czymś tak potężnym, ze nawet 
Pan 11, J·tóry najpi(•t w próbował buntować s~. uh•ga jej, 
nnożon:-· st rnclit•m o własne życie. Ukga Zl'('Sztą ze świado
mością, ŻL' robi rzecz konieczną, ale bez wiary, że cz. ·ni krok 
wznio~J:v i .'iZczery. Człowieka, który w końcu oblędnieo uwie
rzył, 7.c ukgajric przemocy robi to z pełnym przekona111em, 
pokazał MrożPk dopiero w „Na pcln;"\<"lll morzu". Ten utwór 
10st nit· tylko wiwisekcH strachu, ah> i wiwisekcją demagogii. 
Tu prz'"moc Grubego i Srednic•go nad Małym pozostając bl'U
talną nabiera jeszcze p<'rficlności i grubymi nićmi szytych 
pozorów sprawiedliwości czy „praworządności". A potem 
:\fały pozwala się zjeść wierząc, że spełnia misję, że tak 
właśnie trzeba, że tak jt.:st słusznie i wzniośle. Tę ofiarę 
prumoc 1 strach doprowadzają do stanu, który wydaje się 
najnif'h:·zpiecznicjszy. „Cz.' pnn nie widzi - powiad1 Gruhy 
do Śr dni<•go - ŻI' on już jPst szczęśliwy?". 

Andrzej Wbclysław I\:ral 19ftl 

,,TANGO'' n11 scenie bialoslockiej. Nina Czerska (Babcia 
E11gcr1ia), Włodzimierz Kłopocki (Stryj Eugeniusz), Jerzy 
i' lęrłrkicwicz (Stomil), Barbara Bardzka (Eleonora), Bolesław 
Idziak (Erick). Reż .. Jerzy Zegalski, ·cen. Teresa Ponińska. 
PR~:~l fERA 22 IV 1967. 



ZABAWA' KYNOLOG 
W ROZTERCE, 

CZAROWNA NOC 
Teatr Polski we Wrocławiu 
P R APREMIER A 30Ill1963 

Reż. Z ABAWY Zdzi ław Maklakiewicz, KYNOLOGA 
W ROZTER CE Ti:-or P negrodzki, CZ AROWNEJ NOCY 

Bogul>law Dan ielewski • cen. '\-larcin Wenzel 

W jednoaktowce Mrożka trzech parobków włazi do jakie
goś pomieszczenia - będącego jak gdyby dawnvm pałacem 
przerobionym na świetlicę - w poszukiwaniu zabawy. W po
mieszczeniu nie ma ludzi., są w nim tylko różne sprzęty i rek
wizyty. Parobcy nie znajdują „zabawy" złoszczą sie, troc:h1~ 
dyskutują, trochę kłócą między sobą; w pewnym momencie 
dochodzą do przekonania, że „to "li( zabawa, ale pogrzeb", 
w innym momencie próbują swoją zabawę znaleźć w maskach 
jasełkowych, które leżaly ukry te w szafi('. świadomość, ze ni 
ma zabawy i że wszystko jest Jaki.PŚ „meprawdziwe" dopro
wadza jednego z nich do mvśli samobójczej a jego towarzyszy 
do tego, że mu w tym samobójstwie chcą pomóc. W ostatniej 
chwili słyszą w dali Jakąś muzykę: wybiegają, ho 11tam" spo
dz1ewają się znaleźć zabawę. 
„Zabawę" w tej sztuce rozumie siQ na ogól jako „szczęście". 

Ni ma zabawy - nie ma szczęścia. Czy j •st gdzieś napLa
ne, że ma być zabawa? - pyta jed1m z parobków. Czy jest 
gdzieś napisane, że szczęście „ma być" - zdaje się wtórować 
mu autor. To znaczy, czy szczęscie jest czymś istniejącym rze
czywiście? Przedm iotem, którego z.nalezienie może uczynić 
ludzi szczęśliwymi? 

Edward Csało I!lli4 

ŚMIERĆ PORUCZNIKA 
Stary Teatr w Krakowie 

P R APRE:\flERA 2ł X 1963 
Reż. Jan Bicz ·cki. cen. Daniel Mróz 

TANG O 
Teatr Polski w Bydgoszczy 

PRAPRE~IIERA POL KA 5VI196;1 

Rei. Tere a Zuko" ka. cen. Ewa Nabli k 

(PRAPREMIERA WIATOWA - JUGOSLOVENSKO DRAMSKO 
POZORU TE W BELGRADZIE, :!I IV 1965) 

Autor postana ia prz. '\ 'roc:1c formę bezkształtni•j bryle 
świata. Prz~·wródć rzeczom i ludziom ich pierwsz funkcjt•, 
zaprowadzić p rządek \ · swoim, zarosłym brudem, nigdy nic 
uprzątanym Elsynorze, ustawić na właściw~tm miejscu pusz
czającą sę matkę, OJCU - rogacza skłonić do zmazania krwi:1 
plamy na honorze, przywi >ŚĆ du opamiętania „rozwydrzoną" 
babunię, po'lubic Of lię. Wlaśni1~ ów ślub, :;;lub z pompq i 
ccremoniałPrn, mn b~·ć uk J' :mm ·amr·m cał 1go dzi1•la, wido 7.

nym symbolem zw. •cięstwa. 

Ale zwycięstwo nie r asląpi. Artur rozpoczął swoje reform· od 
spraw garderoby - i poza tę garderobę nie wyjdzie. Zgwałceni prze-
7.Pf\ członkowie rodziny przvwdziew:i n strój. Jilki k<1żdcmu z nkh przy
f•ada zgodnie z nakazami mody lego pokolenia do którego przynależy. 
Babcia zamienia plechą dżokejkę na czepeczek. ojciec musi wbić otyłe 
ciel ko w uroczys y żakiet, Ala - Ofelia przywdzie\\ :i białą suknię 
ślubną. Ale do slubu nie dojdzie. Bohater, z.godnie ze swym harnle-
vcznytn przeznaczeniem załamuje ię i pow irzymuje od czynu: „po

\HO!u nie ma, a stara forma nie slworzy nam riecz wislości". Więc 
trzeba znaleźć nową formę, nową konwencję. „Ale konwe~cja zawsze 
brała się z ide i". Zatem szukać idei : Może Bóg, może .port? może po
stęp? Nie, wszystko nie to.„ 

Zbliżamy się rlo Iinalu tragedii. Aż do tego momentu cnly jej prze
bieg, cały mecha11izm dzialań bohalera, kolejne etapy jego zrywó\v 
! upadków kształtowały się na tej samej zasadzie, co owo pantomimicz
ne interludium. yla to przecież roze;rrana s 1uacyj11ic historia kłopo
tów ze starą garderobą. Bohater próżno usi10\ ·al się z nimi uporać -
s'are ciuchy uparcie wracałv na nie vła~"iwe miejsca, iJ::dzie nic pa
~owaly . Aż w końcu zn'ech(!co 1Y machnął na nie ręką, „od1,1·rócLl się 
tyłem" do całego problemu. 

I tylko finał nie znalazł swego odbicia w wykrzywionym 
zwierciadełku owej arl kinady. Bo 'I.V final kończy się za
bawa i zaczyna się Wielkie Serin Smierć. 

Ale nie milknie zasadniczy leimotiv całego dramatu: motyw 
zUżytej garderoby. Pod wtór starego tanga, Edek, Fortynhras 
naszej współczesności, wdziewa zda1·tą z ciała zamordowanego 
Artura marynarkę. Nie przystoi mu przecież teraz jego 
dotychczasowa kamizelka lokaja. Gra w zuż lą garderobę to
czy się dalej. 

L eonia Jabłonkówna 1965 



PO CZWÓRKA 
Teatr W ·brzcźe 

ł'RAPR ~ UER1\ 11 II 1!1611 
Rei. 7.bit:nie\\ Bui;d 1i kl. S1·t•n •. larian Kulodzit j 

-------

TESTARIUM 
Druk. ,.Dialog" l9!lll 11r , 

( l \\ ór nici: ran_\ 

SZCZĘŚLIWE WYDARZENIE 
Teatr W p6lczesny w Warszawie 

PRAPREMIER.\ 3. ·1 1973 
Rd:. en\ in A • r. Sl'l.'11. Ewa Sta.r1m il.' ·ska 

DRUGIE DANIE 
Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu 

PRAPREMIERA 5 VI 1977 
Rc:i, i cen. lek antlcr Berlin 

RZEŹNIA 
Teatr Dramatyczm m sł. Wars1.awy 

PR \ PREl\IIF.R \ 21 I Il l!l7:> 
Rrż. Jcrn Jarod i. . ten. Kazimi r1 Wi,uiak 

Mrnżl k hJjarzy się raczej z dvskr •c.1q 1 clvstan::; ·m niz z 
prz 'f '· owuni~m. Al~ ci, l·tórzy ocwkuj· r-.lrnzka hl-it•go, j:1-
h go lubią - mtdig ·ncji, ci1>nkośc:i, ci1•rpk1 ~ i i nivprzt•mn
kalm•j ironii - są narai 1 ni na rozczarowaniL•. W „Rz "zni" 
dużo mni •j tyl'11 rzpc:zy, więcej słó\• i closłownośei. Czy to 
znaczy, Żl' pLar:>: stracil nagll' bil glo~c \Ve władaniu sceną i 
językiem? l rw, t:, !ko że nie che:• włada(·_ Int r uje• go c1) 

innego. 
„Rzeźnia" zaczyna się po 'tn·ko od milosci i nmzyh a l·m1-

cz okrutni na rvku i sz! chtowaniu. Co to znaczy? Wil'my: 
:vplyw historii na sztuk~. WiPdzi •ć - wiC'my, all· czy dośt: 
osobiście i wewnętrznie? Mrożek opowiada rzecz',· poni •kącl 
do."ć znane, lecz su bi kt wnic a nu :vet mo •jonalni • i to zu-
:t>lnie co innego: „bylem tam i tam . Tam żlt. bo ... ' Wi,-.rz...,·m:·: 

ll1U, bo widać, ż„ by! „tam" gdz1 si sztukę robi, a t raz si<~ 
dzi ,li doswiadc<:L nil'BL ŁalWL• to nie jest, zwl<1. zeza w dra
macie . .Tak pol·a~ać „po ludzku" drogę nd koJ1\, "nrjonahwgo 
humanizmu, ocl mi •szt:znńskie>j akad •micknści do happ 'nmgÓ\\ '! 
„nzeź11;;:i" to uczciwa, moralna, int lek tu, lno •dukacja arl\'
st ·. Taka i.lrożka „Szkoła uezuć". Postac Skrz.-..·pka nadaj 
ludzki charakter ..;·szystkim logicznym proc1 · m, izmom i 
awangardom, które tu rozpoznajemy. Ludzki nraz „ponury i 
desperach" jak autor pisz . Bo Skrzyp k ni• J'' id ą, która 
może wyciągnąć z si •bie ostateczne konsekw1 ncj•· ani poglą
dem, który powinien być jasny i bt>z'·ompromism ·y, a z cho
wujt> się tak, jakby nimi b',•l. I ci 'l'pi. Bardzo to śmieszn . 
Także straszne i smutne, jak u Mrożka. T) I · ż • tym razPtn 
11. mni jszv dystans. 

l\forta Piwińska 1975 



EMIGRANCI 
Tealr Wsp6k1.esm· w Warszawie 

PRAPREMIERA POLSKA 11XD1975 
Rei:. Jerzv Kreczmar. Scen. Ewa taroniey ka 

(PRAPREMIER i\ SWIATOWA TilEATRE D'ORSAY W PARYŻU, 
2ł X 1974) ___ I 

W obskurnym piwnicznym pok iju mieszkają dwaj przyby
sze z Polski. Intelcktua.list~ (zapcwńe literat) i robotnik ro
dem z polskiej wsi. Ten drugi (XX) przybył tu żeby zarobić 
i wrócić. Ciężko pracuje i oszczędza na\vet na zapałkach. Jada 
konserwy przeznaczone dla zwierząt domowych. Pierwszy (AA) 
wyemigrował z innych powodów. Interesują go problemy wol
no~ci. W kraju odczuwał zapewne brak w lności twórczej -
bał się_ bowil:'m napisać ksiażkę o niewolnictwie do~konalym. 
Nie ma zr szlą co do siebie wi k.szy h złudzeń: „Ja je.-;tem 
taka sobie szmata. Zwyczajny tchórz". Dlaczego j dnak mie
szkają razem? Dlaczego AA, rn<tją1:y pewne inne możliwości, 
zamieszkał t-tk nędzni•.! razem z hciwym i do absurdu ską
pym XX i je zcze płaci z ni o czyn z? Wyj śnia to swemu 
współlokatorowi w końcowych partiach tej długiej sylwestro
weJ rozmowy, jaką stanowi \\' ist cie rzeczy cała sztuka. Oto 
XX jest dla niego ostatnią m dzieją, \1,·zor m doskonałego nie
wolnika. Jego mll7.ł i natchnien iem. 1nlt:!rialem do dzieła, któ
re ma powstać. 

Problemy wolności lu, na emigracji, wyglądają jednak inaczej. By
stro doslrzega lo AA. tak bystro, jak snm autor „Emigrantów". To XX 
jesl n iewolnikiem własnej chci ,.o.-ci, niewolnikiem rzeczy, których po
żąda, k 6re chce mieć. które może kupić za pieniądze. 

Zdaniem AA XX tak dalece popadł w tyranię własnej chciwości, że 
nigdy nie powie sobie slop i nigdy 11ie wróci ze swymi pieniędzmi 
do kraju, do żony i dzieci. Bo zawsze będzie chciał mieć więcej, wciąż 
więcej. Tu .1ednak nie przewidział gwałtow11ego ge.;tu XX, który w 
przypływie rozpaczy drze swoje pieniądze na ka\vałeczki, z których nic 
JUŻ zrobić nie można. Gesl tak bardzo pol ki! Nic to, że za chwilę 
XX zapragnie się powiesić, czego jednak nie wykona, tylko rzuci się 
na łóżko i zaśnie z. głośnym chrapaniem . .Tednak AA się pomylił, jed
nak XX nie ma duszy niewolnika skoro pozwoill sobie na laką mani
festację wolności. Więc AA podrze rękopisy swoich notatek do dzieła, 
którego już nie będzie. 

Mrożek dał nam w „Emigrantach" sztukę nie tylko znako
micie napisaną, ale naprawdę ważną i istotną. Sztukę, z którą 
nie może się równa6 ani „Szcz~ślh..,·e v.-ydarzenie", ani „Rzeź
nia", ani tym bardziej „Garbus". Najważniejszą od czasów 
„Tanga''. 

Andrzej Władysław Kral 1976 

1--

GARBUS 
Stary Teatr w Krakowie 

PRAPREMIER l!J Xll 1975 
Rei. . .Jcr7.y J rocki. ren. Ewa Slaron icy ·ka 

LIS FILOZOF, 
I NA LISA 

Teatr Dramat~ czny w Gdyni 
PR PRE:\llERA 19 V 1978 

Reż. Jcrz} Sopoćko. 'c n. Ter Czer ka 

RAW I EC 
Tc:i r 'Vspólczesny w Szczecinie 

I 
PR REl\UER. 20 X 1D78 

Reż. Janu:sz N) C"lak. Sl'cn. Jacek Zagajewski 
Wspólpral'a sceno r ficzna Jerzy Juk-Kowar ·kl 

~-------- ---------
W tym świecie ni • ma już m1 •j ca. dla nagiej p~~wokującej 

młodościa i biologizmem Albertynki z „Operetki G?mbro
wicz . Tutaj w dwóch pn.c::ciwsta\ •nyc~ rola~h wystąpią: nie
skazitelna w i;wojej sztuczności Nana 1 bliskt krewny Artura 
z „Tanga", nai vny mak,ymalista,r zafas:yno•.• any autcntyc~
nością Barbarzyńców - Karlos. Zaplact. on za swoJą g~_rli
wość idealisty mi1wyższą cen~ - zoslan:e ub.d~rty_ ze skory. 
Jego zaciekła donkiszot ria nie jest bu:v1e~ JUZ n~kon~u. po
trzebna. Onucy i jego zoln.ierze nie zam1erza1ą .bynaJmm~J po
zostać „dziećmi natury". , Po prostu prz~szh porządme s1ę 
ubrać. Jak , •szyscy, jak 1.awsze" - podkresla au~or. U Kraw
ca zmieni si~ tylko klientela. On będzie nadal ~tchy;i1 dyk~a
lorem his arii, dyrygenlem \1,;szelkicb wyda~z~n, klary, u~11e
rając kolejnych władcóv., ~~warz~ _je~ocz sme obow1ązuJące 
reguły gry, zapewnia ciąglusc cyw1h_zacJt. . . 

Swiat kultury zachowuje w ujęcm aut rn ·ztuk1 ~tatus Je
dynie instrumentaln~, pozo taje tylko smutną _r ~wizytom~~· 
magazynem kos iumow przezna.c7:onych dl ~~en.101ących :s1 

dworów. W~ st rczy przypommec słowa K.rn. ca . . „Istota _t~ 
po icrzchni ·, przynajmniej tak i to ta:. klorą r?oz my po~~c 
i rozróżnić. Re zla to nic albo c1emnosc, w najlepszym w~-
padku." 

Jerzy Bajdor 1978 



„POLICJA" na scenie białostockiej. Od lewej: Eugeniusz Dzie
koński (General), Tadeusz Zapaśnik (Wię.:ie11., byly spiskowiec, 
następnie adiuta11t), Stani::;law Jaszkowski (SierżarLt Policji -
prowokator), Jerzy Sicch (Naczelnik Policji). 
Reż. Zbigniew Mak, scen. Ryszard Kuzyszyn. PREMIE.HA 
22X1974. 

VATZLAV 
•rcalr Nowy w Łodzi 

PH,\PREl\llERA 21 IV mm 
Rei:, Ka.limicn Dejmek. Scen. Kr;i:;i.szlof P.rnkiewic:z; 

Ws11ólpran scenograficzna Jacek Tumasik 

DOM NA GRANICY 
Teatr Pupular:iy w War~zawic 

PR.\ PREMIERA Hl XI 1!)78 
Re:i. Pie>lr Ciciilak i Tomasz. Grod1or:r.~ńslti. Scen . .Jii7<'l :".'av1orkowski 

„ 

, 

„SZCZĘŚLIWE WYD RZE 'If;" nn ~cenie biało tockiej. T~
resa Cznrnecka-Kuslccka Żona). Andrzej Kowalczyk (Przy
bys::), Krzysztof Ziembinski (Starzec), Wojciech Kostecki (Mąż). 
Reż. Wanda Laskowska, scen. Zofia Pietrusińska. PREMIE
RA 10 III 1979. 

Sławomir 1\11o:ick urodził i-c 2li VI J!l:łO r. \\ Bor1.t;cinic. 
Studiował na w,d . .dale Architektury UJ w Kra:rn,,ic. Debiu
tował jako d:th·~nikarz a następnie jako ry. o\\_nik \\' P! ·mi~ 
sportow~·m „Piłkarz.... Opublikował kilka. tomow opo\\rn<lan 
sulvrn·znvch oruz 1lwudzieśda kilka utworow dramatycznych. 
Od. i 91;:~ ;. mil' zku za ~ranii:<i (l!lli::-1;7 \Ve Włoszech, od l!Hi8 
w Paryżu). Na snnic hialoslo\:kit•j i;,:'rano nnst-cpującc jego 
utwor;·: „Strip-ll'asc i inm•" (I !Hi~), .,'l'ango'' . (191i7 i 197łi), 
„Polil-Ję" (l!lłi8 i Hł74), „Emigrantłl\\ '' (Uł78) i „ n·zęśłiwe 
wydarzenie" (1!17!1). 



SŁAWOMIR MROŻEK 

Ojciec 
Syn 
Pani 
Superiusz 
Baba 
Dz ie\\' czyna 
Porucznik Zicli11ski 
Drab 
Nauczyciel 
Grajek 

PIESZO 
dwa akty z epilogiem 

- TADEUSZ KOZŁOWSKI 
- GRZEGORZ NURKOWSKI 
- IWONA KOWALSKA 
- STANISŁAW JASZKOWSKI 
- DAGNY ROSf: 
- MAŁGORZATA KAMIŃSKA 
- PIOTR SZALIŃSKI 
- JERZY ROGALSKI 
- MARIAN SZUL 

- ALEKSANDER l\IACIIALICA 

Scenografia: Reżyseria: 

RYSZARD KUZYSZYN JERZY ZEGALSKI 

Muzyka: 

PIOTR MOSS 

Choreografia: 

PIOTR JANUSZKOWSKI 

Asystent reżysera - Aleksander Machalica 

Inspicjent - Bogdan Mancewicz 
Sufler - Małgorzata Kopacz 

w . 
PRAPREMIERA GRU DZIEN 1980 

DYREKTOR JERZY ZEGALSKI 

EGZEMPLA~rve~lttfoR KRZYSZTOF zrnMBIŃSKI 


