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widzisz więc , lordzie, jak to jest z nami, Polakami. 
W Zjednoczonym Królestwie wiele jest domów jak twój dom, gdzie wieki spokojnie prze
chodziły po wiekach i tylko pył osadzały grubszy. Wasze domy trawił pożar raz na trzy stu
lecia. Nasze co jedno pokolenie. 
Was osłaniało morze. Do nas wiodły pola szerokie. 
Nasz los waszemu nierówny. Za każdym naszym pożarem , jedno pozostawało: ziemia. 
I ziemię, tylko ziemię, ja, lordzie, zastanę , kiedy wrócę. Jeśli wrócę . Nagą ziemię. Nie do
my swoje lecz ziemię nagą zastaną w Kraju Polacy. Poza nią nie mamy nic. 
Dla Polaka ta ziemia, to nie tylko ziemia. To jego dom rodzinn y, to jego przeszłość , jego 
pamiątki. Jego wszystko. 
Rozumiesz to Brytyjczyku? 

Ksawery Pruszyński, Wiadomości Polskie 1941 , nr 41, Londyn 

Policja 
Romuald Bojanowski, Michał Leśniak, Mieczysław Jasiecki, Kazimierz Iwiński 

Teatr Śląski, Katowice, 1958 
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Mój życiorys 

Welcy mistrzowie komunizmu posiadali pewną mądrość. Nie mądrość uniwersalną, 
ale specyficzną , a więc powiedzmy raczej: zręczność. 
Mając dwadzieścia lat byłem gotowy do przyjęcia każdej propozycji ideologicznej bez za
glądania jej w zęby, byle tylko była rewolucyjna. A to dlatego, że byłem już gotów do mo
jej własnej, prywatnej rewolucji. Mistrzowie doskonale o tym wiedzieli. Manipulowanie 
młodością należało do ich rutyny. I tak ku mnie śpiewali, trącając w romantyczną lirę: 

„Pójdź z nami, młody człowieku. To, co tobie oferujemy jest dokładnie tym, czego ty po
trzebujesz. Ty i my chcemy tego samego, różnica między nami jest tylko taka, że my wie
my jak to osiągnąć, a ty nie wiesz. Tak, ten świat jest zgniły, razem go wykończymy i zbu
dujemy nowy". 

Sławomir Mrożek, Mrożek Festiwal, Kraków 1990 
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Po co Zachodowi historia PRL-u? 

P 
rzewrót komunistyczny w Europie Wschodniej był do tej pory traktowany tak, jakby 
przywódcy poszczeg ólnych krajów grali proste warianty utworu napisanego 
w Związku Radzieckim. Obecnie jest nam bardzo potrzebne ustalenie związków mię

dzy tymi manipulacjami władzy i żądaniami społecznymi. 
Najważniejszym wydarzeniem, które wyłania się z tej ery, i które polska historiografia 

może uczynić jednym ze swych najistotniejszych wkładów do badań historycznych, stano
wi powstanie antypolitycznego i wieloklasowego ruchu społecznego jakim była Solidar
ność. 

Najważ niejszym zadaniem historiografii PRL-u jest zbadanie powstania i ewolucji toż

samości grupowej i jednostkowej w kontekście władzy komunistycznej. To, jak wierzę , jest 
jedy ną drogą do zrozumienia, czego chcieli ludzie, kiedy głosowali 4 czerwca 1989, i cze
go chcieli, kiedy powrócili do urn 19 październ i ka 1993 roku. 

Zadaniem naszym jest zastosowanie historii porównawczej i jej metod w procesie ob
jaśniania faktów historycznych, jakie zaistniały w omawianym czterdziestopięcioleciu. 

Może wyniknąć z takich badań dorobek naukowy, który przybliży historię PRL-u każde
mu historykowi dziejów najnowszych w sposób porównywalny do dziejów Niemiec czy 
Francji . Dopiero wtedy wszyscy będ ą wiedzieli to, co historycy PRL-u już wiedzą - że hi
storia tej epoki , jedyna historia udanego oporu wobec komunistycznej władzy i przeobra
żenia systemu od dołu, jest ważną częścią historii naszego wieku . 
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Padraic Kenney, Odra 718, 1997 (fragmenty) 

Tango 

Celina Niedźwiecka 

Jerzy Bińczyck i 

Mirosława Dubrawska 

Jan Nowicki 
Stary Teatr, Kraków, 1965 

Myśleć Mrożkiem 

Czytam scenariusz. Nie znam obsady. Nic nie wiem o kształc ie , kolorze i proporcjach 
przestrzeni scen icznej. Nie wiem, co będzie w ś ci eżce dźwiękowej. Znam tyl ko sło
wa Sławomira Mrożka wybrane do tego teatru , czytam scenariusz Jerzego Jarockie

go, mam za sobą historię PRL-u, własny życiorys. Jestem odrobinę młodszym rówieśni
kiem autora i inscenizatora, domyślam się, że ta Historia PRL według Mrożka nie jest tyl
ko teatrem , nie jest tylko literaturą i nie tylko prostej rozrywce ma służyć. 

Powinno w tym przedstawieniu być coś jeszcze. Próba obejrzenia się wstecz, na „wczo
raj " naszego życia , w latach Bierutowsko-Gomulkowsko-Gierkowskich. Bo przeszłość to 
nie tylko suma incydentów, anegdot, pojedynczych faktów, dramatów, fars i lirycznych 
wzruszeń - co zarejestrowały już , lepiej czy gorzej, literatura, film , teatr, kabaret, piosenka 
towarzyszące bieżącym zdarzeniom. To także pytanie : powiedz, co się z nami wtedy na
prawdę d ziało? Historia PRL według Mrożka taką próbę nie tylko podejmuje, ale i ją speł
nia. Jest pierwszym chyba w powojennym polskim życiu teatralnym przedstawieniem, 
które próbuje przedstawić nie fabularną opowieść sceniczną, ale samą esencję kondycji 
ludzkiej. 

Najpierw pojawiły się nadzieje, że będzie dobrze, mało , że będzie lepiej, ładniej, uczci
wiej i porządniej niż było kiedykolwiek. Potem się czekało , kiedy to też się stanie , co mia
ło się stać , dlaczego to jeszcze się nie stało , dlaczego wszystko wokół robi się jakieś po
kraczne , krzywe, głupie , dręczące , dlaczego nas nie wpuszczają tam, gdzie inni odbywają 
jakąś szczęś liwą zabawę. Wreszcie nie było już żadnych wątpliw ości: zostaliśmy pojmani , 
zniewoleni, zbrudzeni. Przyjdą następni , którzy od nowa zyskają nadzieję , że teraz już za
triumfuje ład i uczciwość, po czym ... 

Jerzy Jarocki użył fragmentów dawnych tekstów Mrożka, żeby skonstruować sztukę 
przez Mrożka nie napisaną, ale przez Mrożka w całym jego dziele zaprojektowaną . Niegdyś 

mówiło się : gadać Mrożkiem . To było nasze antidotum na grozę ponurej codzienności 
PRLowskiej . Teraz już widać , że dzieło Mrożka nie było tylko przedrzeźnianiem ponurej rze
czywistości , że nie były to jedynie żarty, zabawy, miny, persyflaże, paradoksy. Że pod tym 
krzywym uśmiechem kryła się dramatyczna próba wyzwolenia się z obezwładniającej rze
czywistości. Zdaje się, że odtąd będziemy już musieli powiedzieć: myśleć Mrożkiem. 

Nie jest to myślenie miłe , pogodne, beztroskie. No cóż , na św iat trzeba umieć w pew
nym wieku spojrzeć po męsku. 

To aż serce żałość chwyta. 
Taka to tam szczera mowa, 
Tak serdeczne, proste słowa. *) 

")Z f in a łu przedstawienia. Słowa Wincemego Pola. 

Jerzy Koenig 

16 października 1998 
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W „internatach" 
Warszawa-Rakowiecka, styczeń 1982 

Pierwszą chwilę słabości przeżyłem w depozycie aresztu. Każą mi zdać zegarek. 
Upieram się że nie. 
- To co - pyta klawisz - na godziny chcecie tu siedzieć? 
I rzeczywiście, w tym momencie z nieoczekiwaną siłą uświadomiłem sobie, że to może być 
nie na godziny, lecz na lata. Poczułem jakąś dziwną pustkę w żołądku; mała, coraz mniej
sza kuleczka , chłód promieniujący na całe ciało. Tak objawiał się u mnie strach. 

Włodzimierz Kowalski 

Strzebielinek, Ośrodek Przystosowania Społecznego 

Zabudowa naszego obozu składała się z kilku pawilonów z celami i bodaj dwóch budyn
ków gospodarczych i administracyjnych . Całość obozu okolona murem trzymetrowej wy
sokości, w metrowej odległości od muru siatka, na rogach wieżyczki, na których stale peł
nili dyżur wartownicy. 
Kaplica była mała, z prostym ołtarzem-stołem z jasno politurowanego drzewa, obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej, a także z boku - obrazem Papieża. 

Tadeusz Mazowiecki 

Zabrze-Zaborze , 30 stycznia 1982 

Przylecieli z pistoletami, stanęli, próbowali przeszkadzać. W przerwie między pieśniami 
słychać nagle z radiotelefonów, które mieli przy sobie, jak ten strażnik z „koguta" krzyczy: 
- Słuchajcie, słuchajcie, bunt się rodzi 1 

- A my w śmiech - bo to któryś proponował śpiewać Bóg się rodzi - jeszcze przed Gro-
mniczną„. Jeden z nich mówi: 
- Ja rozumiem wasze obowiązki religijne, ale trzymajcie niżej te pochodnie, bo się barak 
zapali. 
A na to jeden z naszych 

- Nie zapali się, nam te baraki jeszcze będą potrzebne. 

Potulice, 20 stycznia 1982 

Wczoraj wychodząc na widzenie , wszedł, jak każdy z nas, do dyżurki na rewizję. Sierżant, 
który macał go po rękawach i nogawkach, wybałuszył nagle oczy ze zdumienia. Poczuł, 
że Zbychu maca go również. Sprawdzajmy się nawzajem - mruknął patrząc mu w oczy. 

Zbigniew Iwanów 

Warszawa, 27 marca 

- Właśnie widzę pierwszy raz realnego prokuratora - powiedziałem . 

- Żywego - poprawił i się zaśmiał . 
Broszury go nie interesowały. Podpisaliśmy się zgodnie. Już na stojąco zachęcił mnie do 
cierpliwości wskazując palcem trzydziestocentymetrową stertę teczek. 
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- Nie będzie źle - rzucił mimochodem. - To musi trochę potrwać Zawiadomimy. 
Wkłada naszą opowieść do mojej teczki. Zbyt teatralnie. Tak to odbieram i wypowiadam 
- Czy nie sądzi pan, że to wszystko przywołuje na myśl sceny z Mrożka? 
Przerwany półuśmiech i głos: 
- Chyba jednak nie wszystko! 
Wyszedłem w półukłonie, wściekły na siebie. Jakże to było niepotrzebne z tym Mrożkiem I 

Mirosław Bieliński 

Akty, cz.IV Tango , Marek Kondrat, Ewa Dałkowska, Lech Michalski, PWST, Warszawa, 1972 
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Rzeźnia 

Andrzej Szczepkowski, Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz, Teatr Dramatyczny, Warszawa, 1975 
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Jaworze , 2 kwietnia 
Podanie do Komendanta Stołecznego MO, gen. J. Ćwieka 
Komendant tutejszego Ośrodka, kpt. M. Ostrowski, poinformował mnie, iż gdybym chciał 
zająć się jakąkolwiek formą twórczości literackiej, muszę w tym celu uzyskać zgodę „orga
nu dysponującego" . W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pozwolenie napisa
nia wiersza. Przewidywana tematyka utworu - tęsknota za kobietą. Myśl przewodnią pla
nowanego utworu można by streścić w następujący sposób: złą rzeczą jest rozłąka. 

W chwili obecnej trudno mi określić rodzaj metaforyki oraz metrum wiersza. Mogę przy
puszczać , że wiersz skomponowany zostanie na zasadach tzw. czwartego systemu peipe
rowskiego z zachowaniem niektórych regularności intonacyjno-syntaktycznych. 
Z góry dziękuję za pozytywne załatwienie mego podania. 

Antoni Pawlak 

Białołęka, obóz 

1 - Typowe więzienne piętra. Wzdłuż korytarza po jednej stronie rzędy cel z wystawiony
mi ubraniami na taboretach i butami ustawionymi w rzędy. Po drugiej stronie okratowane 
okna. Klatki schodowe zabezpieczone siatką. 
2 - Cela jest typowa. („.) Gruby mur. Wysoko umieszczone okno o typowym małym wię
ziennym rozmiarze. Cienka krata od strony wewnętrznej, zamknięta na kłódkę. Za oknem 
druga krata - gruba. Potem blenda z matowego pancernego szkła , odcinająca widok na te
ren więzienia. 

Garbus 

Józef Onyszkiewicz, Jerzy Biriczycki, Stary Teatr, Kraków, 1975 
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U sufitu słaba żarówka. Wzdłuż ścian trzypiętrowe, żelazne prycze - twarde, zasłane bar
dzo brudnymi i bardzo zużytymi materacami. Stół, kilka taboretów, wisząca szafka na „pla
tery" i żywność. Umywalka, sedes, zużyta szczotka, szufelka, wiadro. Sedes niemiłosiernie 
śmierdzi. 

Białołęka, ośrodek zewnętrzny 

1 - Cela jest ciasna. („.) Cztery trzypiętrowe prycze. Nie ma blindy, można swobodnie roz
mawiać przez otwarte okno z sąsiadami. 

Jaworze 

1 - W holu recepcji ogromna palma, miękkie fotele. 
2 - Po lewej w mroku widać kilka pawilonów, za stołówką las opadający w dół ku malow
niczemu jezioru, którego zamarznięta i pokryta śniegiem tafla bieleje między sosnami. 
Za jeziorem znów las. („.) Stołówka standardowa wczasowa („.) Rzędy stołów pokrytych 
białymi obrusami. Zasłona, filiżanki, spodki, noże, widelce, („.) 
3 - Po jednej stronie korytarza drzwi do kilkunastu pokoi, po drugiej okna. Pod oknami 
ogródek. Potem niski, żelazny parkan i droga dojazdowa do ośrodka. Tam też straż. Dalej 
wielkie puste pola. 

Waldemar Kuczyński 

Pieszo 
Wiesław Sokołowski, Elżbieta Zającówna, PWST, Kraków, 1981 
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Pieszo 
Joanna Pacuła, Mirosława Krajewska, Teatr Dramatyczny, Warszawa, 1981 

Białołęka 

1 - Wreszcie znalazłem się w czteroosobowej celi na czwartym piętrze („.) W sali znajdo
wały się trzy piętrowe prycze, cztery taborety oraz stolik. W kącie był zlew, obok zlewu -
muszla klozetowa. Zaduch ekskrementów drapał w gardle. Przechodziliśmy między szere
gami uzbrojonych w pałki i tarcze funkcjonariuszy ZOMO. Droga była długa, wiodła przez 
rozległy dziedziniec więzienny. Brnęliśmy w głębokim, sypkim śniegu. 
2 - W długim, parterowym budynku rozlokowano nas w dwunastoosobowych, bardziej 
przestronnych celach. 

Andrzej Szczypiorski 
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Więzienie w Nysie 

1 - Cele małe. 6 pryczy, kibel, umywalka, stolik, taborety, szafki. Kraty, siatki i pochyłe 
blendy na oknach. W pomieszczeniu bardzo ciemno. Cele zamknięte. 

Strzelce Opolskie, zakład karny 

Cela potworna, malusieńkich rozmiarów, 4 prycze ustawione piętrowo. Ściany straszliwie 
obdrapane. Okno małe, grube kraty i gęsta siatka. Podłoga betonowa. Kibel, to dziura 
w podłodze rozmiarów pięści, zatykana korkiem zrobionym z butelki owiniętej izolacją. Mi
kroskopijny stolik, taborety i szafki , umywalka. Duża wilgoć. 

Załęże k. Rzeszowa, areszt śledczy 

Ogromne, czteropiętrowe dwa bloki. Cele małe , okna z grubymi kratami i gęstą siatką. Wi
dok z mojej celi na budynek administracyjny i łąkę za murami. („.) Piętrowe prycze, kibel 
w rogu i umywalka. 

Wiktor Kowalski 

Peerel. W stanie, Wydawnictwo KARTA, Warszawa 1991 
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PWST Kraków 
1984 

Rozmowa z Jerzym Jarockim 
Maria Dębicz: Jak narodził się pomysł przedstawienia Historia PRL według Mrożka? 
Jerzy Jarocki: Bardzo trudno w środku pracy, w trakcie prób, a więc w trakcie pytań 

stawianych jeszcze sobie samemu wchodzić w tę materię. Zwykle coś się wlecze za nami, 
jakiś dawny pomysł, jakaś potrzeba nie do końca przejrzysta, nie do końca sprecyzowana 
i jakieś okoliczności wyłaniają decyzję. 

Kiedyś, jesienią 1978 roku, rozpocząłem w Starym Teatrze próby Snu o Bezgrzesznej„. 
„. wielkiego, wielowątkowego przedstawienia , które prowokowało do myślenia 

o naszym stosunku do przeszłości, o roli pamięci narodowej. Przedstawienie rozpisa
ne na wiele miejsc akcji w Starym Teatrze, grane też w Warszawie w czasie Spotkań 
Teatralnych w Teatrze Dramatycznym i w innych salach Pałacu Kultury. 

Ogromna i nie zauważona prawie zupełnie praca Juka-Kowarskiego. Mogłoby się wyda
wać, że okolicznością sprzyjającą była 60. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległo
ści w 1918 roku.„ 

„. ale premiera była w styczniu 1979. 
Tak, spóźniliśmy się. Nie byliśmy „gotowi " na 11 listopada 1978. Ale nie w tym rzecz. 

Chciałem powiedzieć, że pomysł mój był stary i nie miał nic wspólnego z rocznicowymi 
okolicznościami. Od wielu bowiem lat intrygowała mnie zapoznana i niezbyt udana sztuka 
Żeromskiego Biała rękawiczka. Wielokrotnie wypróbowywałem w PWST w Krakowie ze 
studentami rozmaite sceny, raz cały akt. W tej Białej rękawiczce Żeromski przygląda się 
z fascynacją i z pewnym przerażeniem temu, co działo się ze świeżo odzyskaną niepodle
głością li Rzeczypospolitej w początkach lat dwudziestych. Biała rękawiczka , Żeromski, hi
storia doprowadziły do Snu o Bezgrzesznej i, może jakieś przeczucia, że właśnie teraz, to 
powinno być pokazane. 

A jakie przeczucia doprowadziły do Historii według Mrożka? 
Zapewne teraz z tym scenariuszem i przedstawieniem jest jakoś podobnie. Od począt

ku, to znaczy od 1958 roku, kiedy wystawiłem pierwszą sztukę Mrożka - Policję i później 
w czasie kolejnych realizacji jego sztuk, takich jak na przykład Tango, Rzeźnia , a zwłaszcza 
Pieszo i Portret, by/o, nie tylko dla mnie, jasne, że Mrożek pisze własną , przez swoje oku
lary widzianą historię Polski i Polaków. 

Mrożek napisał także Alfę - sztukę niby to o Wałęsie, internowanym w Arłamowie , ale 
oczywiście - jak to u Mrożka - wcale nie o Wałęsie ... ale, jak to u Mrożka, na pewno o nas 
i stanie wojennym w Polsce w 1981 roku. Z jednej strony przyznawałem rację Janowi Błoń
skiemu, że sztuka jest chybiona (nie chciał jej Błoński poświęcić w swej książce więcej 

miejsca niż w przypisie), z drugiej strony - sztuka była dla mnie jakąś prowokacją , bo tyl
ko on - Mrożek - miał refleks, odwagę i potrzebę natychmiastowej reakcji na gwałt. My
ślę, że istnienie Alfy, jej lektura sprzyjały w sposób podobny, jak kiedyś tematy z Białej rę
kawiczki do skrystalizowania się pierwszego pomysłu na scenariusz Historii PRL według 
Mrożka. Prawie dwa lata temu otrzymałem od niego autorskie błogosławieństwo . 

Ma Pan na myśli ten fragment z listu S. Mrożka do Teatru Polskiego: „ .. . wyrażam 
moją zgodę na realizację projektu Jerzego Jarockiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 
Doceniam znaczenie jakie będzie miała ta realizacja sceniczna moich sztuk przez tak 
wybitnego reżysera w tak liczącym się teatrze. " 

Tak, ale nie tylko Również osobiste rozmowy z Mrożkiem. 
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Rozmaite przerwy w życiorysie odwlekały jednak właściwą pracę nad tym tekstem i dla
tego dwukrotnie przerywałem próby w Teatrze Polskim. 

Widzę pewną różnicę między pierwszą wersją scenariusza a tą d rug ą, z którą przy
stąpił Pan do prób tej jesieni. 

Już w pierwszej wersji rzecz była rozpięta między Pieszo, akcja, którego toczy się gdzieś 
między 1944 a 1945 rokiem, a Alfą, której akcja dotyczy lat 1981-1982. Tamta wersja zre
sztą, w większej niż obecna mierze, żywiła się tekstami z obydwu tych sztuk. Czas stanu 
wojennego był czasem realnym, a zdarzenia z Pieszo miały charakter wspomnieniowy. 
Podobnie jak teraz dużą rolę miał odgrywać element muzyczny- liczne cytaty śpiewanych 
i granych utworów Najważniejsze dyskusje o przyszłym kształcie przedstawienia (nawet 
w czasie moich szpitalnych przystanków) prowadziłem znowu z Jerzym Jukiem-Kowar
skim i on mnie namawiał na wymianę Arłamowa na miejsce odosobnienia bardziej .,prze
ciętne", dla mniej eksponowanych internowanych. 

W czasie późniejszych prób kolejne sceny z Alfy i Pieszo „eliminowały" się same. 
W końcu na głównych prawie bohaterów scenariusza wyrasta „siedmiu wspaniałych" ano
nimowych internowanych, zamkniętych w jakimś „internacie". 

W Śnie o Bezgrzesznej, o ile pamiętam, nie pozostał żaden tekst z Białej rękawiczki? 
Podobnie tutaj. Sam bohater Alfy pokazuje się przelotnie w jednej z końcowych scen. 

Pozostał Beta I z paroma kwestiami i waznym monologiem. Postacie te nie są historycz
ne, chociaz, jak powiada Mrożek we wstępie do jednej ze swoich sztuk: „postać ta jest cał
kowicie autorskim tworem, co nie wyklucza, że różne elementy tej postaci są rzeczywiste, 
a niektóre są na pewno rzeczywiste" 

Portret, Jerzy Radziwiłowicz, Jerzy Trela. Stary Teatr Kraków. 1988 
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A jak wygląda sprawa „czasu" i akcji w przedstawieniu? 

Das Portrait 

Ulrich Kuhlmann 

Heinrich Gisges 

Schauspiel, Bonn, 1996 

Mrożek z tejże „przedmowy": „chociaż koordynacja czasów i akcji w tej sztuce wytrzy
muje próbę prawdopodobieństwa, sztuka ta nie pretenduje do kategorii dokumentu histo
rycznego". To podstawowe stwierdzenie Mrożka, które muszę rozciągnąć na potrzeby tej 
inscenizacji. To nie dokument, chociaż zawiera, oprócz tekstów Mrożka, ze sztuk, opowia
dań, felietonów, także mikroskopijne wstawki dokumentalne, np. list internowanego Anto
niego Pawlaka do komendanta obozu internowanych o prawo napisania wiersza, cytowa
ne teksty pieśni i piosenek i tym podobne. Można by przyjąć, że czas stanu wojennego, la
ta 1981-1982 są podstawowym czasem akcji, a cała reszta to sny, zwidy, wspomnienia, ko
szmary poszczególnych internowanych. Można, ale nie zawsze trzeba. Nie chciałbym tak 
zawęzić możliwości skojarzeń. Chciałbym widzowi dać większą swobodę w układaniu tego 
pasjansa. Może to nawet lepszy tytuł Pasjans polski. Znów cytuję Mrożka: „w gorszej sy
tuacji są te utwory, w których fakty historyczne sprawdzalne i fakty zmyślone, choć 
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prawdopodobne, są tak przemieszane, że czytelnik nieustannie zbijany jest z tropu". Mam 
nadzieję, że będzie to sytuacja jedynie gorsza, ale nie beznadziejna. 

Jakie są zależności między bohaterami Historii? 
Niektóre postacie, na przykład: Superiusz- Internowany I -Anatol, Syn - Internowany li, 

Nauczyciel - Bartodziej, wchodzą w pewne zależności, grają je ci sami aktorzy. I nie przy
padkowo. Taka zależność to, oczywiście, nie ciągłość biograficzna, to zbieżność bardziej 
teoretyczna - kontynuacja postaw, poglądów, sposobów myślenia, bądź sygnał na możli
wość pewnej ewolucji myślenia, na przykład Porucznik Zieliński - Internowany V. To 
nie jest chronologia - to jest pewna wewnętrzna logika. Mógłbym znowu zacytować Mroż
ka z odpowiednim komentarzem, ale może wystarczy. 

Wracając do pierwszego pytania. Co jakiś czas odzywa się potrzeba porozmawiania 
o nas, o nas w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym. 

I wtedy powstają takie spektakle jak Sen o Bezgrzesznej, Życie snem Calderona, 
Mord w katedrze Eliota, Portret? 

I parę innych. Na czworakach Różewicza, wrocławska Stara kobieta wysiaduje„. 
Czy p1asjans wychodzi? 
Dzisiaj, miesiąc przed premierą? Myślę, że wyjdzie wtedy, jak się nie sprawdzi, jeśli 

w życiu, czyli naprawdę, nie sprawdzą się jego smętne tony, jego smętne przeczucia. 

20 października 1998 
Rozmawiała Maria Dębicz 

SZTUKI SlAWOMIRA MROŻKA W REŻYSERII JERZEGO JAROCKIEGO 

1. POLICJA, premiera 6 wrześn ia 1958, scen. Tomasz 
Rumiński, Teatr Śl ąski im. St. Wysp1arjsk1ego w Katowi cach. 

2. TANGO, premiera 17 grudnia 1965 
scen. L1d1a Minticz i Jerzy Skarży ński, Stary Teatr w Krakowie 
Na VII Festiwalu Polskich Szt uk Współczesnych nagroda 
główna za reżyse rię , nagroda dla Jana Nowickiego za rolę 
Artura. Występy w Koloni i 1967. 

3. AKTY, premiera 15 lutego 1972 
scen. Jerzy Kałucki , muz. Stanisław Radwan. 
Przedstawrenie dyplomowe na wydZta le aktorskim PWST 
w Warszawie. IV AKT - Tango S M rożka. Spektakl prezento
wany na IV Fest ll'lalu Un iwersytetów Amerykańskich 

w Waszyngtonie w 1972. 

4. RZEŹNIA, premiera 21 marca 1975 
scen. Kaz imierz Wi ś n iak , muz. Stanisław Rad wan. 
Teatr Dramatyczny w Warszawie. Nagro da I stopnra za reżyse
rię oraz nagrody za muzykę , scenog r af i ę I aktorskie dla Gu
stawa Holoubka, And rzeja Szczepkowskiego, Zbigniewa Zapa
srewl cza na XVI Festiwalu Polskich Sztuk Wspó ł czes nyc h. 
Spektakl prezentowany za gran rcą: w Kolonii I Essen, 1978. 

5. GARBUS, premiera 19 grudn ia 1975 
scen. Ewa Starowieyska, Stary Teatr w Krakowie. 
Występy gościnne we Wrocławi u w 1983. 
Spektakl prezentowany na Xł l Warszawskich Spotkaniach 
Teatralnych /1976/ 1 podczas XXVll Berliner Festtage 1983. 
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6. PIESZO, premiera 1 lutego 1981 
scen. Jerzy Juk-Kowarski, muz. Stanisław Radwan Teatr 
Szkolny PWST w Krakowie. Spektakl prezentowany na festi
walu Teatr Narodów, Kolonia 1981 

7. PIESZO, premiera 22 maja 1981 
scen. Jerzy Juk-Kowarsk i, rn uz. Stanisław Radwan. Teatr 
Dramatyczny w Warszawie. Występy podczas XV Festiwalu 
Teatralnego BITEF w Belgradzie oraz 32 Berliner Festwochen, 
Berlin Zachodni 1982. 

8. TERAPIA GRUPOWA TYLKO DLA PANÓW. WSTĘP 
OSOBOM PŁCI ŻEŃSKIEJ SUROWO WZBRONIONY 
premiera 25 stycznia 1984, według op owiadań, scenariuszy 
filmowych, radiowych 1 dramatów S M rożka. Spektakl stu
dentów PWST w Krakowie grany w Piwnicy na Sławkowskiej 
/scena Starego Teatru/. 

9. PORTRET, premiera 25 stycznia 1988 
scen. Jerzy Juk-Kowarski, Stary Teatr w Krakowie. 
Główna nagroda rezyse rs ka na XXVll Festiwalu Polskich 
Sztuk Współczesnych oraz nagroda za scenografię 1 nagrody 
aktorskie dla Jerzego Radziwiłowicza i Jerzego Treli. 

10. PORTRET /DAS PDRTRAIT/, premiera 15 marca 1996 
scen. Jerzy Juk-Kowarski 
Schauspiel, Bonn, Niemcy 

Zastępca dyrektora 

Kierownik techniczny 

Kierownik budowy dekoracji 

Główny rekwizytor 

Główny brygadier scen Teatru Polskiego 

Kazimierz Budzanowski 

Jadwiga Ziemińska 

Adam Sadura 

Jerzy Laskowski 

Krzysztof Rybacki 
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Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej Maria Stupak 

krawieckiej męskiej Grzegorz Ragan 

perukarskiej Krystyna Zbroszczyk 

szewskiej Jerzy Porzyczek 

modelatorskiej Andrzej Gemborys 

stolarskiej Jacek Gruszczyński 

malarskiej Marian Kmieciak 

tapicerskiej Włodzimierz Pomorski 

ślusarskiej Leszek Nowak 

elektroakustycznej Tomasz Zaborski 

el e ktrotech n i cz n ej Dariusz Bartołd 

Kierownik Działu Anna Błaszczak 
Marketingu i Sprzedaży 

Informacje i zamówienia na bilety zbiorowe i indywidualne 
w godz. 9 - 16, tel. 343 87 89 oraz 343 86 53 w. 261 

TEATR POLSKI 
ul. Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 
tel. 343 86 53 

Redakcja programu Maria Dębicz 
Opracowanie graficzne Studio Grafiki Reklamowej 

IMPRESJA 
zdjęcia Danuta Maksymowicz i archiwa: 

Teatr Dramatyczny w Warszawie, 
Teatr Śląski w Katowicach, 
Stary Teatr w Krakowie, PWST w Krakowie, 
Akademia Teatralna w Warszawie, 
Schauspiel w Bonn 

SCENA NA ŚWIEBODZKIM 
pl. Orląt Lwowskich 20 

Wrocław 

tel. 341 29 54 

SCENA KAMERALNA 
ul. Świdnicka 28 

Wrocław 

tel. 44 62 01 




