


ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 

(ur. 1934) - aktor, reżyser, profesor PWST w War
szawie. Od ukończenia studiów aktorskich związany 
z teatrami warszawskimi: Klasycznym, Współczesnym, 
Dramatycznym, Powszechnym i Polskim. Ma w swoim 
dorobku artystycznym ponad 1 OO wybitnych kreacji 
aktorskich, które zapewnił mu miejsce wśród najlep
szych polskich aktorów współczesnych. 

Wystąpił w wielu filmach, m.in. w „Barwach ochron
nych" i „Za ścianą" K. Zanussiego, „Bez znieczulenia" 
A. Wajdy, „Matce Królów" J. Zaorskiego. Szeroką 
popularność zdobył jednak dzięki teatrowi telewizji, 
z którym współpracuje od wiei LI lat, występując zarów
no w repertuarze klasycznym (m.in. w „Burzy", „Skąp
cu", „Trzech siostrach", „Czajce"), jak i współczesnym 
(„Pan Cogito", „Gdy rozum śpi'"). 

Z Teatrem STU związany stalą współpracą od 1990 
roku. Na naszej scenie wyreżyserował spektakle: „Po
wrót Pana Cogito" (1990), „Lustra" (1991 ), „Kubuś 
Fatalista" (1992), w których wystąpił w tytułowych 
bądź głównych rolach. 

Za swój imponujący dorobek, na który składa się 
ponad 500 ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, 
otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. 
kilkakrotnie Prezesa Radiokomitetu za twórczość ra
diowo-telewi·zyjną, Ministra Kultury i Sztuki, I stopnia, 
Nagrodę im. Boya, Nagrodę Państwową I stopnia. 

MOJE PRZYGODY Z „KUBUSIEM FATALISTĄ" 

P 
o raz pierwszy sceniczną adaptację 
„Kubusia Fatalisty" zobaczyłem 

w 1974 roku na Małej Scenie Teatru 
Nowego w Łodzi. Przedstawienie od

niosło ogromny sukces. Jego pomysłodaw
cą i reżyserem był nieodżałowanej pamięci 
Witold Zatorski, którego świetnie zapowia
dającą się karierę teatralną przerwała tragi
czna śmierć w 1981 roku. Składając Wit
kowi gratulacje wyraziłem :żal, że nie dane 
mi jest-i pewnie nie będzie- uczestniczyć 

w zrealizowanym przez niego spektaklu. 
Okazało się jednak, że na tym świecie nie 

ma rzeczy niemożliwych. Witek wyraził 

chęć wystawienie „Kubusia" w moim ma
cierzystym Teatrze Dramatycznym w War-
szawie i powierzenia mi roli tytułowej. Do 

r.___ ________ ------1 propozycji tej zapalił się dyrektor Gustaw 

Holoubek i ... zaczęły się próby. Witek przy
m.ósł egzemplarz „Kubusia ", z lektury którego niewiele wynikało w sensie teatralnym. Wszystkie 
bowiem pomysły inscenizacyjne miał w głowie, a sam tekst, bez sugestii, jaki zrobić z niego użytek 
na scenie, nie wywołał wśród aktorów entuzjazmu. Dopiero w trakcie kolejnych prób zaczęli się 
w nim rozsmakowywać. Z czasem stał się znakomitą kanwą do improwizacji aktorskich, w wyniku 
których przedstawienie zaczęło ewoluować w kierunku dość odległym od pierwotnego zamysłu 
reżysera. W rezultacie Witek był zmuszony pohamować nas w tej inwencji. 

Premiera nie zapowiadała sukcesu, który przyszedł później. „Kubuś Fatalista" stał się hitem 
repertuarowym Teatru Dramatycznego. Grany był na tej scem·e przez siedem lat, aż do stanu 
wojennego, łącznie 349 razy. Po objęciu dyrekcji Teatru Dramatycznego (1986) postanowiłem 
przedłużyć scem"czne życie „Kubusia Fatalisty", w nowej, młodej obsadzie aktorskiej, ale w tych 
samych dekoracjach Jerzego Grzegorzewskiego, w tych samych kostiumach zaprojektowanych 
przez Krystynę Kamler, z tą samą muzyką Stanisława Radwana i według pomysłu reżyserskiego 
nieżyjącego już od kilku lat Witka Zatorskiego. 

Realizacja „Kubusia Fatalisty" w Teatrze STU jest moją trzecią pracą nad tym tekstem. 
Fascynuje mnie on bowiem przede wszystkim z powodu walorów teatralnych, jakie uzyskał dzięki 
niezwykle udanej adaptacji Witka. W tej wersji scenicznej „Kubuś" jest kwintesencją teatralności, 
otwiera przed aktorami nowe możliwości ekspresji, widzom zaś pozwala aktywnie współuczest
niczyć w spektaklu. Te właśm"e jego walory mogą sprawić, że publiczność, wabiona przez nowe 
media, zechce wrócić do teatru. 
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Teatr STU założył Krzysztof Jasiński 20 lutego 1966 roku. Po 25 latach działalności, znaczonej dziesiątkami spektakli, z których 
najgłośniejsze mogła obejrzeć publiczność w ponad dwudziestu krajach na trzech kontynentach, Teatr STU stanął wobec nowych wyzwań 
czasu. Chcąc im sprostać Krzysztof Jasiński powołał w 1989 roku Fundację, której głównym zadaniem jest ocalenie dotychczasowego 
dorobku STU oraz zapewnienie mu dalszego istnieni~:i Ąiożliwości twórczego rozwoju. 

FUNDACJA STU 
• prowadzi Ośrodek Poszukiwań Teatralnych w Ochodzy, a w nim Szkołę Artystyczną, otwartą dla adeptów krajowych i zagranicznych, 
• organizuje festiwale teatralne, 
• realizuje wielkie widowiska plenerowe, 
• kolekcjonuje wielkie obrazy (eksponowane min. na Expo'92), 
• podjęła działalność wydawniczą (programy, plakaty, publikacje książkowe), 
• przygotowuje dla TV widowiska teatralne i rozrywkowe, 
• prowadzi Studio Nagrań Dźwiękowych, 
• zajmuje się organizowaniem koncertów „live", nagrywaniem i sprzedaż.ą kaset magnetofonowych, video oraz CD, 
• jest mecenasem Teatru STU, 

* * * 
Od połowy lat 80, pod szyldem Teatru STU powstało wiele spektakli, przygotowanych przez wybitnych artystów: reżyserów, 

scenografów, kompozytorów i aktorów. Dotychczasowy dorobek artystyczny tzw. sceny impresaryjnej STU reprezentują m.in. spektakle: 

Scenari115z dla trzech aktorów B. Schaeffera (1987) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 
Kto się boi Wirginii Wool!E. F. Albeego (1988) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 
Kolacja na cztery ręce P. Barza (1988) w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego 
Opis obyczajów wg J. Kitowicza (1990) w adaptacji i reżyserii Mikołaja Grabowskiego 
Powrót Pana Cogito wg Z. Herberta (1990) w opracowaniu i reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza 
Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca l. Erenburga (1991) w adaptacji i reżyserii Wojciecha Ziętarskiego 
Próby B. Schaeffera (1991) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 
Plac Merkurego wg K. I. Gałczyńskiego (1992) w opracowaniu i reżyserii Marty Stebnickiej 

Scenę impresaryjną prowadzi Agencja Teatru STU. 

Teatr STU przez długi czas był teatrem jednego pokolenia, wraz z którym dorastał i zmieniał się, szukając własnej drogi w życiu i sztuce. 
Ze STU związali się - na krótko bądź na długie lata - znani dziś aktorzy, kompozytorzy, scenografowie, scenarzyści, poeci i krytycy, 
m.in. Edward Chudziński, Jerzy Fedorowicz, Bolesław Greczyński, Janusz Grzywacz, Włodzimierz Jasiński, Olgierd Lukaszewicz, Jan 
Lukowski (zmarł tragicznie w 1970 r.), Krzyszwf Miklaszewski, Leszek A. Moczulski, Franciszek Muła, Tadeusz Nyczek, Jan Kanty 
Pawluśkiewicz, Jan Polewka, Wojciech Pszoniak, Jan Sawka, Wiesław Smełka, Włodzimierz Staniewski, Janusz Stokłosa, Jerzy Stuhr, 
Krzysztof Szwajgier, Jerzy Trela, Andrzej Zaucha (zginął tragicznie IO X 1991 r.), Jerzy Zoń. 

W pierwszych latach swego istnienia STU był teatrem studenckim. W 1975 roku, zyskując mecenasa w Zjednoczonych 
Przedsiębiorstwach Rozrywkowych, stał się teatrem profesjonalnym. Poszukiwania i dokonania artystyczne Teatru STU odzwierciedlają 
następujące spektakle: 

Pamiętnik wariata (1966) - adaptacja opowiadania M. Gogola 
Spadanie (1970) - teatralny manifest pokolenia '68 
Semńk polski (1971) - wiwisekcja „duszy polskiej" 
Exodos (1974) - widowisko obrzędowe na kanwie poematu L. A. Moczulskiego 
Pacjenci (1976) - widowisko buffo na motywach powieści M. Bułhakowa Mistrz i Malgorzata 
Szalona L-Okomotywa (1977) - musical M. Grechuty i J. K. Pawluśkiewicza na motywach utworów S. I. Witkiewicza, w inscenizacji 
K. Jasińskiego 
Operetka (1979) - dramat W. Gombrowicza w inscenizacji K. Jasińskiego 
Tajna misja (1980) - adaptacja powieści B. Okudżawy Mersi, czyli przypadki Szypowa 
Donkichoteria (1980) - widowisko kontynuujące formułę myślową i estetyczną Spadania oraz Sennika polskiego 
Ubu król (1981) -widowisko na kanwie sztuki A. Jarry'ego 
Na bosaka (1983) - mini-opera K. Szwajgiera oparta na motywach utworów W. Gombrowicza 
Bramy raju (1984) - adaptacja mikropowieści J. Andrzejewskiego 
Noc tysiączna druga (1986) - dramat C. K. Norwida w reżyserii K. Jasińskiego 
Wariat i zakonnica (1986) - dramat S. I. Witkiewicza w reżyserii K. Jasińskiego 
Zabawa (]987) - dramat S. Mrnżka w reżyserii K. Jasińskiego 
Kur zapial II (1988) - „bufet-opera" J. K. Pawluśkiewicza wg poematu W. Dymnego Polska karczma żydowska 
Pan Twardowski (1990) - musical J. Grzywacza i W. Jasińskiego 
Markietanki (1991) -widowisko na kanwie Opery 2'1l trzy grosze B. Brechta i K. Weilla 

W 1992 roku Teatr STU wystawił sztukę S. Becketta Czekając na Godota. Spektakl ten stanowi - podobnie jak przygotowana na 
20-lecie teatru Noc tysiączna druga C. K. Norwida - świadomą cezurę, która zamyka kolejny etap drogi twórczej STU, a równocześnie 
jest zapowiedzią nowych poszukiwań i perspektyw. 
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