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Gwarancją Twojego sukcesu! 
oferujemy: 

Zapraszamy Szanownych Klientów do Oddziałów Naszego Banku 

93-172 ~ 95-200Dlllim 
ul. Rzgowska 34/36 ul. Pułaskiego 23 
tel. (042)81-93-20 tel. (042)15-39-17 
fax (042)81-93-72 fax (042)15-32-76 

85-959~ 97-410 „,rmiw 
ul. Gdańska 76 woj. piotrkowskie 
tel. (052)21-12-71 do 78 tel. (044)37-42-20 
fax (052)21-10-76 fax (044)37-42-21 
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LISA S.A. 
Towarzystwo Ubezpieczeniowo - Reasekuracyjne 

POLISAS.A. 
proponuje konkurencyjne ubezpieczenia 

krajowe i zagraniczne: 

V majątkowe 
V osobowe 
V' komunikacyjne 
V' ustawowe (obowiązkowe) 
V kosztów leczenia i następstw 

nieszczęśliwych wypadków 
V bagażu podróżnego za granicą 

Zainte reśowanym naszą ofertą dodatkowych informacji 
udzieli oraz zawrze umowę o ubezpieczenie 
punkt akwizycyjny mieszczący się w kasie 

Teatru Im. S. Jaracża, tel 32-66-18, 33-15-33. 

Informacje można uzyskać również w filii TUR POLISA, 
al. Kościuszki 80/82 tel. 36-24-65 lub 36-50-55 w. 232 
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Ryc. 381. 

nie rozumiejąc szaleństwa, nie tylko nie można pojąć 
istoty bycia człowiekiem, lecz nie można być człowiekiem 

nie mając w sobie szaleństwa 
jako granicy własnej wolności. 

Jacques Lacan 

w 

Schizofrenię nazywa się czasem 
chorobą królewską. 

Nie chodzi tylko o to, 
że trafia ona nieraz umysły wybitne i subtelne, 
lecz też o jej niesłychane bogactwa objawów, 

pozwalające ujrzeć 

~ ~J;li :' .• rr7 

--v ,j#f 

w 
katastroficznych 

rozmiarach 
wszelkie 

cechy 
ludzkiej 
natury. 

Antoni Kępiński 
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nieodzownie 
szaleni, 

iż nie być szalonym 
znaczyłoby być szalonym 

innym 
rodzajem 

szaleństwa. 

Blaise Pascal 

({i) 
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Ronald Harwood 

JAD 
(Poison Pen) 

Przekład- Michał Ronikier 

Obsada: 

Eryk Wells Aleksander Bednarz 
Larry Rider Dariusz Siatkowski 

Rupert Grace Andrzej Wichrowski 
Juliette Smith Agnieszka Kowalska 

Peanut Coe Ewa Wichrowska 
Conrad Leary Andrzej Głoskowski 

Policjant 

Reżyseria M • G k 
Opracowanie muzyczne artUSZ rzegorze 

scenografia Grzegorz Małecki 
Reżyseria światła Krzysztof Sendke 
Asystent reżysera Ewa Wichrowska 

Inspicjent Zdzisława Głoskowska 

Sufler Jadwiga Paul 
Operator światła Wojciech Walkus 

Operator dźwięku Jerzy Szczeblewski 
W spektaklu wykorzystano fragmenty duetów kontratenorowych Henry Purcella. 

Premiera 27 listopada 1994 roku 
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Skoro w szczególnie obdarzonych duszach ludzkich 
pocz nie świtać poczucie ich różnorodności, 

skoro one, podobnie jak każdy geniusz, 
przełamią urojenie jedności osobowej 

i poczują się wiązką wielu jaźni, 

wystarcza, aby to wypowiedziały, 

a natychmiast ogól zamknie je w kryminale, 
zawoła naukę na pomoc, 
skonstatuje schizofrenię 

i uchroni ludzkość przed tym, 
by z ust tych nieszczęśliwców przyjęła świadectwo prawdy. 

Hermann Hesse 
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Czy cud dlatego przestaje być cudem, 
że nakleiliśmy na nim etykietę paranois chronica? 

Rozpieramy się na naszym tęgim rozumie 
niczym skąpcy na swoich pieniądzach. 

Rozum, tak jak my go rozumiemy, jest nieporozumieniem. 

Elias Canetti 

podobnie jak w życiu 
otoczeni jesteśmy przez śmierć, 

tak w zdrowiu rozumu 
osacza nas obłęd. 

Ludwig Wittgenstein 



• fi'ig. 211. 
lllufroiittsf djroingen. fi'ig. 212. 

.\)Bdjfte 2nge. 

niesłusznie jest mówić: 
Ja myślę. 

Należałoby powiedzieć: 

Mnie myślą. 
JA to ktoś inny. 

Arthur Rimbaud 
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nieznane glosy milcząco nas otaczają, 
słyszycie je? 

nisko kołuje kruk niewidzialny, 
widzicie go? 

Hans Arp 
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prawdopodobnie nadejdzie dzień, 
gdy nie będzie już wiadomo, czym być mogło szaleństwo. 

Jego kontury ulegną zatarciu, 
co uniemożliwi odczytanie znaczenia pozostawionych przez nie śladów. 

( . .)Ale w przyszłości ślady te staną się niezbędnym kluczem szyfru, 
dzięki któremu staniemy się czytelni my i nasza kultura. ( . .) 

Neurozy uznane zostaną za formy konstytutywne 
(a nie za dewiacje) naszego społeczeństwa. 

Wszystko, co dziś odczuwamy jako sytuacje graniczne, 
dziwne, nie do zniesienia, uzyska pogodny charakter zjawisk pozytywnych. 

A to, co dziś oznacza dla nas ową Zewnętrzność, 
pewnego dnia może zacząć oznaczać nas samych. 

Przetrwa jedynie tajemnica owej Zewnętrzności. 
Powstaną pytania, czym była owa dziwna granica 
istniejąca od czasów głębokiego średniowiecza 
aż po wiek XX i być może jeszcze później? 

Dlaczego kultura zachodnia zepchnęła na swe obrzeża to, 
w czym równie dobrze mogla rozpoznać samą siebie 

i w czym istotnie rozpoznawała siebie, ale w sposób wykrętny? 
Dlaczego sformułowała jasno jeszcze w wieku XIX 

- ale także już w epoce klasycyzmu -
że szaleństwo stanowi nagą prawdę o człowieku, 

a jednak umieściła ją w sferze idei zneutralizowanych i bladych, 
w której została ona niejako unicestwiona?( . .) 

W ten sposób zblaknie żywe wyobrażenie rozumu, 
rozumu w ogniu szaleństwa. 

Tak dobrze znana nam gra szukania w lustrze szaleństwa 
odwróconego obrazu nas samych, słuchania głosów, 

które pochodząc z oddali, mówią w sposób nam bliski, czym jesteśmy 
- ta gra mająca swe reguły, swoją taktykę, swe chwyty i podstępy, 

swe tolerowane nadużycia -
stanie się już na zawsze skomplikowanym rytuałem, 

którego znaczenie rozsypie się w proch. ( . .) 
W obrębie kultur historycznych nie pozostanie nic 

poza skodyfikowanymi sposobami izolowania wyobcowanych 
i technikami medycznymi, 

a z drugiej strony -
poza nagłym, gwałtownym wtargnięciem do naszego języka 

mowy odrzuconych. 

Michel Foucault 

Mariusz Grzegorzek 
Rocznik 1962. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie oraz Wydział Reżyserii w PWSFfviT w Łodzi. 
Od 1988 roku jest wykładowcą Łódzkiej Szkoły Filmowej. 
W czasie studiów nakręcił trzy filmy krótkometrażowe: Krakatau (1987), 
Robak (1988), Jezusowi jest zimno ( 1988). 
W 1990 roku, na zamówienie drugiego kanału niemieckiej TV, wyreżyserował 
jednogodzinny film pt. Goliathus Goliathus. 
Debiut fabularny, Rozmowa z cz!owiekiem z szafy, przypada na 1993 rok. 

Filmy Mariusza Grzegorzka uhonorowano licznymi nagrodami, m.in. 

Krakatau: 
- Nagrodą dla najlepszego filmu na Europejskim Festiwalu Szkół Filmowych 
w Monachium, 1987 
- Nagrodą Specjalną na Festiwalu EUROPACINEMA w Rimini, 1987 
- Nagrodą Główną Forum Młodego Kina na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Oberhausen, 1988 

Robaka: 
- Nagrodą dla najlepszego filmu, nagrodą za najlepszą ścieżkę dźwiękową 
i najlepsze wykorzystanie muzyki na Europejskim Festiwalu Szkół Filmowych 
w Monachium, 1988 
- Grand Prix Festiwalu Rencontres Internationales Henri Langlois w Tours, 1988 
- Nagrodą Specjalną za najlepszą ścieżkę dźwiękową na Festiwalu Szkół 
Filmowych w Tel-Avivie, 1989 
- Nagrodą dla najlepszego filmu na Festiwalu Szkół Filmowych w Sofii, 1989 

Rozmowę z człowiekiem z szafy: 
- Nagrodą Specjalną za debiut filmowy na 50. Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Wenecji, 1993 
- III nagrodą na Festiwalu Młodego Kina Wschodnioeuropejskiego 
w Cottbus, 1993 
- Nagrodą Specjalną jury, nagrodą za najlepsze zdjęcia , nagrodą za najlepszy 
dźwięk na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, 1993 
- Nagrodą Andrzeja Munka za najlepszy polski debiut filmowy 1993 roku, 
nagrodą za najlepszy debiut operatorski 1993 roku 
- Nagrodą Specjalną za wybitną reżyserię oraz nagrodą za najlepszy debiut 
reżyserski na X Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Aleksandrii, 1994. 

Filmy Grzegorzka zapraszano również na festiwale 
w Uppsali, Tampere, Grimstad, Tel-Avivie, Bilbao, Angers , Toronto, Montrealu, 
Thessalonikach, Oslo, Goeteborgu, Cleveland, Hongkongu , Singapurze. 

Ja.d jest jego debiutem teatralnym. 



Zespół Henryk Staszewski Kierownik techniczny 

artystyczny Bogusław Suszka Ryszard Warcholiński 
Andrzej Wichrowski Zastępca kierownika 

Teatru Bronisław Wrocławski technicznego 

im. S. Jaracza Bohdan Wróblewski Mieczysław Kowalski 
Józef Zbiróg 

Główny elektryk w sezonie 
Reżyserzy Marek Desput 

1994/95 Zbigniew Brzoza 
Brygadierzy scen Waldemar Zawadziński 

Aktorzy Tomasz Zygadło Zbigniew Dyrda 
Irena Burawska Adam Forysiński 
Róża Chrabelska Koordynator pracy 

Prace malarskie artystycznej 
Dorota Kiełkowicz 

Wiesława Adamczyk i modelatorskie 
Agnieszka Kowalska 

Reżyser światła scenicznego 
Jarosław Kluszczyński 

Alicja Krawczykówna 
Krzysztof Sendke Prace krawieckie 

Barbara Marszałek Zyta Walczak 
Ewa Mirowska Inspicjenci Zygmunt Ciesielski 
Hanna Molenda Alicja Ćwiklińska 

Prace fryzjerskie Bogusława Pawelec Jarosław Janowski 
i perukarskie Jagoda Pietruszkówna Suflerzy Jolanta Fidos 

Agata Piotrowska- Alicja Ćwiklińska 
Prace stolarskie Mastalerz Zdzisława Głoskowska 

Małgorzata Rogacka- Jadwiga Paul Roland Unczur 

Wiśniewska Korepetytor muzyczny Prace ślusarskie 
Kamila Samrnler Elżbieta Kozowicz Wiesław Brot 
Joanna Sochnacka Korektor instrumentów Prace tapicerskie 
Krystyna Tolewska muzycznych Tadeusz Bilski 
Zofia U zelac Maciej Wichliński 
Grażyna Walasek 

Sekretarz literacki Kierowllik Biura Obsługi Barbara Wałkówna 
Ewa Wichrowska Ewa Drozdowska Widzów 
Bogumił Antczak Pełnomocnik dyrektora Barbara Stanisławska 
Aleksander Bednarz dis sponsoringu Biuro Obsługi Widzów 
Andrzej Głoskowski Zbigniew Szatkowski 

przyjmuje zgłoszenia 
Jan Hencz Szef reklamy od 8 .00 do 16.00, 
Andrzej Herder Anna Łabieniec ul. Kilińskiego 45 , 
Mariusz Jakus ----- -- tel. 33-15-33 
Stanisław Jaskułka Redakcja programu 
Marek Kasprzyk Mariusz Grzegorzek 
Ryszard Kotys Ewa Drozdowska Kasa teatru 
Paweł Kruk Opracowanie graficzne czynna 
Piotr Krukowski Zbigniew Koszałkowski w godz . 16.00 -19.00 

Stanisław Kwaśniak & Tak i TAK Studio ( z wyjątkiem 
Maciej Małek 

Fotografia poniedziałków ) Andrzej Mastalerz 
Jolanta Dylewska tel. 3 2-66-18, Cezary Rybiński 
Krzysztof Lipiński ul. Jaracza 27 Dariusz Siatkowski 

Bogusław Sochnacki Druk- Hossa - Druk 
Łódź, ul. Chocianowicka 27 
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02-637 WARSZAWA, ul. SPARTAŃSKA 6B, tel. fax 447554 
Przedstawiciel na Łódź Leszek BARTOSIK, 

Łęczyca ul. Konopnickiej 11/13 tel. 49-20 

-----Fiat Auto Poland----· 

Uno Tipo Tempra 
Ducato (dostawczy) 

GOTÓWKA NISKIE RATY LEASING 

MAREDls.c. 
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Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 



({i) 
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 

Dyrektor artystyczny 

Waldemar Zawodzińskl 
Dyrektor naczelny 

Wojciech Nowicki 
Zastępca dyrektora 

Sabina Nowicka 
Kierownik literacki 

Paweł Konie 
Kierownik muzyczny 

Piotr Hertel 


