
„Na pełnym morzu”
Zaprezentowane po raz pierwszy 24 marca 1966 roku, „Na 
pełnym morzu” Sławomira Mrożka było drugą (po wcze-
śniejszym „Lichtarzu Ruskim”) premierą w historii działal-
ności Teatru STU. W spektaklu występowali Wiesław Wójcik 
(dla którego była to pierwsza główna rola w karierze), Je-
rzy Trela, Mieczysław Franaszek, Jan Łukowski i Edward Do-
brzański. Ten ostatni także reżyserował – wtedy jako adiunkt 
krakowskiej PWST, obecnie jej profesor, wieloletni pedagog 
oraz dziekan Wydziału Aktorskiego. Opracowanie plastyczne 
spektaklu przygotował Jerzy Michalak.

„Bardzo dojrzałe przedstawienie obejrzeliśmy w wy -
konaniu STU. Na pełnym morzu Mrożka (reż. E. Dobrzański) 
zdradzało od razu profesjonalistów – występowali studenci 
PWST. Byli nie tylko zabawni – przekazali Mrożkową filozofię, 
świetnie pointowali dialogi, a już całkiem gratisowo szafo-
wali młodością i wdziękiem.” – pisał w recenzji spektaklu 
Ryszard Taedling („Dziennik Polski”, nr 74/1966).

„Sennik polski”
Mający premierę 17 grudnia 1971 na Łódzkich Spotkaniach 
Teatralnych „Sennik polski” w inscenizacji i reżyserii Krzysz-
tofa Jasińskiego stał się jedną z najważniejszych premier 
w całej historii Teatru STU. Scenariusz autorstwa Edwarda 
Chudzińskiego i Krzysztofa Miklaszewskiego był „wiwisek-
cją duszy polskiej podług słów” Adama Mickiewicza, Juliu-
sza Słowackiego, Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Witolda 
Gombrowicza, Stanisława Dygata, Tadeusza Konwickiego, 
Leszka A. Moczulskiego i Sławomira Mrożka właśnie. Muzykę 
do spektaklu stworzył Krzysztof Szwajgier.

W 1973 roku spektakl prezentowany był na festiwalu 
w Sziraz dla cesarzowej Iranu Farah Diby Pahlavi. Na widow-
ni obecny był także Sławomir Mrożek. Tak ten wieczór wspo-
mina Krzysztof Jasiński:

„Spektakl dla dworu był przedziwny. Duże studio tele-
wizyjne zamieniono na Teatr STU, na środku konstrukcja 
i stół z Sennika, wokół amfiteatr pokryty perskimi dywa-
nami. W centralnym miejscu siedzi cesarzowa, obok damy 
dworu, dygnitarze. Generałowie, admirałowie i inni wojsko-
wi stoją, bo przecież nie mogą siedzieć. Pod amfiteatrem 
służby specjalne. Wśród międzynarodowej publiczności chi-
choczący Sławomir Mrożek – gość honorowy festiwalu, przy-
leciał wtedy z Berlina.”

„Donkichoteria”
Będąca jednym z największych międzynarodowych sukcesów Te-
atru STU „Donkichoteria” swoją premierę miała 18 grudnia 1980 
roku. Spektakl w inscenizacji i reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, ze 
scenografią Katarzyny Żygulskiej i muzyką Krzysztofa Szwajgie-
ra zwiedził pół świata. Jak się okazuje, na scenariuszu autorstwa 
Edwarda Chudzińskiego i Krzysztofa Jasińskiego duże piętno odbił 
tekst „Emigrantów” Sławomira Mrożka. Tak tworzenie „Donkocho-
terii” wspomina Edward Chudziński:

„…za największe wyzwanie uważam Donkochoterię. Spektakl 
rodził się razem z Solidarnością. Jakże łatwo było popłynąć z prą-
dem, dać się porwać fali narodowego uniesienia. Tymczasem 
w naszym spektaklu tożsamość inteligenckiego bohatera zosta-
ła rozbita, świat przedstawiono na opak, pomieszały się dyskur-
sy, dominowało błądzenie, wątpienie i negacja. Stary Teatr pod 
naporem wydarzeń zdjął z repertuaru Emigrantów Mrożka jako 
sztukę „nie na czasie”, a myśmy wybrali z niej najbardziej dy-
sonansowo brzmiące dialogi i zbudowali z nich kluczowe sceny 
w przedstawieniu.”

„Zabawa”
22 października 1987 roku na scenie Teatru STU przy alejach Kra-
sińskiego miała miejsce premiera spektaklu „Zabawa” wg tek-
stu Sławomira Mrożka. Reżyserował Krzysztof Jasiński, który także 
przygotował scenografię. Muzykę napisał Jan Kanty Pawluśkiewicz. 
Występowali: Stanisław Gąsienica-Szymków, Andrzej Róg i Jan 
Piotrowski.

W recenzji Bożeny Winnickiej z „Życia literackiego” (nr 2/1988), 
czy tamy:

„Zabawę wyreżyserował Krzysztof Jasiński ściśle według dida-
skaliów Mrożka. Tyle, że nie rozgrywa się ona w świetlicy urzą-
dzonej w dawnym pałacu. Zresztą nie miejsce jest ważne, lecz 
sytuacja i ci trzej, którzy wtargną tu za chwilę, w poszukiwaniu za-
bawy. Nie są parobkami, przynajmniej nie dosłownie. Ani przez 
chwilę nie są ludowi. Bije od nich swojskie chamstwo, agresyw-
na buta, podszyta prymitywnym strachem. Są niewątpliwie „lep-
si”, gotowi wziąć pod obcas każdego. Tyle, że bardziej śmieszni niż 
groźni. (…) Najpiękniejszy blondyn z całej okolicy (Jan Piotrowski), 
chaplinowaty malutki Stanisław Gąsienica-Szymków i Andrzej Róg, 
wysoki, niebywale kościsty z fryzurą a’la Krzysztof Jasiński. Przyszli 
tu na zabawę. Zabawa może być wszystkim, pogrzebem lub wese-
lem, byle była naprawdę.”

„Letni dzień”
Marek Pasieczny reżyserował, a Wojciech Bajor przygotował 
scenografię do spektaklu „Letni dzień” wg Mrożka, który swoją 
premierę przy al. Krasińskiego miał 22 listopada 1987 roku. W ob-
sadzie spektaklu znaleźli się Jan Frycz, Dorota Pomykała i Ryszard 
Jasiński.

Jak się MrOżek przez lata  
w stU przeplata…

Na pełnym morzu, Jan Łukowski,  
Wiesław Wójcik, Mieczysław Franaszek

Na pełnym morzu, Mieczysław Franaszek, Wiesław 
Wójcik, Edward Dobrzański

Krzysztof Jasiński i cesarzowa Iranu  
Farah Diba Pahlavi

Zabawa, Andrzej Róg

Zabawa, Jan Piotrowski,  
Stanisław Gąsienica-Szymków, Andrzej Róg

Letni dzień, grafika z programu do spektaklu, 
Jan Frycz, Dorota Pomykała, Ryszard Jasiński

Donkichoteria, Krzysztof Stachowski,  
Franciszek Muła, Włodzimierz Jasiński

sławomir mrożek  |  ci, co mnie niosą8


