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Prapremiern „TANGA" Sla11·omirn. 1vhożko, od!Jyla się 
w Teatrze Wspó/r'. zesn ym w W arszffwie dnia, 7 lipca br. i 
wstała. uznmio p1·zez krytykóiu, jako ·1wjcieka wsze wyda
rzenie teatrn lne o.statnich lat. Kor es pond en t londy1/s!ciego 
„Tż.mes'a" orzekl, że TANGO jest 1wibardziej i'nt:eresującą 
sztuką, która ukazala sic:_ n• latach powojennych w frodko-
1Cej i wschodniej Europie. TANGO ll'ysta wito już szerng 
teatrów polskich, u 1·óumocze.foie z 1w0zą p1·emierą od/Jywa 
.„n:c:_ premiern tej s.ztuki w Teatrze Miej.s/,:im u• Diisseldor
fie. Goto/Ce są już p1·zek!ady wioski i angielski. Na wiosnc:_ 
zwmierza ll'.LJS/-o11•ić .,Tango" dyr. Peter Hall w teatrze 
„Ald wych". Wyda.ie sic:_ więc, że 1Creszcie sztuko polskiego 
komediopisarza zdo/J!:.dzie teah'u Eurnpy, i nazwisko Sla-
1comirn Mro.żka nie obce już 11• kręgu zna1Dców sztuki tea
trnlnef, st(111ie .sic:_ qlo:'me 1dród .szerokich rzesz pu/Jliczno.ści. 

Gdy tylko przeczytałem egzemplarz ,.Tanga", zrozmnia
le111, ż e poja ll'ilo .się dzieło nieprzeciętne, tak pod 1uzględem 
zwcortoś ci myślowej, jak pod iczględem .swoistej formy. 
Poll'stala sztuka, która uj111u.je 1wji.stotniejsze prolilem.y 
Fozda1·cio 1w.szego .świata. którn od1coż11ic poszukufe 1·odo-
11"odn dniff dzisiejszego. Pn[d!J, przenikające dzi.ś mlode 
pokolenie wypro1uadza. auto1· z uieublaqonq_ konsekwenc:flL 
z hosel. o które walczyła pop?'Zednia generncja, dowodząc, 
że 1rszystko co 11a.s dzi,~ razi 11· obyczajach młodzieży jest 
pr,::ecież tylic'o l'>oicnu;n1 roz1cini1;cie111 1ios s(1111ych, poko
lenia pi1:ćdziesir;_ciolatków. 

Bohater „Tanga" podejnwje ll'alkę p1·zeci1.u dzisiejszen111. 
.ś1uiotu; lmntuje sic:_ podobnie jak .firn Porter ze sztuki .J. 
Os/Jonw „11Iilo,~ć i Gnieu/', ale na odwrót, w przeciwnym 
kier1rnku. Buntuje sic:_ u· imic:_ wpr01uadzenia ll' życie za
pomnicmych norm etycznych, u: imic:_ zasad moralnych i 
obyc.zafrnuych. które wyzwoliłyby .ś1uiat z chaosu, z pustki 
i rnzp1·zr:żenia. Niby wspólczesny Hamlet .stwierdza: 
„świat wypad! z formy, - t?'Zelw go sp1·owa.dzić do nor
my". Po rnz pierwszy w twórczo.ści kmnedwp1:sarskiej 
ivfro.żka. po.ia wil sic:_ bohater, który poc.zul się odpowie
dzialny zo. kształt dzisiejs.zego .śll'iata i podejm117e samotną 
wal/er:_. Podąża więc drogą, wytyczoną 1r naszej literntu-
1·ze przez Gustawóu.·-Konrndó10, Przełęckich i Sulkowskich, 
drngą Konrnda - Wyspim/skiego, szlakiem bohaterów, 
któ1·zy dążyli do „porządku .świata". I podobnie jak oni, 
musi ponieść klęskę. 

Pm/Ilem poruszony przez Jvfrożkci nie ogrnnicza się do 
polskiego podwórka. Dotyczy ca/ego dzisiejszego .świata. 
I chociaż 1'odowód postaci „Tanga" można znaleźć na 
kartach polskiej literatury, 1wsa /Jia.ią one równie do br.ze 
angielskich Snvith'ów, co niemieckich Miillerów, czy fran
cuskich Dupont'ów. 

Rad jestem, że nasz emigrncyjny teatr w Londynie 1noże 
dzi.ś tę najnowszą s.ztukc:_ .świetnego kom ediopisarzci pol-
skiego uka.zać. L. K. 

SŁA \\TOMIR MROżEK 

TA NGO 
UTWóR DRAMATYCZNY W TRZECH AKTACH 

Osoby w kolejności ukazywania się na scenie: 

EUGENIA, /Jabcia. .„ 

EUGENIUSZ .. wuj 

.„ TEODOZYA LISIEWICZ 

HENRYK VOGELFAENGER 

„. LEON BIEDRZYCKI EDEJ{ 

ARTUR KRZYSZTOF .JAKUBOWICZ (debiut) 

Ji,'LEONORA, matka MARYNA BUCHWALDUWA 

STOMIL, ojcwc „. BOGDAN U R T?ANOWJrZ 

ALA EWA SUZIN 

Rzecz dzieje się w mieszkaniu Stomilów 

Reżyseria: Oprnica plastyczna: 

LEOPOLD KIELANOWSKI TADEUSZ ORŁOWICZ 

Orga11izc1cja: 

BENO KOLLER 

\V przygotowaniu: 

„NATJU~('I" - .Józefa BiPlawskiego. Pierwsza kumerlia polska, 

wysta" iona przcrl 200 laty na otwarcie SCENY NARODOWE.! w 

Warszawit!. Adaptacja Łt!kstu i piosenki i\L\IUANA HEMARA. 

o r a z 
„GAHś(· PIASKU" - sztuka wspólczesna .Jerzego Przezdzieckiego 



.JEśLI SZYBKO, SPRAWNIE I NA CZAS 

to tylko 

TAZAB TRAVEL LTD. 
273, Old Brompton Road, 

Tel.: FRE 1186 

FOR1llALNOśCI ZWIĄZANE ZE SPRO!V ĄDZANIE!VI 

RODZIN Z KRAJU 

ORAZ WYJAZDY DO POLSKI 

Caf~ Daąuis~ 
MIEJSCE SPOTKAŃ PUBLICZNOśCI 

TEATRALNEJ 
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THE UNION OF POLISH STAGE ARTISTS THEATRE CLUB 

GRANNY - Eugenia 

55 Exhibition Road, London, S.W.7 
Chairman: L. Kielanowski, dr. phil. 

pr sents 

TAN SO 

a new play in three acts by 

SLAWOMIR MROZEK 

Characters in order of appearance: 

UNCLE - Eugeniusz • 

TEODOZJA LISIEWICZ 

HENRYK VOGELFAENGER 

LEON BIEDRZYCKI - BARTELL 

KRZYSZTOF JAKUBOWICZ 

EDEK • a layabout 

ARTHUR - Student of Medicine • 

MOTHER • Eleonora 

FATHER - Stomil 

MARIA BUCHWALD 

• BOGDAN URBANOWICZ - PAUL BOGDAN 

ALA - Arthur's girl-friend • EWA SUZIN 

The action takes place in the living-room of the Stomils' '{lat. 

The time is the present 

There will be one inlerval belween the second and third acts 

Directed by 
LEOPOLD KIELANOWSKI 

JANUARY, 1966 

Administration: BENO KOLLER 

Sefting by 
TADEUSZ ORLOWICZ 




