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SŁAWOMIR MROŻEK ur. w roku 1930, -proza
ik i dramaturg, uprawia. satyTyczną grot~ę o 
podtekście obyczajowym i filozoficzny_m. Zbiory 
opowiadań : „Półpancerze praktyczne", „Słoń", 
,;Wesele w Atomicach", „Deszcz". Dramaty: „Mę
czeństwo Piotra Ohej'a", „Policja". „Indyk", 
„Na pełnym morzu", „Karol", „Strip-tease". „Za
bawa", „Czarowna noc", „Srnierć pol""..icmika", 
„Tango",. Cykle satyryczno-rysunkowe: „Polska 
w obrazach", „Postępowiec„. Autor stałej rubryki 
satyryc1ZJ10-rysunkowej w .Przekroju „Przez 
okulary Sławomira Mrożka" . 

Twórczość rozpocr.ą~ jako satyryk związany z 
czasopismem „Szpilki". Potem nastąpiły grotes
kowe Dp<)WiadarJa. klimatem swym zbli żone do 
utworów Ionesco i Kafki. Od roku 1959 pisze dra
maty, które przyniosły mu rozgłos światowy . W 
dramatach swy ch łączy okrutne i groteskowe 
widze•nie śv.li a·ta współczesnej awangardy tea
tralnej z polską obyczajowością i wnikliwą ob
s~wacją naszego życia . 

„Tango" je5t drugą sztuką Sławomira Mrożka 
wystawioną przez Bałtycki Teatr Dramatyczny_ 
Pierwszą był „Karol", grany w sezonie I9 CT 2/63. 

-Sł~llMA-1-'r' M~·,k 



Pierwsza pełnospektaklowa szt uka Mro
,:ż.ka, powstała w 1964 r., nie jest jednak ani 
wyłącmie parabolą na temat nihilis tycz
nego i;0jusz.u nagiej siły z. jałową i uwię
dłą tradycją - a więc sojuszu, który mo
że dojść do skutku w oparciu o najróż
niejsze przesłanki - a.ni też sztuką czysto 
politycuią . Uniwersalny zasięg sztuki wy
nika raczej z jej wielowarstwowości: kon
flikt pokoleń i aktualna satyra, trawesta
cja dramatu idei i miłosna tragikomedia, 
knvaw:l 1;1natomia włajz:y i krytyczny o
braz d:>yczajowy. Wychodząc poza formę 
w:;p6łcz.esnośd, s::tuka bierze przykład z 
podstawow~go modelu dramatycznego: z 
Hamleta.. 

Abstrakcy jna, na far$ę przestawiona 
·tragedia. Jej s iła polega na ~ym, że pre
paruje ona - z za s i~gu doś v,;iadczeni a -
współczesne twierdzenia socjologów, łączy 
je z powszechn ie uznanymi spornbami by
cia i dopasowuje do wzorca klasycznej 
intrygi. Z dobrze zrozumiałych względów 
Mrożek posługuje si!;' alegorią . Jego roda
cy, już chociażby dzięk i różnorodnym sko
jarzeniom z rodzimą dramaturgią, ze 
współczesnością i z histurią , zapewne u
znają Tango za sztukę o gęstszym splocie 
niż my. Szybkie i inteligentnie przeprowa
dzane zmiany perspektywy są dla nich 
bardziej przejrzyste, a zatem również bar
dziej fascynujące. Słabości polegają prze
de wszystkim na niezbyt pewnym przej
~ciu od prywatnie zlokalizowanego kon
fliktu do pryncypiów. Niezbyt właściw i~ 
zrozumiała jest bezradność Artura w ob
liczu triumfu , jakim było przy-.vrócenie 
form zewnętrznych . Słabo uzasadnione są 
jego poszukiwania jakiejś potęgi idei i 
raptowny zwrot w kierunku potęgi nih i
listycznej. Słowo „śmierć", w dosk onale 
skądinąd osadzonej scenie śmierci Euge
ni i, niezupełnie ten zwrot- tłumaczy. Do
pie:o Edek, reprezentant brutalnej prze
mocy, wygrywa wstrząsający i:.kord ko1'l
cowy. 
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Tango !\·!rożka 1est parabo:ą o św1ec1e. 
w którym „nic już nie funk ·:jonu ;e" Dla 
tego świata re wolucyjnego anar chizmu n ie 
ma ratunku nawet w ja ki e j$ prze1·.; rotneJ 
„ide i" . Chaos rodzi już t~· t k o przemoc. iel 
m c· ccdawców i wykona\~·ców . !)o anarch . t 
należy również - co do tego '.\!rożek nie 
1JCzosta1via nam 1\ątpliwości - .,nowo-
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Eugenia 

Eugeniu1z 

Edek 

Artur 

Eleonora 

Stomil 

Ala 

SCENOGRAFIA 

KRYSTYNA HUSARSKA 

SUFLER 
JADWIGA BOGUSZ 

S&.AWOMIR MROiEK 

T A N G o 
utwór dramatyczny w trzech aktach 

{= 

O I y: 

NOEMI KORSAN 
ALINA ŻUBRÓWNA 

JERZY P'lTIO 

TADEUSZ JURASZ (gościnnie - aktor Te· 
atru Starego w Krakowie) 

HENRYK MAJCHEREK 

STEFAN IŻYŁOWSKI 

KAZIMIERA STARZYCKA-KUBALSKA 

WŁADYSLA W JEŻEWSKI 

ANNA K ~LA WSKA 

REŻYSERIA 

NOEMI KORSAN 

ASYSTENT REŻYSERA 

STEFAN IŻYLOWSKI INSPICJENT 

KAMILLA IŻYLOWSKA 

PIĄTA PREMIERA SEZONU 1966/67 



r~oCsny eksperyment artystyczny" Stomi
la, k tórcs o ru.ultat iest odpowiednio idio
t!'Czn y. Chwyt ten jest o tyle niebezpie
r. :::ay, ż-a s a1~1 Mrożek najlep~ze pomysły 
z:.>.wdzi~cta ~ykpiw;m~mu „teatrowi eks
perymentalnemu". Zagracony a następnie 
rzekomo uporządkowany pokój wziął t;ię 
:& Inwazji Adamova, sceny rodzinne in
spirowane są przez najlepsze sztuki Io
nesco, groteskowy zamach stanu dokona
ny przez troglodytę zaprezentował Al
fred Jarry już w 1896 r. w KTólu Ubu -
oczywiście, przy pomocy dużo jaskraw
szych środków scenicz.nych. 

Nie uległa tylko zmianie aktualność 
przedstawionych problemów. Nauka, wy
pływająca ze sztuki Mrożka, brz.i~i: libe
ra na anarchia toruje drogę elementom 
terrorystycznym. Niejednokrotnie iniellś· 
my okazję przekonać się o tym. Na razie 
jednak nawet nie świta jakieś sensowne 
rozstrzygnięcie dylematu. - - -



wnika ogarnia szal władzy, ale wlad;:a 
natychrniast przechcdzi w ręce prymity
wa, który z usposobienia nadaje się na 
władcę absolutnego. Jedyny srrzymierz.e
niec młodego buntownika, jego nos talgi
czny dziad stryjeczny, jakby zahipnot.'"
zowany przez wladzę, od razu zmienia 
skórę i gdy spada kurtyna, wraz z p::-y
mitywnym zwycięzcą tańczy tango p,1 
trupie (dosłownie po trupie) młodego 
buntownika . 
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W Tan"u jest nawet temat teatru, te
mat wypływając:; z rozmowy Artura i 
Jego ojca, który lubi przeprowadzać tea
t ra lne eksperymenty . Artur domaga si~ 
tragedii w świecie, w którym życie co
dt. ie nne jest p:i prostu farsą . Ojciec przy
znaje, że farsa jakJ pożywk01 codz.ienno. 
jest na dłuż s zą metę ni2mośna, ale zn2j
c:uje wytchnienie w swych eksperymen
tach Sam i\Irożek uprawiał dotycr.czas 
fmsę (w rodzaju Męczeństwa Piolra 0-
hcy'a) i zajmował się eksperymentem 
(jak w Czarownej 11ocy1; jedno i drugie 
miało mu wystarczać dla interpret:cwania 
współczesnego świata. Tango je~t niemal 
t!·agedią . Ale warto dodać, że sztuka ta 
odnosi su~;ces jako komedia, a może na
wet farsa, zwłaszcza w pokazie siły, z jJ
ką tradycjonalizm Artura uderza w osłu
piałą cyganerię. 
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Z całej rodziny jedynie Stomil dość pe
wnie siedzi w swojej skórze. Stomil jest 
przeciwny zasadom, nie chce żadnych za
sad, ponieważ jest artystą, eksperymentu
jącym artystą, któremu potrzebna jest 
ekspansja, który chce robić to, na co wła
śnie ma ochotę . W dodatku zasady mogą 
być niebezpieczne, mogą zagrażać życiu, 
gdy trzeba się raz zdecydować na czyn 
radykalny, który może mieć tragiczne 
następstwa . Ale tragedia - utrzymuje 
Stomil - jest już dzisiaj niemożliwa , od 
wieków związana jest ona ze światem 
niewzruszonych poj ęć, jest jego najpel
niejsz.ym wyrazem. w naszych czasach tru
py już niczego nie załatwiają, możliwa 
jest tylko farsa, ale nawet farsy na dłuż
szą metę nużą. Pozostaje więc ekspery
ment. 
Czyżby w tym wyznaniu je.dnej z głów

nych postaci sztuki zawarte było artysty
czne credo polskiego autora? Tak się wy
daje. Eksperymentuje on bowiem z sied
mi.oma postaciami sztuki tak absurdalnie, 
tak obrotnie, że miejscami jeden żart go
ni drugi, a rozbuchana wesobść sięga 
przesady. Ale pośród tego raz po raz wy
mierza autor ciosy, ciosy tak zręc;:ne, że 
się v:szystkiego odechciewa. Policzek sta
rym, którzy ślepo czepiają się nowegJ, 
policzek młodym, którzy - jak Artur -
chcieliby naśladować starych, restaurować 
ktlnwencje bodaj za cenę ślubu z wszel
kimi atrybutami, jak śnieżnobiała sukn ia 
ślubna, organy i zastęp drużek . Całość 
jest tak makabryczna, jeJ humor tak ab
i;urcialny (choć nie wpada w teatr absur
du), a igran ie możliwościami tak wielo
warstwowe, że ten eksperyment sceniczny 
upozowany na sztukę rodzinną okazuje 
się tylko maską, za którą kryje się kry
tyka społeczna , problematyka polityczna 
i rozrachunek z ideclogiami prowadzący
mi do zguby. W głębi zaś kryje się jesz
cze coś więcej: mały sąd nad światem 

W PROGRAMIE WYKORZYSTANO FRAGMENTY RE
CENZJI NIEMIECKICH I ANGIELSKICH Z PRZEDSTA
WIEŃ „TANGA" W DUESSELDORFIE I LONDYNIE 
ORAZ RYSUNKI SŁAWOMIRA MROŻKA Z CYKLU 
„POLSKA W OBRAZACH". 



Kierownik techniczny Józef Karbowiak 
Kier. prac. perukarskiejHalina Wasielewska 
Kier. prac. krawieckiej Stefan Rogala 
Kier. prac. stolarskiej Ignacy Walendowski 
Slusarz Jerzy Meszyński 
Malarz Franciszek Piątek 
Modelator Tadeusz Gościniak 
Tapicer Władysław Teodorowicz 
Farbiarka Apolonia Kuźmicka 
Główny elektryk Stanisław Jeziorski 
Elektroakustyk Jan Laskowski 
Brygadier sceny Stanisław Kawalec 

ST ALE DNI GRANIA W KOSZALINIE 

I SŁUPSKU 

piątek, sobota, niedziela 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

Kasa teatru (z wyj. niedziel i poniedziałków) 

godz. 11-13, 

w dniach przedstawień ponadto 

godz. 18,30-19,30 

Orbis (z wyj. niedzieli) 10-17 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

Koszalin 

Słupsk 

telefon 20-58 

telefon 51-85 

Prog;ram wydaje 

Dyrekcja Baltyckiego Teatru Dramatycznego 
im. J. Sluwackiego w Koszalinie 

KZG Koszalin D-281 30. 3. 67 1000 W-1/26 
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