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amy klasy a • • • 

N iehtwo pi 1ć u te.i ~ztuc '• Kry vka 
nie lvlko poi ka, ale i zagranic·z-
1 .i uz1.ala „Tani;:o" 7.ll jedną znaj-
7.!l.tkmnitszych pozycji w polcz, s
n;rl1. "t\VÓr '.\Irożka zo:t· I 'uż 

k an nizowany przez opinię \0 
• p 6 7 -

dziwi.~j;ico z odny. Recenzenci 
i pr ~r mO\\ i, s.polecznlcy l kon 
wod wi optymiści i ni uleczalni 
fiści 

z iedno-

Kott dzi, że 1utor „T nĘ 1" widzi 
'"· ia \\' p r pcktywle kata Lrofy. Tr u : l 
pisz , ·.e „zgryźliwy mor lizat r lroi. k 
trzyma ~' r zen>.'ie zazdro ·nit' scho ne, 
łagodn bo_,nie Ładu . Harmonii i Pi kn. ··. 
Sandauer :.n '\Ż · . że ysl~\\\ i en ie Ul\rnru 
b) loby niC'możliwe. „gdyby krytyka 'lie 
kamuflowała je~o resci". ,J zez na -
mi:i.·t uf .. że „. T r oż.ck z d rogi „Tanga" 
11 il:.' zeJ<lLit'. t.e k1 oki li.lncczne nic.: z.ach
w e t '· .im pocmcia r6\\'110v:agi czy li 

pra'.\ iedliwo l cz ·li 'w1a ect\ m, gdzie 
prawda, • -zn,1. ć , p .. y zlo'ć". 

Syt uacj ie·t więc niedwuznacznie za
vox populi nareszcie znalazł 

język z kry tyką „T a ngo" 



\\ ;;zc:dzie tam, ~dzie · . t grane (a je. t 
rane prawie \\ szędzie) ma it.., komplety. 

Sub .- !11i . pecj Ji<-ci od mod n qo posobu 
.;.,·yrai.ania się" ponoć t\\"icrdz<1 . że nie 
mó\\; sic: już. .,i'ć w Polski:;' ', tylko „i"ć 

w tango" .• r dnym s owem ·- mamy kla
·yk . 

• \rialem okaz.ie: o~ lądać dotychcz.as tny 
przed tawienia „Tane;1" - w W·1r·za\\ ie. 
Krako\\ ie 1 Wrocławiu. .\xero'' ki p k
laki (Teatr W póle:„ sny, 'Hr urna). pr..:e
myśl ny w każdym . zczególe, nt i.wyk le 
finezyjny w realizacji aktor kie.i wydał 

m i się .il'dnnk propozycją nieco zbyt 
chlodną i odrobillc: przece! 

Bliżs1.a jest mi krakow k 
Jarod:iee;o (Teatr SL ry) równie pr r:y
lyjn w kompozyc.ii, może mniej .ieclnolita 
aktorsko, H!c za to intensywniejsza w ryt
mie·. o.:.trzc-J. w k pozycji t I stu, ma
.· ca n ''i ''" .tul - ·\,ietni pr -
wadzoną i zagraną role: aut ntycz.nie mlo
de"o Artura. v; rocl:w.·. kie przed ta\\ ·eme 
w moim odczuciu nie było istotniej ·zy:n 
ai •em w teatralnej dyskusji n temat 
„Tanga", nie odznaczało . ię bo\\ iem ;„ d 
ny:n · r 'łon m porządk 'em my:lowym 
i :tylis'ycznym. 

• •·. trtE.' a chyba niko:.:o przck n) ~ ć 

o tym, '· ·wy la\\ i nic ztuki :\lrożka 

v.· m"lym L• il rze, dy. p nuiącym w i<umie 
skromnym ze polem i st przedsię\\~L.ięc1 m 
o tyl ambitnym, 
zwyczaj lru n m 
zyko to J dn kż 

„T ngo" j przy całej · oJe 

war'>twow-0"ci i prl nikliwo c · in l ktu
,1lne ztuką picki lnie chyLrą. U worem 

upozorowan . r·1 1 ule, który awiając 

nie 
\\' 

ip 



Stomilów - wujek Eugeniu. z, 7 b 1nkn:

• owany herold „nowoczesności" - Stomil, 

młody inlelekluali. ta i prz · ięgly refor

ma or - Artur oraz pełna bie>logicznej, 

nie krępo\•nmej konwencjami, na ~uralno

' ci - Ala - oto modele różnych pokoleń 

postaw. 

:\roi.na też rzecz prosta la t'.vo ustalić 

tożsamość ~ilera kiej rodziny same"o 

. !rożka. Oczy ; ie Gombro\\ icz i Wit

kacy. Ale warto podkreślić i fakt, że ta 

sztuka tak świe~nie osadzollL \\ nasze.i 

tradycji , ma swój nie tylko poi ki, ale 

znacznie szerszy układ odniesienia, jest 

bardzo un iv.--ersalna w swoich historycz

nych rozpoznaniach i ostrzega\\ czych kon

kluzJ:..ch. Stąd dotychczasowe sukcesy 

„Tanga'' w Niemczech Zathodnich, Szwe

cji, czy Jugosławii. Stąd je o rosnąca 

popularnosć \' Europie. 

o p • 
I n 

. 
I e 

.JA.' r· TT 

A 
rlur ma naj\\·yż j d\ a lzie-' i pi •c 

l . urodził ·i \; 1940. i m 1 

\\:pomnień polityc:zn ·cll. paiJzi( r
nik jest dla niego tylko miesią

cem o bardzo złej po odzi Po
między !\rturem i Alą je·t tylko :e"em 
lat różnicy, ale różnic pokol n·ow 
z bardzo blisk< kurczą . ię do paru lat, 
potem dopiero coraz bardziej się \ ·y
dlużają . W lei rodzinie witk· cowsko
mrożkm' ·kie i Ar ur jest ostatnim z i.1 o
logów. Szu ta oporu, bo chce naprawiać 

· ~·iat. 1 naprawdę już nie roz.umi<', 
co to znaczy naprawianie . wiata. Dla 
nici wszy tka jest naturalne: ona sama. 
łóżko i u. trój. Jest całko\\;cie bezkon
!li.k wa, miło'ć pojmuj a. eptyczn·e. 
jak pon ć miocie Skandynawki. Mrożek 

ma świE'tny słuch . W. zy ·tkie różn i ce sty
lu tych d\\·óch pokoleniątek są w tym 
dialo~u: 

L.\: Stomil mnie dzisia; uszc::ypnal 

clu; a ra::y. 

RTUR : Łajdak. 

A A.; To twój ojciec. 

ARTt:R: Cie.>:q się. :e mi zu:rcicilaś 

UU'OQC:. 



AL,\.: No, bo wur11.C1s:: iq o t1L11,11n 

ojcu tuk jakos staro. wieckn. D;:1 ·w1 ;u;; 
nikt tak nie muu I <J SWOI/li t))' li. 

ARTUR: A Jak? 
Lll.. l; Nie ~u racu S! • w 01,111 r er c I 

llU'Ofll. 

r:,i tym zabawc: w chronolo ię możemy 
~-o:ic~yt- . „Zona przy jadela, syn kochan

ki. Nareszcie sl\\ on.yłcm obie rodzinę". 

Cytat jest 7.nO\\ u z Kurki. WydawaJo się. 

że komed1H rodzinne\ to \\Jaśni tylko lo: 
żona. mąż, koel nek, dzieci pokłócone 

z rodz1cumi , lbo narzeczona nic /. tej 
sfery, że z le"o schematu już ni<: nowego 
inie da się zrobil:. Tylko bulwar i nic 
"ięcej. Kiedy b ·urdalna forsa i tr.1gi-
rotc .ka róbowała porzucić rodtlnę. 1.n·1-

lazła si<; poza czasem rzeczy vislym. \ ko
medii rodzinnej byli dziadkowie, rod .ice 
i dzieci; cza. nic był ab:trakcyjny, skla
rhdy . ię n niego konkrctn bioqrafie. 
Wilkat'y jeden z pierv."zych rnzes::ral 
na nowo absurdalm1 komedię rodzinną 

v. historycznych kostiumach. w historycz
nych gestach. Z jedn.1 róznicą: w cr-
i;ektywie końca ~wiata Ryło to v. iclki 

rodzinne bullo z e. ch<1tologicznym kon
cern. Eschatologia Mrożka jest inna; bab
cia na katafalku jest z poetyki absurdu, 
tn py sci witkacowsko-ionesco ~·,kie, ale 
odmiany czasu są rzeczywiste. l\l.rożek 

je. t realistą nad. Nad polskim absur
dem. („.) 

Witkacy przy zedł za ' czcśnie, Gom
browicz jesl obok, \.trożek pierwszy przy
S7edł w samą porę. Nic za wcześnie 

·i nie za późno. I to na obu 7cqarnch: 
polskim 1 zachodnim. Z Witkacego jest 
\\ „Tangu" salon, rewolwer, drań w sa
lonie i trupy w salonie. Z Gombrowicza 

JC. t .ięzyk i podstawowe opozycje filo-
:rofic:1.ne i psychologicz.n ·\la ma " ·o 
bic co. z _ Ilodzmko\vny, S orni! .iest po 

ombrowiczowsku nie z pięty. Z Wit
katc>.!!,o v. ywodzi sic: prześ'\ iadczenie, że 

flrly.,ta je. t papierkiem lakmuso\ •ym 
. \\o i •go czasu. „Artyści to zaraza. Oni 
picn . .si nad~ryźli epokę'. Prze'wiadczenie 
to dzieli ze Stomilem wielu wybitnych 
mężów stanu, jak np. E1 nhower i Tru
rr:·H'. Z GcmbrO\"icza je. walka formy 
?- n· juko cią. konw ncii z rozmamłaniem. 
Gombrowiczo"·ska jest absolut1\a nie
możnosć, ,,. którą zapada Artur, po gom
browi zo" sku jes4. upupiony WUJCIO 

Eu!;eniusz, niemal z powrotem zapędzo

ny do s:>koły \\' s\\·oich krótkich po
dC'nkach 

ARTUR· r.,·;r. nie je. t pou:rrine 1tamo 

w .ni c. n e je~I u• uv6le :ad11e. W~zyst 

ko jest nijakie. Je~eli sc111n nie noclamy 

r~ec:nm jukiegos t'liarakteru. utoniemy 

w tej mjakości. l\1u:im11 tworzyć jakieś 

::11nc:enia. je::e/i ich nie mu w nowr:e. 

To przecież niemal dosłownie Gombro
wicz. Gombrowicz i Witkacy iedzą 

w Mrożku, jak w Witkacym siedział 

Przybyszewski i Wyspialiski . lbo jeszczl' 
inaczej. jak \\ Witkacym siedziaJ l\lali
nowski, Chwistek . Carnap i futuryści. 

Gombrowiczowski s~· tern odkryć zaczął 

i od gro le. ko\\ ego obrazu niewydarzo
nej Polski posanacyjne i, potem \ . szyst
kie jego „gęby" „pupy", „młodszości" 

i „ ni j akości" stały ie: już ty lko językil'm , 

uniwersalnym, ale za to abstrakcyjnym. 
Wszystkie e gęby i pupy za\•:isły \\ próż

ni. Mrożek przywrócil im realność, nawet 
więcej - no\\'ą historyczną do ·lownosć. 



Arlur rozpic:tym starszym panom z ich 

:tarczo-dziecinnym nonkonformizmem 

przeciwstawia gombrowiczow. ką formę . 

Forma, to j . t styl. Styl, to ą m ble 

dziadków. Meble dziadków skupują 

i . przcdf!ją antykwariusze. Ostatnio szu

kają zielonych, gazowych latarni albo 

ecesyjnych naftowych lamp. Arlt • o.ie" 

ubiera w ylindcr, wujcia w i;orset, bab

cię w balową suknie: sprzed pół \\icku, 

naneczonej każe wystąpić \ · \\ Jonie. 

:\llodzi klc:ka.ią , gramofon gra marsza 

weselnego :\'l"endclsso'hna, babcia S~1mo

zwaniec daje młodym blogosławic:ist wo. 

uroczy!'itość kończy :lubne zd i ęcie. \le ż·id

nego zdjęcia nie będzie. Stary pud„łkO\"Y 

aparat fotograficzny nic działtt. Lalaj4 

mole, czuć nailalinę. Stara forma-o azala 

się martwa. R ifikacjfl przcdmiolów nie 

nastąpiła . Socjologowie o tym dobrze 

wiedzą, !ormy i przedmioty, które r az 

powędrowały do antyk\ ·ariatu, ro. ną 

\ cenie>, ale już nami nie rząd zą 

jest JU · n iemożliwa, a far$a nudn, po

zo~taje tylko eksµer11ment. 

Buffo Mrożka Jest jednoznaczne. Jego 

serio jest o w iele t r udniejsze do rozszy

frowania. Osobiście przypuszczam, ie 

:'>.froiek widzi swój świat takie w per

spektywie k a astr ofy. Ale ten katastro

fizm jest inny, niz u Witkacego. Jak 

zawsze u Mrożka d\\ uznaczny i ironiczny. 

( „Rodzina Mrożka", Dialog nr 6. 1965) 

STEF \N TREUGUTT 

lawomir Mrożek napisał utwór dra
matyczny właśnie o tym; o po
trzebie '·cwn<;>trznego - i po
i ·cznego - ładu oraz harmonii. 
O bun O\ aniu si ę zim icka ,..,. 

imic: nowego (czyli: lepszego} porządku, 

o zwalczaniu tego, co U\ aża za pozba\ io

ne sensu. Doki dnieJ zaś rzecz ujmując; 

o kolejnych fazach bunt owania się prze

ci\\ martwej formie. o nieust uneJ, ho

ciaż zmienn j ci;11~lo ' ci Judzkich u·il wan. 

Rzec by można, patetycznie i slarnmod

nie: wieczna p1eso ludzkości . Cza em, 

oczywiście, dość zgrzytliwa piesń, podob

na nie tyle do ielanki, ile do złych snów 



chorego na żołądek paranoika. Ale cóż, 

wiemy dobrze, życie w o 6le ni je. t 

. ielank;1. Sławomir Mrożcl nie jest in

. truktor ·m harcerskim, an.i żadną osob. 

z urz du zajmującą się dziećmi i opty

mizmem. 'la\\ omir l\Troil'k, jak zwykle 

z~orzkniali moraliści, je l osobnikiem po

nurym. ie zmienia to ,„ najmniejszym 

topniu wy~okiego, p07.YlY\\ nei::o c lu je

go utworu pl. „TA 'GO". (.„) 

Syn x~· wieku, wierz. :\!rożek, ,, .. ku

lecz.ność antyjad6\\', przy ,·ykł mikroby 

zwalczać bakteriami \ ·łasncgo chowu. Po

kazał w utworze dramatycznym „TA ·

GO" intymne życie rodz.iny, wedle za

sady. iż ,iak w kropli wody odbija się 

w t ej podstawo\\' J grupie społecznej 

ocean wielkich pra\\. Wyciągnął na sce

nę nasze naturalne tęsknoty do wolności 

o ·obi. tego postępowania, bunt przeci\ 

sztyv.·nym regułom moralności, skompro

mito ml płytką miernotę rzekomo 'wi -

toburczych zapędów - ale nie stanął na 

tym. Wbil gola w bramkę przeciwnika. 

, 
l 

l 
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po chwili zaczął bombardowanie włas

nej, po chwili widzimy już, że gra on, 

strzelec kąśliwy, przeciw obu stronom, że 

nie ma na placu jego kolorów... On roz

bija iluzje : ułatwionej nowocze.mości, 

ułatwione~o ładu. prymitywnego buntu 

i prymitywnego porządku. Z wprawą za

trudnionego w urzędzie sledczym psycho-

nali tyka egzaminuje l\Irożek nasze do

mowe i publiczne cnoty. z zadziwiającym 

bra iem taktu wypomina każdemu i w 7.y-

tkim (na mod I owym prz1 khdzie rodzi

ny), że źle się zachO\\ ujemy, my starcy, 

my młodzi, i cała nieokreślona reszta: że 

nowego ładu stosunków między ludżmi 

nie robi się ani na zasadzie leniwej 

anarchii, ani przy pomocy energicznego 

pusto !OVI. ia .. Nieprzyjemne to razem i bez

p'.lżyteczne ..... - pożyteczny jest na placu 

sam autor, demaskator bezlitosny i aż 

naiwny; bo pomyślmy, jak bardzo trzeba 

być przy·.viązanym do idei ładu, w ja

kim stopniu trzeba być zaprzedanym raz 

na zawsze wierze \\ harmonijną wizję 

życia rozumnego, żeby aż tak n mięlnie 

powstawać pr:eciw bezładowi, brutalnej 

dysharmonii, przeciw mlodym durniom, 

i starym, i srednmi. 

„Zobaczy z. że nam . ię ud;:" - '' ola 
·eden z boha erów. ale ~ ię nie udało. 

i dobrze. że ·ie ni udało. :\Trożek ·e t 
przeciw formalne· . tabilizacji. przeci ;i.• 

„malej" st11bilizac·i. prze iw !>tabiliz cii 
na poziomie bezładu, przeciw . l"lbilizacji 
na poziomie trzymania za twarz - wol
no pr7ypusznać, ż.e jes prz eh\ każdej 

formie rr:oralnego samouspokojenia i bez
ruchu . Jest dydakt,·kiem nader io\ ·o
czesnym, działa nic przy pomocy srod
ków uspokajających. przeci\\ nie. pobudza 
osłabione organy na zej Ś\ ·iadomości, 

z uporem poucza, że mamy zam~lone 

oczy, z\\·iotezale rolli kuły, t.e niedo~konrilc 
i W)0maga1ącc treningu są na ze spraw
nosci . połcczn >. 

(. Tnngo"' -!Jlt o potr.: I e ladu i har-
monii : pror11 011 u icar ~nwsk1e o 
µ r .?ecl.~ta u; rem o J 



~ erz y !Koenig 
..... Tango' iest w i<1ki si->osób na (le\\ -

no remanentem dot) chcz.asowcgo t atru 

Mrożka. Zachow. I \\ nim da\l ne rek\\ i

zyty ab ·urdalne, powtarza manc już 

technik~ paraboli groteskowe.i. operuje 

tym samym suc:ho - obi kty\ ·nym jęz ·

hem, który tępi iakickolwi k eiep łko 

naturali ·tyczn<' i sen ym<'nlulnc rozmam

łani , nic rcz.·t!nuie z parodiow nia li ia

tur) i upo\\'. iech:nianyd1 przez nią \\"Y

tartych < ereo yp6w. A ji>dnak „Tane:o"' 

nie je~.t ju7. ylko rorote:ką, pod zy ą 

czarną literaturą. i\Ia inny wymiar. Tn1-

gigroleski. \\' któr j rnr. z mnie.i ies 

elementów buffo Dlaczego? Czy tylko 

rrzez to że śmierć Artura i triumf Edka 

pokazane o w tonacji serio? ... . 

Klucz ten pasuje w sposób jedynie do 

,.Tanga". Gdzie indziej jest po prostu 

możliwy do za toso\\ania, o ile ~kala dra

matu je;t tożsama z'* skalą aki go tea 

tru (a nie jest np. w odwolu.iącym się 

do rema n yzrnu „Ind) ~du"). "Clarzt>go \\·las

nie „Tane:o"? Otóż parabola dramatyczna 

o Slo:n ilu (przedsta\\ iciel n ykcniormiz

mu, który stworzył „burdel. gdzie nic 

nie fur;ikcjonuje. bo wszystko dozwolone, 

gdzie nie ma ani za~ d an· "Ykroczeń'") 

i Arturze (próba ;t warzenia formy, która 

mial by zrodzi · 1 le ) je l JfO\\' dzow1 

o wymiarów dram tu rodzinne Obra-. 

c 1 si \' układzie zamkni1;t ·m. 

d;i:1 1 tunt rz ci\ ko . iu zał 

no 

en·.1 

J do . l„dn !!Q 

. Tan o" j 

się wi<?lk niem oż-

·1 J pro\ a-
i:.pojenh \'.ład ą .. 

Irozka 

.ncho \" l-
ni .i' no a 

radl, ~·ą b:trakcv j

n. u ho. -, b)c agim eh mn

em. Z mi t znanych dotychcza. mt>cha-

nizmÓ\\ mit mal)l:zn.· h i „cz"' :eh 
form·· .;bsurdu grote kO\ ·e~o otrzym !iś

my ztukę .. ,. któr J mamy 7.\ y!·Ią mo

tr. · ·j ps) cholo~iczną, 11orma!nych bo-

haterow, z którymi \\ idz moi. 1~ bez 
\\ ic:kszc~o trudu utoż ·amić, mamy też 

umoralniającą tra~i rote ki:, k óra po ia

da '.-7) tkic wchy dr m· tu rodzmnci:o. 

W ten :po.ób !rożek napi. ·1! oią 

pien·:~z< normalną :ztuln;. 11 zez o:iem 



lat wstydził ·ię te o. pisał „PołlCJ ", 

,,Karola'' i „Czarowną noc". W .,Talll:!u" 

\\ y:trzelil n<!itle z wielki armaty. zna-
kom i ym tek~ em pelnos1 ckt klo\. 

z uki. prety~y · n e \ y \•ażoncj, Ś\\lClnic; 

zbudowa1 e ·, z rzema n raz d u7.ymi ro

lami kobiecymi (cze o. proszę zauważy~. 

nigdy w dramR ur"ii :\!rożki dotąd nie 

mieliśmy, ieśli nie liczy{' kohiety - sym

bolu, Laury, z „Indyka") . Dawna parodia 

dramatu s ała ię normalnym drnmatem. 

o zamknię e· kon trukcji. troi.ck-satyryk, 

l.tóremu doradzono kied~.-5 pisanie ··keczy 

eatralnych. zfapal oddech dramatopisa

rza dużego kalibru. Da\\ n:- ntosza Cze

chonte st I . !ę n onim C1echo\\ cm, k'6 -

ry napisał swo.1ą pien\szą dui:ą , normalną 

sztukę, ważną nie t. ·lko „,. kali .iednego 

ezonu. Naprawdę wła na. utrw'łlając 

poprzednie odkrycia . wo.ic"o Lea ru . '' y

korzyslujaca do. \\'iadczenia styli tyki p·.

rodystycz.no-ab:urdalne.i dh innych, ni 

ograniczających <;iE: do małpiego pr;wd

rzcini ani· już w „Z. BA \\'IE" prz:-· olea-

zji której - na zasadzie mechaniczn ~o 

odruchu - mó\vilo się w1Qcej o Wvspian-

kim niż o :\Irożku. Pomawiano pbarz.t 

o przedrzeźnianie, podczas i:dy ten \ y

~ t< pił z \\la 11)TIJ, polegając ·m na czymś 

zupelme inn m, teatrem.„ 

(Fragme11t recen.:ji :: war.s=au: ·k ego 

! rzedstuic·enia .,Tanocr", „\',' ·µulr=esność" 

~u 21 : :!fi HJ-:! 11 1%5). 



Z biografii literac iej 
SI omira rożka 

łM[ 
rożt"k dcbiulowal .iako bumor~·

~la i clieloni. la w pra ie kra
ko" ki j na pol'ląlku lat 1!150. 

n:ez p \·i n cza~ red 1nując· 
hnnegu .. r l po\\<'a ·. \\' ro-

ku 1!l53 wydal tomik hum resek pt. „Pół-

paru·erze pr kl nie". \' tn.: lala póznil"J 

opuhlikował pu vie." ć „.1· lcń

ię 

1•iero ' tomi opo\ ladan 

lo „\\ 

I a n· poludnil'" (1' 1) I .• > 

T\\ ciTl'ZO i. roipoc7.Jll 

!\Ir ż k n rz łomie 195i-5 . 

\V czer \l'owvm numcrzt" „Uial11 u" z ro-

·11 1. 5 ukazu· °'ZIU I -

„Pol c " 

\\•z · llde t . ztuł.i tanowią już że

la.zn~• repertuar cen pol kirb, należą nic

' '<\liJl w· da najciekaw 7.yc·h arly tycznie 

do <\flar współczesnej pot ·: j dram tur

~li. T l' Iem - u:manym jednak przez 

kr tyk za najwybitniej. z · ul\\ or • lro:i:ka 

- jest „T n~'l" (196.J), rane z oi.;romnym 

uli ·e em me tylko 'r Pol. "C, :de za 

r:mką. 



PROGRAM NR 13 

R I O\KIOTI 

,Jl"HZY R\.IDOlł 

ZRIG. Il\\ \\ IF.C"liO\\ "l~I 

SEKRET\RZ 
RED K .TI 
,fOA K\\l\'IKO\\ K \ 

WD A. li83 ~8.J" G Z-I.i ~36 "()O 

Nojbliższo premiero 

Alfred Musseł 

Świecznik 



Cena 3 zł 

, zempJarz 

SEZON 1965-66 R. 


