
ARTUR 

Nic ma co vróbowa~; bcznaclL.ieJna sprawa. 
Jesteście potwornie tolerancyjni. 

(Tango) 
Nic nic jest poważne samo w sobie, nie jest w ogóle 
ładne. Wszystko jest nijakie. Jetell sami nie nadamy 
rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej nijakości. 
Musimy stworzyć jakieś znaczenlfl, jetell łeb nie ma 
w naturze. 7 
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WITOLD NA WROCKI 

W poszukiwaniu idei 

1. 

Twórczość dramatopisarska Sławomira Mrożka znajduje 
się od lat prawie dziesięciu w centrum uwagi teatrologów; 
sztuki autora „Wesela w Atomicach" gra się coraz częściej, 
a sam pisarz należy do niewielu polskich dramaturgów, 
których twórczość raz po raz przekracza granice, stając się 
obiektem zainteresowania calej Europ·y. Mrożek na scenach 
czeskich, węgierskich, niemieckich i włoskich święci trium
fy nieustanne i równie wielkie, co w Polsce. Dzieje się tak 
jakby na przekór złym prorokom, wróżącym jego pisarstwu 
ograniczony zakres odbioru, traktu.jqcym jego pisarstwo 
jako pastiche polskich tradycji dramaturgicznych; pastiche 
- oczywiście - groteskowy i ironic,3ny. 

Choć - przyznajemy - wiele jednak było racji w tych 
stwierdzeniach, które dramaturgię Mrożka wiązały z polską 
tradycją dramaturgiczną, widziały w jego utworach świa
domą opozycję wobec form i nawyków ideowych, które 
w polską świadomość wniosły utwory na scenę Mickiewi
cza, Słowackiego, Wyspiańskiego, Witkacego. Teza ta spraw
dzić się pozwalała i w czasie analizy „Zabawy" czy „Smier
ci porucznika", i w czasie rozpatrywania „Czarownej nocy" 
lub „Kynologa w rozterce". I czasem też spełnić mogla rolę 
pożytecznego narzędzia interpretacyjnego, otwierającego 
s.zerokie perspektywy poznawcze na problematykę genezy 
pomysłów, postaw ideowych czy nawet konstrukcji utwo
rów Mrożka. 

Ale w sumie taka postawa interpretacyjna nie tłumaczy
ła nic, albo bardzo niewiele z powodzenia jego pisarstwa 
i to nie tylko w Polsce, lecz także za granicą. Nie wyjaś- • 



niala mianowicie tej zadziwiającej łatwości przekraczania 
granic, tej zadziwiającej swobody w podboju europejskich 
scen sztukami, o których mówiono, że bardzo są polskie 
w warstwie intelektualnej i bardzo polskie w nawiązaniu -
rzecz oczywista - w sferze konstrukcji - i to przez opo
zycję - do polskiej dramaturgii. Gdyby zaś tak było -
wyjście z Polski na podbój Europy byłoby bardzo utrud
nione, niełatwe, jeśli - jak to niejeden raz już bywało -
w ogóle możliwe. 

Tymczasem okazało się, że propozycje intelektualne Mroż
ka wypowiadane są nie tylko językiem dramaturgii zrozu
mialej także poza Polską, ale także treść ich propozycji jest 
czytelna i bliska innym. Z tego wniosek może być tylko je
den, ten mianowicie, że dramaturgia Mrożka proponuje roz
ważenie zagadnień bardziej uniwersalnych, bardziej ogól
nych i że nie można podejmować próby odczytania jego 
tekstów jedynie przy zastosowaniu „polskich okularów", 
wyłącznie z polskiej perspektywy. 

Nie próbujmy więc odczytywać „Tanga" jako polskiego 
dramatu narodowego, jako nowego „ Wesela" - co robiła 
część polskiej krytyki teatralnej z okazji prapremiery sztu
ki, czy następnych przedstawień. Nie próbujmy tym bar
dziej, że propozycje serio w „Tangu" są mniej jednoznacz
ne, propozycje wypowiadane w konwencji buffo. Te pierw
sze zdawałyby się potwierdzać tezę Jana Kotta, że Mrożek 
widzi świat także w perspektywie katastrofy, choć jego ka -
tastrofizm jest dwuznaczny i ironiczny - jak zawsze. 
Tym niemniej jest okrutny, jak w teatrze Szekspira czy 
Artanda. Artura - jak Hamlet - ostatniego ideologa w tej 
rodzinie bezwładnej, śmiesznej w starczym i pozornym 
nonkonformiźmie, spotyka los Hamleta: ginie z ręki Edka; 
końcowe słowa mordercy brzmią jak replika Fortynbrasa. 
Podobnie: 

„ Widzieliście, jaki mam cios. Ale nie bójcie się, byle cicho 
siedzieć, nie podskakiwać, uważać, co mówię, a będzie wam 
ze mną dobrze, zobaczycie. Ja jestem swój chłop. I pożar
tować mogę i zabawić się lubię, tylko posłuch musi być". 

Kiedy Edek mówi: „Teraz moja kolej. Wy będziecie mnie 
słuchać", na pamięć przychodzą slowa z „Tren-u Fortynbra
sa" Zbigniewa Herberta: 

„muszę także obmyśleć lepszy system więzieii 
gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzie

niem 
odchodzę do moich spraw". 

• 

Triumf chamstwa, brutalnej sily - to triumf faszyzmu, 
zwycięstwo dyktatury. To perspektywa katastroficzna. Klę
ska Artura, ostatniego naprawiacza świata, jest ostateczna 
i zupełna. Jego chęć wprowadzenia świata w formę, nada
dania ludzkiej egzystencji pewnego styl1i, tym samym chęć 
przyprowadzenia tego świata na powrót do normy - skoń
czyła się fiaskiem. „Myślał dobrze, tylko był za nerwowy. 
Taki się nie uchowa" - komentuje Edek. „Chciał zwycię
żyć wszystko jedność i byle jakość. Zył rozumem, ale zbyt 
namiętnie. Za to zabiło go uczucie, zdradzone przez abstrak
cję". 

2. 

Stary salon, zakurzone i zaniedbane meble, staruszkowie 
manifestujący swój· zdziec·inniały już nonkonformizm: Sto
mil, Eleonora, Eugeniusz, Eugen'ia. „Żadnej skromności, ani 
inicjatywy". „W tym domu panuje bezwład, eutropia i anar
chia!" I jednocześnie marzenie o ro.zbiciu tradycji, a właś
ciwie o tym, jak ją kiedyś ro.zbijano: „Stomil, pamiętasz, 
jak rozbijaliśmy tradycję? Posiadłeś mnie na oczach mamy 
i papy, podczas premiery Tannhausera, w pierwszym rzę
dzie foteli, na znak protestu". „Czas buntu i skoku w no
woczesność. Wyzwolenie z więzów starej sztuki i starego 
życia! Człowiek sięga po samego siebie, zrzuca starych bo
gów i siebie stawia na piedestale. Pękają skorupy, puszcza
ją okowy. Rewolucja i ekspansja - to nasze hasło. Roz
bijanie starych form, precz z konwencją, niech żyje dyna
mika. Zycie w stwarzaniu, wciąż poza granice, ruch i dą
żenie, poza formę, poza formę". 

Bełkot młodych fu.turystów przeniesiony w czas dzisiej
szy. Stare programy galwanizowane przez upartych starych 
eksperymentatorów. Stomil, który przypomina pewnego sta
rego teoretyka awangardy, który nie uznaje przemian czasu; 
babcia i Eugeniusz rodem z dramatów Witkacego, stamtąd 
także Eleonora. Swiat autora „Nienasycenia" jakby nie 
zszedł nigdy ze sceny, ale postarzał się na niej, .zakurzył, 
zbałaganil do reszty . Miał rację Jan Kott szukając proge
nit·ury bohaterów „Tanga" w dramaturgii autora „Kurki 
wodnej". Stamtąd jest i salon, i rewolwer, i drań w salo
nie. Stamtąd przeświadczenie, że „artyści to zaraza. Oni 
pierwsi nadgryźli epokę". Ze wyprzed.wją czas, że ją zapo
wiadają. 

Ale z drugiej strony cala problematyka „Tanga" jest ro
dem z Gombrowicza, z „Ferdydurke". Stamtąd ciągle nie 
zapięty Stomil, Eugeniusz do połowy w stroju wieczora-



wym, od polowy w szortach, Ala-Młodziakówna, stamtąd 
nijakość i rozmamłanie. „Nic nie jest poważne samo w so
bie, nie jest w ogóle żadne. Wszystko jest nijakie. Jeżeli 
sami nie naclamy uszom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej 
nijakości. Musimy stworzyć jakieś znaczenia, jeśli ich nie 
ma w naturze" - to Artur. 

Artur więc pragnie zakuć w formę ten nijaki świat, bo 
forma to styl. Stomil zostaje więc spięty gorsetem i wtło
czony w przyciasne ubranie, szyję gniecie mu kołnierz zwa
ny Vatermoerder; w długich spodniach widzimy Eugeniu
sza, w suknie ubrano panie Eleonorę i Eugenię, Ala nad
chodzi w welonie, stary gramofon gra weselnego marsza 
Mendelhsona. Ale aparat fotograficzny nie działa, mole gry
zą s1tknie i ciała staruszków; forma nie obejmuje już tego 
farsowego świata, choć Artur w pijackiej wielkiej impro
wizacji zapewnia: „Ja stworzę system, w którym bunt zjed
noczy się z porządkiem, a nicość z istnieniem. Ja wyjdę 
poza pr .~eciwieństwa!" Bez formy i bez idei toniecie w chao
sie i pustka by Was po±arła, gdybym was nie uratował". 

Okazuje się jednak, że „kiedy tragedia jest już niemoż
liwa, a farsa nudzi, pozostaje tylko eksperyment". Schodzi 
ze sceny Artur, przegrywając generalnie i zupełnie: „Nie 
ma co próbować; beznadziejna sprawa. Jesteście potwor
nie tolerancyjni". Odnowienie formy nie nastąpilo; forma 
okazala się już martwa. Wie o tym dobrze socjologia, że 
stare normy i stare formy nie mogq już zmartwychpowstać, 
muszą odejść do lamusa, choć będą nadal budzić zacieka-, 
wienie i zainteresowanie, jak stare przedmioty, które też 
rosną w cenie w miarę upływu lat. 

3. 

Napisał jeden z krytyków: „Witkacy przyszedł za wcześ
nie, Gombrowicz jest obok. Mrożek pierwszy przyszedł 
w samq porę. Nie za wcześnie i nie za późno. I to na obu 
zegarach: polskich i zachodnim". Przyszedł z problematyką 
w ·ystarczajqco ogólnq i w ·ystarczajqco rozległq, by wzbu
dzić powszechne i szerokie zainteresowanie. „Tango" nie
pokojom i kłopotom współczesnego człowieka wychodzi jak 
najdalej naprzeC'iw i w konwencji buffo, która jest jedno
znaczna i w konwencji katastroficznej, mniej jednoznacz
nej, ale przecież przejmującej. Mówi Stomil: „Zdawało mi 
się, że to międzyludzkie rządzi nami i za to ludzkie mści 
się, zabijając nas. Ale widzę, że to tylko Edek". 

Witold Nawrocki 
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„. „Tango" jest w jakiś sposób na pewn o 
rem anentem dotychczasowego Teatru Mroż

ka. Zachował w nim dawne rekwizyty, ab
surdalne, powtarza znaną 'ui technikę pa
r a boli grot kowej, ope uje tym s mym u 
• oobic tywnym językiem, który tępi jaki -
k olwiek ciep lko naturalistyczne i sen tymen 
talne rozmamłanie, nic rezygnuj z pąrodio 

w anla llte.rahiry I upow zechnianych prz z 
nią wytartych stereotypów. A jednak „Tan
go" nie jest już tylko grolcską_ pods>zytą 

czarną Uteraturą. Ma inny wymla1·. Tragi
groteski w której coraz mniej ,je t cleme -
tów buffo. 

Dlaczego? Czy tylko przez to, i e śmierć 
Artura · tri mf Edka i>okazan są w t onacji 
s->rio„.? 

Klucz te psuje w sposób idealny jedynie 
do „Tanga". Gdzie : dziej je t po pro tu 
możliwy do zasto ·owania, o ile skala dram -
tu jes tożsam· ze skalą takiego teatru ( nie 
jest np. w odwolującym si , do romantyzmu 
, I dyku"). Dlaczego właśnie „Tang "? Otó2 
parabola dramatyczna o Stomilu (przedsta
wiciel antykonformizmu, który stworzyl 
„burdel, gdzie nic nic funkcjonuje bo wszyst 
ko doZ\ olone, gdzie nic ma. z:isad ani ' y
kroczeń") i Arturze (próba stworzenia formy, 
k tóra miałaby zrodzić ideę) j st sprowadzona 
do wymiarów dramatu rodzinnego. Obraca 
się w układzie za nięiym, Pełen nadziei 
bun t ojców przeciwko trupieszalym kon
wencjom kończy · ę wielką niemożnością ; 
podjęta przez synów próba odrodzenia tra 
dycji mie zczańskiej prowadzi do oblędneg o 

u pojenia. wład ą.„ 

„Tango" jest pierw::.zą. sztuką Mrożka w du
żym stylu, w której przy zachowaniu dawnej 
stylistyki, pojawiła się nowa jakość. Parabo
la straciła swą abstrakcyjną suchość . prze-

TANGO 
MROŻKA 



stała być nagim schematem. Zamiast zna
nych dotychczas mechanizmów matematycz
nych i „czystych form" absurdu grotesko
wego otrzymaliśmy sztukę, w której mamy 
zwykłą motywację psychologiczną, normal
nych bohaterów, z którymi widz może się 

bez większego trudu utożsamić, ma.my też 
umoralniającą tragigroteskę, która posiada 
wszystkie cechy dramatu rodzinnego. W ten 
sposób Mrożek napisał swoją pierwszą nor
malną sztukę. Przez osiem lat wstydził się 
tego, że pisał „Policję", „Karola" i „Czarow
ną noc". W „Tangu" wystrzelił nagle z wiel
kiej armaty, znakomitym tekstem pełnospek
taklowe.i sztuki. precyzyjnie wyważonej, 

świetnie zbudowanej, z trzema naraz dużymi 
rolami kobiecymi (czego, proszę zauważyć, 

nigdy w dramaturgii Mrożka dotąd nie mie
liśmy, je"li nie liczyć kobiety-symbolu, Lau

ry, z „Indyka"). 
Dawna parodia dramatu stała się normal

nym dramatem, o zamkniętej konstrukcji. 
Mrożek-satyryk, któremu doradzono kiedyś 
pisanie skeczy teatralnych, złapał oddech 
dramatopisarza dużego kalibru. Dawny An
tosza Czeehonte stał się Antonim Czecho
wem, który napisał swoją pierwszą dużą nor
maln , sztukę, ważną nie tylko w skali jed
nego sezonu. Naprawdę własną utrwalającą 
poprzednie odk rycia swojego teatru, wyko
rzystującą doświadczenia stylistyki parodys
tyczno-absu r dalncj dla innych, nie ograni
czających się do małpiego przedrzeźniania, 

celów. Zapowiedź tego bardzo wiele mówią
cego mieliśmy już w „Zabawie", przy oka
zji której - na zasadzie mechanicznego od
ruchu - mó ilo się więcej o Wyspiańskim 
n iż o Mrożku . Pomawiano piS'arza o przed
rzeźnianie, podczas gdy ten wystąpił z włas
nym, polegającym na czymś zupełnie innym 

teatrem„. 
(Fr agment recenzji z warszaw
skieo-o przedstawienia „Tanga", 
„Współczesność" nr 21 z 20.X.-
2. XI. 1965 r.). 
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O nas pisano: 

EDMUND MORRIS 

- „DREWNIAN A MISKA" 

„Rea.lizm sztuki w insceni
za.cji Ura.mowicza., wyzbytej 
la.twych efektów na.jlepiej 
przemówił do widza.. Widzia.
lem „Drewnia.ną miskę" w in
terpreta.cji a.ktorów tea.trów 
kra.kowskiego i wrocła.wskie
go. Przyzna.m się, że często
chowska. obsa.da. podoba.la. mi 
się na.jlepiej. Zasługa. to gra
jącego zespołu, przede wszyst
kim duetu dziadek - wnucz
ka, w bardzo dobrej interpre
tacji Ma.riana Łozińskiego i 
Ewy Zytkiewicz„." (Tad. Kwa.
śniewski - „Życie Częstocho
\VY". 

„Przedstawienie „Drewnia
nej miski" wyreżyserowane 
przez Andrzeja Uramowicza, 
jest płynne i konsekwentne, 
absorbuje widza od pierwszej 
do ostatniej sceny. Uniknięto 
przejaskrawienia cech charak
teru głównych postaci oraz 
przerodzenia się sztuki tylko 
w tragedię człowieka starego. 
Swoje racje wypowiadają 
wszyscy. Jest to zresztą za
sługa nie tylko reżysera, ale 
całego zespołu aktorskiego". 
(W. Tyras - „Gazeta Często
chowska"). 

„Dwie dobre role posia.da. 
„Drewnia.na miska": dziadka 
w ujęciu Mariana Łozińskiego 
i wnuczki, którą z wielką pro
stotą i ujmującą świeżością 
gra Ewa. Zytkiewicz. 1\olama 
jest trochę za ostra, Sabina 
Mielczarek ujawniła jej kom
pleksy na jednym tonie ale to 
niewątpliwie aktorka z cha
rakterem, o której nie raz 
jeszcze będziemy mogli mówić 
z uznaniem. Reżyseria dbała. 
i płynna., mniej natomiast po
dobała się pudełkowa sceno
grafia". (Jerzy Wielgosz -
„Poglądy"). 



„Nic dziwnego zatem, że 
sztuka teatralna, która bierze 
w obronę taką wlaśnie sta
rość, lichą i nikomu niepo
trzebną, spotkała się z tak 
uważnym przyjęciem społe

czeństwa jakie miało miejsce 
w Częstochowie. Przedstawie
nie „Miski drewnianej", wi
downia opus.zeza dosłownie ze 
szlochem, co się dzisiaj nie 
zdarza w teatrze, teatr współ
czesny bowiem woli się od
woływać do intelektu, uczuć 

się krępu.je i wstydzi łez. Sztu
ka nie jest bynajmniej bana!
na: ciekawie zbudowany kon
flikt wskaz),lje na zręczne rze
miosło a także jej humanizm 
brzmi szczerze". (Irena T. Sła
wińska - „Trybuna Robotni

cza"). 

PAŃSTWOWY TEATR 'DRA
MATYCZNY W CZĘSTOCHO-

WIE WZIĄŁ UDZIAŁ W 

I PRZEGLĄDZIE MAŁYCH 

FORM TEATRALNYCH WO

JEWODZTWA KATOWIC

KIEGO, KT0RY ODBYWAŁ 

SIĘ W DNIACH OD 20 DO 

2<l LUTEGO, PREZENTUJĄC 

MUZYCZNY PROGRAM PU

BLICYSTYCZNY B RAT -

KOWSKIEGO I SMO

ŻEWSKIEGO „DALLAS 

W SAMO POŁUDNIE". PRO

GRAM TEN ZAPROSZONY 

ZOSTAŁ NA OGOLNOPOL

SKI PRZEGLĄD MAŁYCH 

FORM TEATRALNYCH DO 

SZCZECINA. 

NASZA NASTĘPNA PREMIERA: 

fACH 



„Nic dziwnego Z( 

sztuka teatralna, kt6 
w obronę taką wła 

rość, lichą i nikom 
trzebną, spotkała s·i 
uważnym przyjęcier 

czeństwa jakie miale 
w Częstochowie. Prz 
nie „Miski drewniai 
downia opuszcza doi 
szlochem, co się d;; 
zdarza w teatrze, tea 
czesny bowiem wol.i 
woływać do intelek1 
się krępuje i wstydzi 
ka nie jest bynajmni 
na: ciekawie zbudow 
flikt wskazµje na zrę 
miosło a także jej h 
brzmi szczerze". (Ire1 
wińska - „Trybuna 
cza"). 

PAŃSTWOWY TEA1 
MATYCZNY W CZĘ~ 

WIE WZIĄŁ um 
I PRZEGLĄDZIE ; 

FORM TEATRALNY 

JEWODZTWA K1 

KIEGO, KT0RY O 

SIĘ W DNIACH o: 
24 LUTEGO, PREZI 

MUZYCZNY PROGl 

BLICYSTYCZNY 

KOWSKIEGO l 

ŻEWSKIEGO 

W SAMO POŁUDNl 

GRAM TEN ZAPJ 

ZOSTAŁ NA OGO 

SKI PRZEGLĄD 

FORM TEATRALN 

SZCZECINA. 

MARTA: Tu ktoś jest! Ob

cy czlowiek! 

HANIA: Niech pani nie 

krzyczy. 

MARTA: Tak, tak! Obcy 

czlowiek wkradl się do 

mieszkania! Teofilu! Teo

filu! 

HANIA: Zaklinam panią, 

niech pani nie krzyczy. To 

Jakub. 

MART A: Nie! Nie! 

JAKUB: To ja. 

MARTA: Jakub dawno już 

poszedł. To ktoś inny. 

HANI A: Pani wie dosko

nale, że to Jakub . Ale pa

ni chce umyślnie. „ 

MARTA: 
Zlodzie3! Złodziej! 

BI· 

TADEUSZ RITTNER 

Głupi 

Jakub 
KOMEDIA W TRZECH AKTACH 



num] 
Częstochowskie Zakłady Graficzne 

Zam. 478 14.~.6'7. 3.GOO S'Zt. E-20 

ZAMOWJENIA NA BILETY ZBIO
ROWE PRZYJMUJE ORGANIZA
CJA WIDOWNI W GODZINACH 
8-18 CODZIENNIE Z WYJĄT-

KIEM NJEDZIBL I SWIĄT. 

® 

KASA TEATRU CZYNNA CO
DZIENNIE Z WYJĄTKIEM PO
NIEDZIAŁKOW W GODZINACH 
13-19 W NIEDZIELE I SWIĘTA 

lZ-19. 




