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SŁAWOMIR MROŻEK 

Urodziłem się jeszcze przed wojną, bo od cze
goś trzeba było zacząć. Wykształcenie odebra
łem umiarkowane. Długi okres mego życia 

spędziłem w Krakowie i okolicach Piaskowej 
Skały. Jestem Polakiem i na to nie ma rady. 
Jako człowiek jestem całkowicie wolny, a to 
dzięki wielkiemu odkryciu, że wolność jest 
uświadomieniem sobie konieczności czyli przy
musu. Dlatego starannie unikam stanów zamro
czenia, żeby nie popaść w jakąś niewolę. Jestem 
krótkowidzem o surowych obyczajach. Utrzy
muję się z pisania opowiadań, sztuk teatralnych 
i rysowania. 



SATYRY I OPOWIADANIA: 

Opo· 1iadania z trzmielowej góry (1953) 
Półpancerze praktycme (1953) 
Słm'i (1957) 
PJlska w obrazach (1957) 
Wesele w A tomicach (l 959) 
Postępowiec (1960) 
Deszcz (1962) 
Opowiadania (1964) 
Przez okulary Sławomira Mrożka (1968) 
Dwa listy (7974) 

POWIESCI: 

Maleńkie lato (1956) 
Ucieczka na południc (1961) 

SZTUKI: 
\W nawiasach daty prapremier) 

Policja (1958) 
Męczeństwo Piotra Ohey'a (1959) 
Indyk (1961) 
Na pełnym morzu (1961) 
Karol (1961) 
Strip-tease (1962) 
Zabawa (1963) 
Kynolog w rozterce (1963) 
Czarowna noc (1963) 
Smierć porucznika (1963) 
Tango (1965) 
Zycie \VSpółczesne (adaptacja opowiadań, 1966) 
Poczwórka (1967) 
Moniza Clavier (adaptacja opowiadań, 1968) 
Dom na granicy (1968) 
Szczęśliwe wydarzenie (1973) 
Rzeźnia (adaptacja słuchowiska radiowego, 1975) 
Emigranci (1975) 
Garbus (1975) 

SZTUKI NIE GRANE 
(w nawiasach daty publikacji w „Dialogu") 

Testarium (1967) 
Woda (słuchowisko radiowe, 1967) 
Drugie danie (nowa wersja „Poczwórki", 1968) 
Wyspa róż (scenariusz filmowy, 1975) 
Serenada (1977) 
Lis filozof (1977) 
Polowanie na lisa (1977) 
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Sztuki Mrożka są wystawiane w Anglii, Austrii, 
Czechosłowacji , Francji, Jugosławii, Niemieckiej 
Republice Demokratycznej, Republice Federalnej 
Niemiec, Rumunii, Szwecji, na Węgrzech i we Wło
szech. 
„Dialog" publikuje jego eseje „Małe listy", „Szpil
ki" - rysunki satyryczne. 
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STEFAN TREUGUTT: 

Sławomir Mrożek napisał utwór dramatyczny 
właśnie o tym: o potrzebie wewnętrznego i spo
łecznego ładu i harmonii. O buntowaniu sję 
człowieka w imię nowego (czytaj: lepszego) po
rządku, o zwalczaniu tego, co uważa za pozba
wione sensu. Dokładniej zaś rzecz ujmując: 
o kolejnych fazach buntowania się przeciw 
martwej formie, o nieustannej, chociaż zmien
nej ciągłości ludzkich usiłowań. Rzec by można , 
poetycznie i staromodnie: wieczna pieśń ludz
kości. Czasem, oczywiście, dość zgrzytliwa 
pieśń, podobna nie tyle do sielanki, ile do złych 
snów chorego na żołądek paranoika. Ale cóż, 
wiemy dobrze, że życie w ogóle nie jest sielan
ką. Sławomir Mrożek nie jest instruktorem 
harcerskim ani żadną osobą z urzędu zajmują
cą się dziećmi i optymizmem. Sławomir Mrożek, 
jak zwykle zgorzkniali moraliści, jest osobni
kiem ponurym. 

( ... ) W „Tangu" Mrożek pokazał intymne ży
cie rodziny, wedle zasady, iż jak w kropli wody 
odbija się w tej podstawowej grupie społecznej 
ocean wielkich spraw. Wyciągnął na scenę na
turalne tęsknoty do wolności osobistego postę
powania, bunt przeciw sztywnym regułom mo
ralności, skompromitował płytką miernotę rze
komo światoburczych zapędów - ale nie sta
nął na tym. Wbił gola w bramkę przeciwnika, 
po chwili zaczął bombardowanie własnej, po 
chwili widzimy już, że gra on, starzec kąśliwy, 
przeciw obu stronom, że nie ma na placu jego 
kolorów. 

On, Mrożek, rozbija iluzje: ułatwionej no
woczesności, ułatwionego ładu, prymitywnego 
buntu i prymitywnego porządku. Z wprawą za
trudnionego w urzędzie śledczym psychoanali
tyka analizuje domowe i publiczne cnoty, z za
dziwiającym brakiem taktu wypomina każde
mu i wszystkim (na modelowym przykładzie 
rodziny), że źle się zachowujemy, my, starcy, 
my młodzi i cała nieokreślona reszta; że stosun
ków między ludźmi nie robi się ani na zasadzie 
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leniwej anarchii, ani przy pomocy energicznego 
pustosłowia. Nieprzyjemne to razem i bezpo
żyteczne, pożyteczny jest na placu sam autor, 
demaskator bezlitosny i aż naiwny: bo pomyśl
my, jak bardzo trzeba być zaprzedanym raz na 
zawsze wierze w harmonijną wizję życia rozum
nego, żeby aż tak namiętnie powstawać przeciw 
bezładowi, brutalnej dysharmonii, przeciw mło
dym durniom i starym. 

( ... ) Mrożek jest przeciw formalnej stabiliza
cji, przeciw „małej" stabilizacji, przeciw stabi
lizacJi na poziomie bezładu - wolno przypusz
czać, że przeciw każdej formie moralnego sa
mouspokojenia i bezruchu. Jest dydaktykiem 
nader nowoczesnym, działa nie przy pomocy 
środków uspakajających, przeciwnie, pobudza 
organy naszej świadomości, z uporem poucza, 
że mamy zamglone oczy, zwiotczałe muskuły, 
że niedoskonałe i wymagające treningu są nasze 
sprawności. 



WITOLD FILLER: 

TANGO dzieje się przede wszystkim wszę
dzie. Jest to najbardziej kosmopolityczna ze 
sztuk Mrożka ( ... ), obejmuJe bowiem temat tak 
powszechny, jak kryzys wartości ( ... ). 

Głosuje za tą tezą nawet 1.a skąpa rekwizy
tornia realiów, którymi zaludnił Mrożek salon 
państwa Stomilostwa, którymi ubarwił ich 
wspomnienia. Nic tu z polskiej przaśności ( ... ) 
wszystko wypoliturowane na wielkoświatowy 
połysk. Babcia Eugenia wygląda jak z Edgara 
Poe. Wuj Eugeniusz nosi szorty koloru khaki, 
zamiast rogatywki i uwielbia żołnierski styl, ale 
umiłowań swoich nie zdobył u boku Wieniawy, 
a raczej w jakiejś torysowskiej administracji 
kolonialnej. Mrożkowa Eleonora, dźwigając w 
łonie nienarodzonego Artura, biegała nago po 
lesie, śpiewając Bacha. 

Równie znamienny jest wykaz bieżących za
interesowań bohaterów TANGA. Odbijają się 
tutaj groteskowym ec:hem Osborne i Deutscher, 
jest coś zapewne i z naszych aur październiko
wych, ale są też sztokholmscy ranggersi i stu
denckie dyskusje w Dzielnicy Łacińskiej. Z tych 
nastrojów wyprowadza Mrożek wielki bunt Ar
tura. Bunt iście hamletyczny: szarża przeciwko 
umierającym formom, żałosne próby remontu 
starych konwencji. Ale Elsynor został tak skon
struowany, że bunt nie może się udać. 

( ... ) Artur nie wynalazł recepty na zbawienie 
swojego świata. Wydaje się przez chwilę, że 
i Mrożka zadowoliła sama tylko groteskowa re
petycja z uwspółcześnionej Apokalipsy. Wszy
stko jest wykpione, bo wszystko do czegoś tam 
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nie pasuje. Konwencja do życia, treść do formy, 
tylko babcia pasuje do katafalku. I w tym mo
mencie staje się jasne, że Mrożkowi nie o samą 
drwinę chodzi. Istnieje szansa na zbawienie 
świata. Jeżeli do tego Elsynoru przybędzie do
statecznie groteskowy Fortynbras, może nastą
pi skuteczny bunt nowych odmienionych Artu
rów. I Mrożek wymyślił takiego Fortynbrasa. 
„Ma cios, pożartować może i zabawić się lubi, 
tylko posłuch musi być". Kurtyna zapada. Ciała 
Hamleta nie wynoszą na tarczach. Fortynbras 
tańczy nad nim „La Cumparsitę". Reszta na
leży do widzów. Inaczej niż u Szekspira. Tam 
do widzów należało jedynie bicie braw. 
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BABCIA EUGENIA WANDA STANISŁAWSKA

-LOTHE 
EDEK KRZYSZTOF KUMOR 

WUJEK EUGENIUSZ ZDZISŁAW \VINIARCZY'"K 
ARTUR PIOTR DEJMEK 

ELEONORA STEFANIA IWIŃSKA 
STOMIL JAREMA DRWĘSKI 

ALA ANNA łOPATOWSRA 

REŻYSERIA TERESA ŻUKOWSKA 

SCENOGRAFIA WALDEMAR !\RYGIER 

UKŁAD TAŃCA ZOFIA RULESZANKA 

ASYSTENT REŻYSERA ZDZISŁAW WINIARCZYK 

INSPICJENT TERESA PIĘCZKOWSKA 

SUFLER URSZlJLA GEBLER 

STO TRzyDZJESTA PIERWSZA PREMIERA T EATRU ZIEMI MAZOWIECKIEJ - *- PIERWSZA PREi\lIERA SEZONU 1977/78 
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KAZIMIERZ LEWKOWSKI: 

Ten HAMLET wbiega na scenę nie z „Pró
bami" Montaignc'a, lecz z „Podręcznikiem ana
tomii szczegółowej". Artur - Hamlet studiuje 
medycynę i filozofię. Artur ma tremę, ma tre
mę przed światem i przed sobą. Świat jest zły. 
Ale to stwierdzenie nie wystarcza. Trzeba coś 
zrobić, coś zmienić, ale co? „Biedny chłopiec 
z książką w ręku ... " 

W zagraconym mieszkaniu państwa Stomi
lów - gigantyczna, karykaturalna parodia 
rzeczywistości. Rzeczywistości podanej w atmo
sferze absurdu skoordynowanego. Obywatele 
tego absurdalnego świata trwonią życie na nie
ustających partyjkach pokera, brydżyka -
„cztery piki, skurczybyki" - na sloganofilst
wie i snobistycznym eksperymencie, na przy
prawianiu rogów i oddawaniu się wspomnie
niom o libertyńskich ciągotach młodości. „Żle 
dzieje się w państwie duńskim ... " 

Artur - Hamlet postanawia, jak pisze Leonia 
Jabłonkówna, „przywrócić formę amorficznej, 
bezkształtnej bryle świata. Pragnie oczyścić 
i nadać pierwotne znaczenie ludziom i rzeczom 
tkwiącym w swoim zarosłym brudem Elsyno
rze. Pragnie ustawić na właściwym miejscu 
i przywrócić właściwą funkcję puszczającej się 
matce, ojcu - rogaczowi, rozwydrzonej babci, 
poślubić Alę - Ofelię ... Właśnie ów ślub, ślub 
z pompą i ceremoniałem, według wszelkich obo
wiązujących tradycyjnie zasad, ma być ukoro
nowaniem całego dzieła, widomym symbolem 
zwycięstwa". 

Artur - Hamlet nie odniesie zwycięstwa. 

Hamlet serce wyraża w słowach. Artur - sło
wem i gestem. Bawi się w rozrzucanie garde
roby, tu chce reformować. Powierzchowność 
jest najbardziej rzucającą się w oczy ... „Słowa, 
słowa, słowa ... " 
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Artur staje się Hamletem - nihilistą: brak idei. 
Ala - Ofelia już przed ślubem uczyniła zeń ro
gacza. „Dlaczego mi to zrobiłaś ... " mówi płacz
liwie Artur. 

Misterium - buffo śmierci. Fortynbras na
szej współczesności - Edek zabija jak rzeźnik 
i nad trupem Artura tańczy z Wujem Eugeniu
szem „La Cumparsitę". 
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MARTA FIK: 

TANGO ogłoszone drukiem w listopadzie 
1964 już w czerwcu 1965 zostaje wprowadzo
ne n~ scenę (Bydgoszcz, Teatr Polski, reż. Te
resa Żukowska) do końca tegoż roku ma jeszcze 
sześć premier, a do końca sezonu 1967 /68 -
w sumie - trzynaście! Sezon ten zamyka 
pierwszy, ponad dziesięcioletni okres re?liz?cJi 
utworów Mrożka w naszym teatrze. Dz1ew1ęc
dziesiat sześć premier jego dwunastu sztuk, 
plus dwie adaptacje opowiadań. Na kilka lat 
Mrożek znika z repertuaru („.) 

Repertuar to oczywiście nie tylko zestaw ty
tułów, jakość literackiego materiału, ale i jego 
realizacja. („.) Mimo pewnych różnic w _ocenie 
artystycznej i problemowej jego sztuk me wy
wołały one sądów krańcowych: ani między re
cenzentami, ani - co niezwyklejsze - między 
recenzentami i publicznością. Po raz pierwszy 
zdarzyło się w Polsce, by rodzimy i w pełni sił 
twórczych dramaturg miał prawie samych en
tuzjastów. By - w dodatku - godził tak do
skonale potrzeby „wyższe" teatru (jego ambicje 
twórcze) z tzw. dobrą kasą. Ten fenomen powo
dzenia dawał się wyjaśnić dość prosto. Talent 
dramatopisarski Mrożka nie mógł budzić wąt
pliwości nawet u jego ideowych przeciwników. 
(„.) A ponadto - Mrożek ol>jawił się jako dra
matopisarz, który od początku do końca wie, 
o czym pisze i po co pisze, który jest w stanie 
ponieść odpowiedzialność za słowo i który 
wreszcie umie zrealizować swe marzenia i to 
w tak doskonałej zgodności „ treści i formy". 

O TANGU napisano już tak wiele, interpre
tując je tak rozmaicie, że trudno dorzucić co
kolwiek. A przecież w powodzi tych artykułów 
i recenzji - zagubiono gdzieś samego autora. 
Właściwie tylko Marta Piwińska dostrzegła tu 
poza „parabolą obyczajową, społeczną,1 polityc~ną" także ową „biografię wewnętrzną', do kto
rej spisania namawiał Mrożka Kijowski. I dl~
tego jest TANGO pierwszym dramatem Mroz-

12 

ka, w którym pojawia się bohater dramatyczny. 
(„.) Bohater. który chce zrobić coś z własnej 
woli, nie zdeterminowany przez sytuację. Jeżeli 
sobie można wyobrazić Mrożka jako szydercę, 
to byłby to Artur właśnie. Także Jan Błoński 
zwrócił uwagę na ostatni aspekt sprawy: „Ar
tur szuka naprawdę. Szukając sięga prawie tra
giczności ... " 

Jest znamienne, że teatr nie dostrzegł tego, co 
zobaczyli krytycy literaccy. W Arturze widzia
no przede wszystkim sparodiowanego spadko
biercę romantyków (w znamiennym odwróce
niu - bo walczącego w obronie reguł i porząd
ku). Postacią „serio" wydawał się już raczej 
Edek - to na skutek jego interwencji finał 
przekreślał „farsowość" początku. • 

Kiedy powtórnie sięgnięto do TANGA -. 
sprawiło ono pewną niespodziankę: ze s.ztuk1 
społecznej, politycznej itp. -. pozostała 3ed~a 
główna warstwa: obyczajowosc. InterpretacJa 
Artura stanęła na głowie. Wydał się nagle „bo
haterem pozytywnym" w bardzo dosłownym 
sensie: jako bojownik w walce z „nowym" -
głównie w dziedzinie „łatwej miłości" i awan
gardowej sztuki. W obu tych sprawach znalazł 
sojuszników w widowni, mającej. j~ż dość yo
śpiechu i braku konwenansu w zycm codz1e~
nym i mającej dość „dziwności", w malarstwie, 
literaturze, teatrze. 
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CIEKAWY PROGRAM 

Wi Jkun powodzeniem w l' Tku mwersal cieszy t«; 
nn l puJqC) numer: Sh dem chudych krów zjada 
icd m krÓ\\. tłustych, a potem je t im niedobrze. 

'A. ILENIE K01'TROLI 

Dyrekcja Kolc>i Pan1'l ,„ owych planujl" en rg1t.:zn, 
ukeję prz c1w p 87. rom podró:wjącym b z bil tu. 
'\' związku z tym wstan< utworzo1 e pecJalne eki
py kontrolerów konnv eh. Zaopnu z ni kontro} rów 
w kom ułatwi irn operat rwnośC, zap '"ni szybkość 
J łatwo ć prz noszen·ia ię z miej ca na mi _j c . 



W REPERTUARZE: 

Maurice Hennequin 
Pierre Veber PANI PREZESOWA 

Lucy Maud Montgomery ANIA Z ZIELONEGO 
WZGÓRZA 

Georgi Dżagarow TA MAŁA ZIEMIA 

Luigi Pirandello TAK JEST, JAK SIĘ 
PAŃSTWU ZDAJE 

Gabriela Zapolska MĘŻCZYZNA 

Teresa Lubkiewicz -
- Urbanowicz SĘKACZ 

Friedrich Diirrenmatt WIZYTA 
STARSZEJ PANI 

W PRZYGOTOWANIU: 

Bernard Miles CÓRECZKI POD KLUCZ 
wg Henry Fieldinga musical 

Franciszek Zabłocki KRÓL W KRAJU 
ROZKOSZY 
komedia zapustna 

Eugeniusz Szwarc NAJZWYKLEJSZY CUD 
baśń dla młodzieży 

Biuro Obsługi Widzów: Kierownik - Andrzej Kr&Jewskl. 
Organizatorzy: Wojciech Kołakowski, Władysław Krassow
ki, Iwan Kolew, Zbigniew Karolak, Jao Salach (z.a.st. kier.) . 

Kierownik techniczny; Krzysztof Dziewlckł. Główny elek
tryk - Janusz Mańczak. Kierownicy pracowni: krawieckiej 
damskiej - Halina Sobota, krawieckiej męskiej - Mieczy
sław Puchalski, stolarskiej - Wacław Bieliński, modelator
skiej - Zbigniew Cherczyński, malarskiej - Maksyrnlllan 
Stratanowskl, perukarskiej - Alicja Sawicka, ślusarskiej -
Jan Djaczenko. 

Program wydaje TEATR ZIEMI MAZOWIECKIEJ 
03-41V Warszawa, ul . Szwedzka 2/4, t.el. 19-32-SV, 

Kasa Teatru tel. 19-23-66. 

REDAKCJA PROGRAMU : Elżbieta Klsielewska 
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Marian Iwanowicz 

PTIZEMYSŁ DROBIARSKI 

POlDROI 

przygotował dla każdej pani domu nowo§cl 

FRYKADELE 

SZNYCLE 

KROKIETY 

Z 1IĘSA KURCZĄT NAJWYŻSZEJ JAKOSCI 

Do nabycia w spożywczych domach handlowych 

oraz klepach deUkałesowych na terenie całego kraju. 






