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Sławomir Mrożek v~odził si~ 
29 czerwca 1930 roku w Borzęcinie. Absolwent Gim
nazjum im. Nowodworskiego w Krakowie już w 1950 
roku odniósł pierwszy sukces, otrzymując nagrodę 
„Szpilek" za swe żarty rysunkowe. W tym samym roku 
rozpoczął współpracę z „Dziennikiem Polskim", a za 
publikowane w nim artykuły, reportaże, felietony i re
cenzje teatralne został uhonorowany w 1954 roku 
Nagrodą im. Juliana Bruna. Jego debiutem książko
wym stały się wydane w 1953 roku zbiory satyrycz
nych opowiadań - Opowiadania z Trzmielowei Góry i 
Półpancerze praktyczne. Od 1955 roku współpraco
wał z głośnymi i ważnymi nie tylko w latach odwilży 

środowiskami artystycznymi : Krakowskim Teatrem Sa
tyryków, studenckim teatrem satyrycznym „Bim-Bom" z 
r;dańska, kabaretem „Szpak" , „ Piwnicą pod Barana-

" W roku 1956 ukazała się powieść satyryczna 
Mo1e1'kie lato, w 1957 tom opowiadań Słoń, za który 
otrzymc ,I doroczną nagrodę „Przeglądu Kulturalnego", 
oraz zbiorek rysunków Polska w obrazkach. W roku 
następnym, w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 
wystawiona została Policia - pierwsza sztuka Mrożka . 

Do 1963 roku, w którym podjął decyzję o po
zostaniu poza granicami kraju (przebywał kolejno: we 
Włoszech - 1963-1968, we Francji - 1968-1989 i 
Meksyku - 1989-1997), wydał powieść satyryczną dla 
młodzieży Ucieczka na południe (1961), kolejny tom 
opowiadań- Deszcz (1962) - i sztuki teatralne, m.in. 
Męczeństwo Piotra Oheya ( 1958), Indyk ( 1961), Karol 
( 1961 j, Na pełnym morzu ( 1961 ), Zabawa ( 196~), Ky
nolog w rozterce (1962), Czarowna noc(l 963), Smierć 
porucznika ( 1963). 

Twórczość Mrożka znana już była w tym cza
sie w Europie. W 1963 roku w Niemczech wydano 
trzytomowy zbiór jego dramatów; we Francji za Słonia 
otrzymał „ Prix de l'Humour Noir", a trzy lata później 
ukazało się dwutomowe wydanie jego sztuk. 

Rok 1964 przyniósł Mrożkowi nie tylko Tango, 
'( ·~ugrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w 
· ,wyr• ; Jorku (której laureatem został także w 1985 

•clk c• ) Do 1968 roku - w którym ogłosił w paryskiej 
„Kul1t.1r·ze" list protestacyjny w sprawie udziału Polski w 
inwazji na Czechosłowację i poprosił o azyl we Francji 
- opublikował opowiadanie Moniza Clavier ( 1967) i 
sztuki: Poczwórka ( 1967), Dom na granicy( 1967), Te
starium (1967), Drugie danie (1968), tomik rysunków 
Przez okulary Sławomira Mrożka ( 1968). 

Od 1 968 do 1972 roku w kraju obowiązywał 
zakaz publikacji utworów i wystawiania sztuk Mrożka . 
W tym czasie w Zurychu odbyła się premiera Vazlava 
( 1970), a Tango, uznane za najlepszą sztukę zagra
nicznego autora, uhonorowane zostało nagrodą hisz
pańskie1 krytyki ( 1 970). 

Lata następne wiązały się ze zniesieniem w Pol
sce zakazu publikacji jego utworów. Ukazały się wów
czas: Szczęśliwe wydarzenie ( 1 973), Rzeźnia ( 1973), 
Emigranci ( 197 4), zbiór opowiadań Dwa listy ( 197 4), 
Garbus (1975), w 1977 - Krawiec, Lis filozof, Polowa
nie na lisa, Serenada, Amor, w 1980 - Pieszo, w 1981 
- Ambasador. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego jego twór-

czość powtórnie znalazła się na indeksie cenzu: ~ N iŁ 
obecna w kraju do 1987 roku doceniona zosta ła .'O Z.O 

jego granicami, gdy w 1984 roku Mrożek otr .Zr" .J 
nagrodę Związku Literatów Polskich na Obczyźn 1 
swój dotychczasowy dorobek. 

Dwa lata później opublikował Kontrakt(l 98 .... 
następnie Portret(l 987). W 1989 roku przeprowa~ : · 
się do Meksyku. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły W) 

dan ie Dramatów, Małych próz i Rysunków ( 1 991 ) o rai. 
Miłości na Krymie ( 1993), za którą otrzymał nagrodę 
Credit Industrie! et Commercial Paris Theotre. 

Od lat sześćdziesiątych twórczość Sławom im 
Mrożka należy do repertuaru teatrów na całym świe 
cie. Stał się klasykiem dramatu współczesnego, a festi 
wale jego twórczości odbyły się w Amsterdamie (1988), 
Krakowie (1990) i Sztokholmie (1991 ). Niekwestiono
waną pozycję twórczości Mrożka potwierdził także fakt, 
iż od 1991 roku zaczęły się ukazywać jego dzieła ze
brane w Niemczech i we Francji, a od 1994 roku w 
Polsce. 

Barbara Gutkowska 
„O Tangu i Emigrantach Sławomira Mrożka" . 

Katowice 1998 Ksią żn ica 



DO TAŃCA 
NIKT NIE PROSI łADNIE 

1 O lat po napisaniu „Tanga" autor nie krył żalu . 11Na 
pewno prawie wszystko, co o mnie kiedyś napisano 
w gazetach polskich na nic mi się przydofo i nie 
przydaje. Że satyryk? Że Ionesco-Beckett-Witkacy
Gombrowicz ( ionescobecketwitkacygombrowicz). Że 
dziedzictwo romantyczne" Że polski? Że 11konflikty 

idei, nie charakterów"? A na co mi to, co mi z tego? 
- pisał w „Małych listach". 
Kiedy~ 1990 roku w Krakowie zorganizowano fe

stiwal sztuk Mrożka, od 11Tanga" upływało właśnie 
25 lat. Mrożek mówił: „Powinniśmy wiedzieć, że 
ani empirycznie dostępny świat, oni matematyczne 
narzędzie, które do jego opisu stosujemy, nie obja

śnioj1ą się samo przez się i że poszukiwanego obja
śnienia nigdy nie znajdziemy, jako że wymagałoby 
to pojęć i obrazów jakich z tego świata wyprawa-

dzić nie sposób. Język nasz, choćby nie wiedzieć 
jak wykręcony i rozciągany, nie jest w stanie uwol
nić się od swych korzeni tkwiących w postrzeganiu, 
wyobraźni i logice narzuconych nam przez świat. 
Krótko mówiąc nie możemy zgłębić tajemnicy i ob
rócić jej w wiedzę, lecz ważne wiedzieć, że mamy 

z nią do czynienia: choć nie sposób zedrzeć zasło
nę, za którą ukrywa się rzeczywistość ostateczna, 

winniśmy wiedzieć, że jest tako zasłona". 
To zdaje się jedna z nielicznych wypowiedzi dra
maturga, która byłaby jednocześnie odpowiedzią 
no pytania o sens jego dramatów, wszystkich , i 
tych z czasu „dramaturgii modeli" z lot 60, z przy
powieści z lat 70, i tych najbardziej polskich i oso

bistych z lat 80. 

Tango ulicy 
„Od pamiętnej premiery „Wesela" nie było w Pol
sce sztuki, która by wzbudziła równie jednogłośny 
aplauz - pisał Jan Błoński . - („ .) „Tango" podsumo-

wuje doświadczenia dramatyczne polskiej awangar
dy. Stomila, Eleonorę, Babcię nawet spłodzi li meta
fizyczni maniacy Witkacego, którzy na jbłahszą co
dzienność chcieli przeistoczyć w dzieło sztuki. Zaś 
pomysł obrzędu, który ma scementować społeczny 
porządek, wziął Mrożek no pewno z Gombrowi

cza„. podobnie jak dia lektykę gąb i form, w której 
rozpuszcza się substancja lność jednostki" . 
„Tongo" opublikowane zostało w 1964 roku, rok 
później w Teatrze Polskim w Bydgoszczy odbyło się 
polsko prapremiera sztuki. 35-letni wówczas Sła
womir Mrożek miał już za sobą teatralny debiut (11Po

licja" , 1958), jednak to właśnie „Tango" po wor
szawskief premierze (7 lipca 1965 r.), , w reżyserii 
Erwina Axera okrzyknięto sceniczną rewelacją . Rok 

później „Tango" grano już w Dusseldorfie, Londy

nie, Belgradzie. 
Dramat natychmiast zyskał masę politycznych ko
notacji, wyśmiewanych przez krytyków, ale powta
rzanych przez 11ulicę". Jan Błoński wspomina, iż w 
Edku publiczność widziała Moczara, w A rturze 

Gomułkę, zaś w całe j intrydze dramatu walkę na 
górze 11puławian z natolińczykam i". Pokusie aktu
alizacj i dramatów Mrożka nie ulegali tylko w idzo
w ie. Przez lata następne dziesiątki reżyserów z ca
łego świata będzie nakładać na treść sztafaż poli
tycznych i obyczajowych problemów. Warto wspo
mn ieć np. czeskie przedstawienie, w którym Artur i 
Edek przypominali Dubczeka i Husaka. W iele lat 
później jeden z amerykańskich twórców przedstawi 

11Tango" w perspektywie problemów rasowych (Biali 
Artur i Edek kontra cała Czarna reszto). Twórcy te
atralni 11Tanga" mają łatwe i dość przekonujące wy
~umaczenie na swoje inscenizacje. Dramat zakłada 
bowiem strukturę wieloznaczności, i tym samym wy
pływa z niej możliwość rozmaitych interperetacji. Po
nadto o fenomenie dramatu przesądza pew ne te
atralne uniwersum . Odnalezienie „współczesnego 
zaczepienia" w kolejnym przedstwieniu nie nastrę
cza prawie żadnych trudności. 
Mrożek nie widział warszawskiej premiery. Od 1963 
roku przebywał z żoną we Włoszech , przedłużając 



wciąż wizy, mimo wezwań władz do powrotu. Z PRL 
zerwał spektakularnie w sierpniu 1968 r., gdy usły
szał w radio relację o wkroczeniu wojsk układu war

szawskiego do Czechosłowacji. Do redakcji „Le 

Monde" i paryskiej „Kultury" wysiał list: „Wobec 

czynnego udziału Rządu PRL w zbrojnej agresji na 

Czeską Socjalistyczną Republikę Ludową i okupacji 

wojskowej tego kraju, oświadczam, co następuje: 
Protestuję przeciwko tej akcji. Jestem solidarny ze 

wszystkimi Czechami i Słowakami, którzy się tej ak

cji sprzeciwiają. Szczególnie z moimi towarzysza

mi, pisarzami czeskimi i słowackimi, którzy są prze

śladowani i więzieni. Z poważaniem Sławomir Mro

żek". 
Wiedział, że listem skazał się na emigrację. Krajo

wa „Trybuna Ludu" przypięła mu etykietkę „rene

gata, zdrajcy i żydowskiego pachołka". 

Dramat rodzinny 
Bohaterem „Tanga" jest ekscentryczna rodzinka w 

kompletnym rozkładzie . W jednym rogu mieszka
nia stoi katafalk, bo nikt go nie wyniósł od dziesię
ciu lat, kiedy umarł dziadek. W drugim - kołyska. 
Mieszkają w nim pan domu, artysta i eksperymen
tator Stomil oraz jego żona Eleonora, którzy całe 
życie walczyli o wyzwolenie z okowów religii, mo

ralności. Babcia Eugenia i wuj Eugeniusz bez prze

rwy grają w karty. Pojawia się młoda, seksualnie 

pociągająca kuzynka Ala. W Stomilu jak w soczewce 

skupiają się doświadczenia dwóch pokoleń awan

gardy. Jego zasada życiowa zamyka się w zdaniu 
„nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę". 

Pojawia się w rodzinie również Edek, kochanek pani 

domu. Typ to typ mętny, prymitywny, brutalny, „gria

duszczyj cham", by wspomnieć najcelniejsze w na

szej krytyce określenie Jana Błońskiego. Postaci łą
czy chaos. „Nawet Babcia zestarzała się w świecie, 
który wypadł z normy" - mówi Artur do Babci Euge

nii. Wszystkich za mordę trzyma Edek. Beka przy 

jedzeniu i sypia z panią domu. Stomil nie sprzeci

wia się temu, bo byłoby to nienowoczesne. Życie 

rodzinne polega tu na permanentym negowaniu 
tradycji, manifestowaniu przywiązania do haseł po

stępu. Rodzi się niezwykły układ familijno-społecz
ny. Rodzina to nowoczesna, pozbywszy się kagań
ca staromieszczaństwa uprawia taniec niemocy. 

Odnosi się wrażenie, że awangardzista Stomil bu

rzył stary świat tylko po to, aby ględzić jakieś fraze
sy w brudnej pidżamie. 
Artur (odczytywany również jako porte-parole Mroż
ka, co i przyznał sam autor w rozmowie z Jackiem 

Żakowskim}, syn niegdysiejszych gwiazd światka ar

tystycznego Stomila i Eleonory ma 25 lat. Jak na 

swój wiek sporo w nim niedojrzałości. Może dlate

go niemo~ odnaleźć się w świecie, który „wyszedł 
z normy" . 

Artur postanawia przeprowadzić intrygę rodzinną. 

Proponuje powrót do zasad i tradycji, przywrócić 
konwencję. Młody, dręczony rozterkami tyran w po

szukiwaniu idei, która dałaby odrętwionej nowocze

snością rodzinie sens istnienia, dociera ostatecznie 

do filozofii nihilizmu, chaosu i śmierci. Jego roman-



tyczne uniesienia w sposób naturalny mieszają się z 
gombrowiczowskim zapętleniem . Ponosi całkowitą 
klęskę, bo jak mówi Edek: 11Myślał dobrze, tylko był 
za wrażliwy" . Wygrywa cham Edek. Panoszy się 
wszędzie. Wygrywa postęp, w gruncie rzeczy bę
dący w istocie powrotem do wulgarnej rozrywki . 
Edek 11swoje wie" i wyjada cudze konfitury. 
Artur staje się więc ofiarą własnej idei fix. Jego miej
sce w domu zajmuje osiłek Edek, który w finale ru
sza w tango z wujem Eugeniuszem. 11Tańczą, dopó
ki nie zapadnie kurtyna - napisał Mrożek w dida

skaliach sztuki. - A potem jeszcze jakiś czas słychać 
przez głośniki ,,La Cumparsitę" . Tango nad trupem 
Artura symbolicznie pieczętuje nowy porządek re
wolucyjnego zniewolenia. 

Dramat wolności 
„Porządek Artura miał być absolutny, doskonale 

wcielać się w byt. Lecz jedynie porządek Edka oka
zał się autentyczny. Jest on „samą naturą" jak Edek. 

Lecz sama natura w społeczeństwie to nie wolność, 
to walka o byt" - oceniała M . Piwińska w książce 
„Legenda romantyczna i szydercy". 
„Tango" czytane filozoficznie to opowieść z dziejów 
wolności i wnikliwa obserwacja XX-wiecznego roz

woju kultury, widziana z perspektywy sceptyka. Peł
na komizmu i dramatu walka wynaturzonego po
stępu ze sztywną tradycją w dramacie Sławomira 
Mrożka nasuwa skojarzenia z parodią zachwytu nad 

nowoczesnością . Na te problemy Mrożek nałożył 
rozkręcającą się z minuty na minutę machinę tyra
nii: w wydaniu „postępowym", konserwatywnym, a 
na koniec plebejskim. 
Słyszymy w niej przecież fragmenty różnych mani
festów z początku XX wieku, futurystycznego z prze

bitym osikowym kołkiem wilkołakiem tradycji, da
daistycznego z pieśnią pochwalną eksperymentu, 

konstruktywistycznego. Są tam echa myśli Marksa 
(„Tradycja wszystkich zmarłych pokoleń ciąży jak 

zmora na wszystkich żyjących"), poety Rimbauda, 
psychoanalityka Freuda „Zaspokojenie popędu daje 

' 

poczucie szczęśc ia"). Mrożek w konstrukcji cytatów 
buduje a legorię zachwiania podstaw wolności. 
Mógłby powtórzyć za lsaiahem Berlinem że 11pod
stawowy sens wolności , to wolność od kajdan, wię
zienia, zniewolenia przez innych, a wszystko inne 

jest rozwinięciem tego sensu lub metaforą . (I. Berlin 

„Cztery eseje o wolności"). 
Dlatego katafalk, kołyska - teatralne rekwizyty z „Tan
ga" , rytuał ślubu, podobnie wygłaszane kwestie, 
stereotypowe role są niczym innym jak obrazem me
taforycznych drzwi do wolności - ile masz ich otwar
tych tyle masz wolności . Najbardziej bolą te za

mknięte, ich w dramacie jest ponad miarę. Ważne 
bowiem j~st by odróżniać wolność od warunków jej 
urzeczywistniania. Po tej konstatacji, Mrożek nie 

pozostawia już żadnych złudzeń. 
Tłumaczy to również, dlaczego autor do finału wy
brał tango, taniec z obcej Europie kultury latyno

amerykańskiej. Przecież A rtur nie żyje, razem z nim 
w gruzach leży wielkość św. Augustyna, Erazma, 

Kanta, cywilizowanej, choć sentymentalnej umowy 

społecznej Jana Jakuba Rousseau. Brzmi święta mu
zyka zwycięstwa nowego rozumienia wolnośc i (a 
raczej, jak powie po latach Mrożek, „dowolności" ), 
czyli n ieskrępowanej ekspresji ciała , zachcianek, po
pędów, dalekiej od chrześcijańskiej reAeksji szacunku 

dla bliźniego. Małgorzata Sugiera w swojej mono

grafii 11Dramaturgia Sławomira Mrożka" pisze, że 
w tańcu „Stomil zrodził Edka. Edka, co pom ieści w 
sobie i dyktaturę proletariatu, i Paryski Ma j, i kon
cert na dwa woły, obuch, siekierę, który za kilka lat 
zostanie zagrany w „Rzeźni" . 

Urodzeni po rewolucji 
Z „Tangiem" dziś w teatrze jest tak jak z kwartetami 

Schuberta - porównuje się niuanse kolejnych wyko
nań. Czy dziś - 35 lat od napisania ,,Tanga" , sztuki 
podejmującej m.in. problem wolności - kwestie A r
tura o potrzebie czynu zabrzmią aktualnie? - bar
dziej kokietują n iż pytają poważnie reżyserzy, któ
rzy w ostatnich latach podjęli się realizacji scenicz-



nej dramatu. Pierwsze co robią to zmieniają metry
ki bohaterów. Powołują się na „teorię przeniesienia". 
Piotr Kruszczyński z Teatru Miejskiego w Gdańsku 
patrząc na dramat przez pryzmat konfrontacji Ar
tura i Edka odmładza ich, czyniąc Artura swoim 

równolatkiem. Na własny użytek dzieli młodzież na 

złotą, szarą, białą i czarną. Edek dziś to przedsta
wiciel czarnej młodzieży, blokersów. Mieszka w 
slamsowatej kamienicy. Dla zasady nie używa drzwi 

tylko okien. Artur to inteligent, po trzech fakulte
tach. Mimo wykształcenia, nie ma przed sobą więk
szych perspektyw. W stosunku do Edka, który robi 

karierę za pomocą mięśni, Artur jest bezradny. Czas 
urodzenia odgrywa tu istotną rolę. Obaj byli zbyt 
mali, żeby przeżyć dorośle polskie rewolucje. Jako 

dzieci przyglądali się festiwalowi Solidarności, byli 

za mali by przeżywać stan wojenny i buntować się 
przeciwko czołgom generałów. 
Z dylematem braku perspektyw młody inteligent so

bie nie radzi. Edek przeciwnie. Konkluzja zatem 

gdańskiego spektaklu: Kiedy świat zaczyna wario-

wać, do głosu dochodzi brutalna siła . Do głosu 
dochodzi znów dyktatura Edków. Odbija się w dzi

siejszej polskiej polityce, w obyczajowości . Edka być 
może czeka więzienie. To jednak komfortowa sytu
acja przy problemach Artura. Ten nie potrafi się 
pozbyć uczucia kryzysu kultury, uderzajacego bez

litośnie właśnie w niego. Na jego oczach codzien

ność oszalała. Artur inteligenckim węchem czuje, że 
dialektyka postępu i tradycji, atak na wartości i ich 

obrona , dyktatorskie zapędy moralistów, nabiera 

dziś nowej aktualności. A on jest jej ofiarą. 
Takich skojarzeń unika Maciej Englert z Teatru 

Współczesnego w Warszawie. Ale też sięga do 
chwytu 11przeniesienia" . Akcję umieścił w wielopo

koleniowym starym domu, wybudowanym przez po
kolenie dzieci wojny. Pokolenie Stomila i Eleonory, 

należy do inteligentów stłamszonych przez PRL, któ

rych pozbawiono szans. 
- „Tango" to jedna z najważniejszych sztuk, jakie 
się pojawiły na świecie w ostatnim 40-leciu. Dziś 
jest jeszcze mądrzejsza, niż była dawniej, bo my 

dorośliśmy do problemu, który Mrożek zauważył 
bardzo wcześnie - mówił reżyser w Gazecie Wy
borczej . W inscenizacji zamieścił rozprawę filozo

ficzną, którą przyćmiewa aktualne aluzje. Zadaje 

odwieczne pytanie „Jak żyć" w chwili, gdy zmieniły 
się realia życia. Bohaterowie „Tanga", lokatorzy 

domu Stomila mieszkają pod konkretnymi adresa
mi. Spotkać ich można na ulicy, w sklepie, w teatrze, 

pracy. 11Tango" to nadal gra z tradycją, rozstrzyga

nie zobowiązań wobec tradycji. Młodzi, Artur i Edek 

należą do świata porewolucyjnego. Już w nic nie 
trzeba rzucać kamieniami, niczego rozbijać, lecz 

konstruować. A to dużo trudniejsze i niezgodne z 
„fizjologią" młodości . Gdyby sięgnąć do metafory 
tytułowego tańca będzie to balansowanie na linie z 

najprzeróżniejszymi figurami. 

Mrożek: a i tak nierówno 
Tadeusz Nyczek recenzując monografię 11Wszystkie 
sztuki Mrożka" Jana Błońskiego pisał że 11 jego 

„wszystkie sztuki", w znaczeniu dosłownym i prze
nośnym (więc sztuczki w sztukach i na odwrót) - to 
jedno. Ale jest tam też wpisana pewna historia, czy
li dzieje Mrożka na tle Mrożka. ( ... ) W Mrożku, 

myślę, obok twórczości fascynujący jest właśn ie on 
sam jako konstrukcja intelektualna. „Mrożek jako dar 

Boży" - oto temat nie istniejącego szkicu, który chęt
nie przeczytałbym w następnej edycji". 
N ie wiem czy taki szkic powstanie. O Mrożku grube 

tomy krytyczne napisali j uż najważniej s i krytycy od 
Geroulda, Błońskiego i Kotta po Wol ickiego, Kelerę 
i Sugierę. Wyjaśnil i już prawie wszystko - i ton oso

bisty pisarza, jego humor, konserwatyzm, piekiel
ną intel igencję, obrachunek z demokracją, jego pod
ważanie triady 11wolność, równość, braterstwo". 

Oddajmy na koniec głos samemu pisarzowi: - Uwa

żam, że ludzie nie są równi, ani intelektualnie, ani 
moralnie. Dzikus jest dzikusem, cham chamem, zaś 
głupek - głupkiem, a nie „inteligentnym inaczej". 

Według lewicowych kryteriów są to poglądy pro
stackie i zgadzam się być prostakiem. Weźmy choć-



by „tolerancję", która zamieniła się w jakiś szcze
gólny masochizm, nakazujący znosić swawolę in
nego dłużej, niż człowiek ją może wytrzymać. Z 
punktu widzenia lewicowego kołtuna jestem faszy
stowskim bluźniercą, bo twierdzę wbrew 11popraw
ności11, że ludzie nie są równi. Inteligenckie przypi

sywanie debilom moralnym czy umysłowym naszych 
dylematów, których nie zaznają, jest tak absurdal
ne, jak nadzieja, że zawodowy morderca stanie się 
takim samym człowiekiem jak pan albo ja, że skru

szeje w więzieniu albo, że ktoś go przekona do uczci

wego życia - wystarczy tylko wyciągnąć ku niemu 

naszą pomocną rękę. Jak ktoś ma ochotę, to proszę, 
niech sobie swoją rękę wyciąga. Mnie życie nauczy
ło, że szkoda mojej ręki. Bo ludzie nie są równi - ani 

intelektualnie, ani moralnie, ani pod względem przy
datności samym sobie, ani pod względem przysto
sowania do życia społecznego. Wiem, że nieraz 
myślę rzeczy bardzo niskie i brudne, ale ich nie re

alizuję. Sarn nie wiem, jakie wnioski należy wycią
gnąć z faktu, że ludzie nie są równi. Chyba żad-

nych wyciągnąć się nie da. Ale przynajmniej mam 
odwagę zdać sobie z tego sprawę. Przemilczanie 
tego faktu przez obowiązkową poprawność jest prze
milczaniem rzeczywistości - mówił Jackowi Żakow
skiemu. 

O tym też, gdy się uważnie wczytamy, znajdziemy 
w starym 11Tangu". 

Artur Łukasiewicz 
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KRONIKA LT 
• 14 lutego odbyły się tradycyjne już Walentynki w Lu

buskim Teatrze: najpierw o godz.16.00 z Radiem Za
chód (szczególnie z audycją Piosenki z myszką) a o 
19.00 z Radiem Zielona Góra. W programie były 11Mi
niatury"1 kabaret literacki „Tuwim wstawiony" a także 
liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Można było 
- jak zauważyła „Gazeta Zachodnia" - „wygrać za
graniczną wycieczkę, kolację w jednej z zielonogór
skich knajp lub dżinsy" . 

• 14 lutego w wieku 78 lat zmarł w Katowicach aktor, 
Eugeniusz Szatkowski, jeden z założycieli Lubuskiego 
Teatru. Był członkiem zespołu działającej przy Polskiej 
Wełnie Reduty i pracował w już zawodowym zielono
górskim teatrze do 1958 roku. Najstarsi widzowie 
pamiętają Go jako Papkina w „Zemście", pamiętają 
•ole w „Damach i huzarach", 110bronie Ksantypy", 
,( yruliku sewilskim", „Powrocie posła". 

cztery dni później - 18 lutego we Wrocławiu zmarł 
::iry Kurponik , aktor Teatru Współczesnego; w lo
J, l 983- · 98 5 dyrektor i kierownik artystyczny ' L 

·.kiego ~ · :Ir , przez wiele lat aktor naszej sc1 1 

Pamiętamy Go z 11Dwóch teatrów" Szaniawskiego z 
11Dlaczego?" Duras, pamiętamy tytułową rolę w „Smo
ku" Szwarca i Konrada w „Wyzwoleniu" Wyspiań
skiego. Pochowany został na jędrzychowskim cmen
tarzu. 

• 19 lutego na Scenie im.St. Cynarskiego czwarta w bie
żącym sezonie premiera: J. Mortimer, B. Cooke „Ko
media sytuacyjna" w reżyserii Sylwestra Chęcińskie
go. Scenografię przygotował Janusz Tartyłło, chore
ografię - Leszek Czarnota. Muzyką i opracowaniem 
muzycznym zajął się Jerzy Bechyne. 

~li ••• • • • 

o 
u.. 

• 25 lutego odbył się w naszym Teatrze kolejny spektakl 
„z myszką". Tym razem była to „Komedia sytuacyjna" 
J. Mortimera i B. Cooke'a. 

• 26 lutego Farsą „Wszystko w rodzinie" R.Cooney'a 
zainaugurowana została działalność piątej już stałej 
sceny poza siedzibą Lubuskiego Teatru. Nowa stała 
scena mieści się w Świebodzińskim Domu Kultury. 

• 1-3 marca gościł na 
naszej scenie Kinder Jugend 
Theater „PICCOLO" z Cottbus 
ze spektaklem „Romeo und 
Julia" - uwspółcześnioną wer
sją szekspirowskiej tragedii. 
W ramach rewizyty, od 7 do 
9 marca nasz zespół zapre
zentował w Cottbus wznowio
ne niedawno „Miniatury" w 
reżyserii Tomasza Brzeziń
skiego. 

• 1 2 marca kolejna premiera, tym razem przeznaczo
na dla najmłodszych widzów: H.Ch. Andersen, „Księż
niczka na ziarnku grochu" w reżyseri i Joanny Łupino
wicz, z muzyką Krzesimira Dębskiego. Scenografia -

Teresa Nowicka, choreografia - Kazimierz Knol. 

• 14 marca odbyła się premiera studencka „ Komedii 
sytuacyjnej" J. Mortimera i B. Cooke' a w reżyserii Syl
westra Chęciń~kiego. Po spektaklu spotkanie z reżyse
rem, prowadzone przez red. Konrada Stanglewicza 
z Radia Zachód. 

• 15 marca odwiedził nas Teatr im. Osterwy z Gorzo
wa z „Baśnią o zaklętym kaczorze" Marii Kann w re
żyserii Cezarego Żołyńskiego. Scenografem tego, prze-



znaczonego dla dziecięcej widowni, spektaklu jest Gu
staw Nawrocki, autorem muzyki - Marek Zalewski. 

• 23 marca gościliśmy na naszej scenie Krystynę Jandę 
w roli Marleny Dietrich. Poświęcony wielkiej gwieź
dzie ekranu spektakl Pam Gems „Marlene" reżysero
wała Magda Umer. Scenografię przygotował Piotr 
Wieczorek, kostiumy - Irena Biegańska. Aranżacje i 
kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski, który 
zasiadł przy fortepianie podczas spektaklu. W przed
stawieniu zobaczyliśmy również Marię Klejdysz i Gra
żynę Wolszczak. 

• 27 marca - Międzynarodowy Dzień Teatru, bardzo w 
tym roku pracowity: dwa spektakle „Księżniczki na 
ziarnku grochu" i dwa „Komedii sytuacyjnej" . A wie
czorem, o 20.30 uroczysty koncert, rozpoczęty etiu
dami wykonanymi przez młodzież. Etiudy były dzie
łem Warsztatów Teatralnych, prowadzonych przez 
naszą aktorkę - Kingę Kaszewską . Potem były liczne 
listy gratulacyjne i koncert, prowadzony przez Jerze
go Kaczmarowskiego, z Jerzym Bechyne przy piani
nie; a potem druga część koncertu, którą poprowa
dził Sławomir Gowin. Miejsce J. Bechyne zajął Da
riusz Cetner. W koncercie wystąpili: Magdalena Ga
łuszka, Kinga Kaszewska, Marta Kwika, Beata Sobic
ka-Kupczyk, Dobrosława Trębacz, Anna Zdanowicz, 
Wojciech Czarnota, Andrzej Nowak, Ludwik Schiller, 
Waldemar Trębacz, Cezary Wiśniewski, Marcin Wi
śniewski i Jan Wysocki. 
Prócz tego było dużo kwiatów, dużo serdecznych ży
czeń i piękny, ogromny tort, dzieło p. Zbigniewa Mi
kulewicza. 
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