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Józef Tischner 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Polska jaka samapac:zuc:ie - i potęga śmiechu 

Cóż to za śmieszna , pysznie komiczna 

sztuka: Tango [1964) Sławomira Mrożka, 

grane w roku 2000! Arcypolski problem 

„ nieszczęsnego daru" wolności obróconej 

w anarchię , idealizmu popadającego 

w zamordyzm - w uniwersalnej tragiko- • 

medii mistrza ironii i groteski. Zanim za-

brzmi tango - Mrożek z finezją podejmuje 

słynne polskie motywy „buntu", „ślubu", 

kacego i Gombrowicza, której nie było , bo po

została właśnie niedojrzała, chociaż był Sto

mil, Artur, bohaterowie Jana Macieja Karola 

Wścieklicy i Młodziakowie z Ferdydurke. 

Wiemy, o czym opowiadało Tango, gdy je 

autor Postępowca pisał. I o czym było 

w ten czas, gdy na kartkach kalendarza 

obracał się rok 1968, 1970, 1976, a potem 

1980, 1981 i 1989. Z kalendarzem polskich 

„ tańca", „chama". Oto niedojrzałość przegry- lat i miesięcy w tle, Tango należało wyłącz

wa z chamstwem w sposób śmieszny, ale 111 nie do Edka. W sztuce, jak w życiu, porządek 

z żelazną logiką . A wszystko przez konflikt 1 zaprowadzał właśnie jakiś nowy cham, 

pokoleń na opak: konserwatywnych młodych nowy Król Ubu w „Polsce, czyli nigdzie". Py-

z liberalnymi starymil 

Wszyscy wiemy - uczą tego nawet w szko

le - o czym jest, a może raczej: o czym było 

Tango. A także o czym byłoby w Polsce Wit-

tanie o aktualność Tanga w roku 2000 także 

z niejedną spotka się odpowiedzią . Ale czy 

świat Mrożka, poza przeszłością , w ogóle 

ma jeszcze teraźniejszość i przyszłość? Czy 



La Cumparsitę tańczą na pewno już tylko 

nasi przodkowie? 

Edek tańczy z Eugeniuszem, cham pro

wadzi do tańca konformistę Tak zwykle 

bywa i bywało nie tylko w Polsce, 

prawda? W świecie Tanga 

Mrożka klęskę ponosi 

Tradycja, czyli Artur, 

i zarazem Postęp 

z Eksperymen

tem, czyli Stomil . 

Te dwie klęski 

w jednej, przypie

czętowane muzy

ką zwycięskiej La 

Cumparsity, biorą w cu

dzysłów ironii to w Tan

gu, co zdawało się farsową 

przypowieścią o wiecznej walce Tradycji 

z Postępem, a Postępu z Tradycją. Jest to mo

ment serio, który ma swą wagę filozo ficzną, 

metafizyczną i etyczną. rzecz o niewystar

czalności Formy, Normy, l"ionwencji i jedno-

cześnie antyutopia wiecznego Postępu. 

Ale z jaką brawurą, z jakąż pewnością 

ręki to wszystko Mrożek kreśli i posyła na te

atralną scenę' Polska „nowoczesna", Polska 

nie chorująca na Polskę, poroman

tyczna, pełna światowych 

ambicji - czymże jest? 

Jeśli nie jest już „słu

żebnicą cudzą", czy 

znowu jawi się -

jak w Grobie Aga

memnona Juliu

sza Słowackiego -

„pawiem narodów 

i papugą"? I jak ta 

Polska o sobie myśli? 

l"iarnawał wyzwolonych 

słów, podczas którego wszy-

scy mają na ustach te święte, niewin

ne pojęcia - Prawdę, Ideę, Formę, Wartość, 

Postęp, l"ionwencję, Tradycję - szybko się 

kończy i wyzwolone słowa tak w Chile, jak 

w Polsce, tak w Rosji, Brazylii, jak w Niem-

czech, Serbii, l"ianadzie czy Austrii stają 

przeciwko sobie jako śmiertelni wrogowie. Bo 

okazuje się, że gdzie dwóch mówi Postęp albo 

Tradycja, albo Wolność i Prawda - co inne

go mają na myśli. Co innego znaczy słowo 

Postęp na ustach liberała, co innego na war

gach konserwatysty. 

jedz widelcem i nożem! Niech świat znów 

usiądzie prosto i nie garbi się I" A jeśli nie 

Forma - Postęp dawno przecie uporał się 

z Formą - to może Idea? ,Jorma nie zbawi 

świata" - taka jest teraz samowiedza Artura, 

który wobec tego poszukuje Idei „ Może Bóg? 

- podchwytuje Eugeniusz - [ ... ) może sport?" 

Bóg „nie chwyci. To już było" - ripostuje Ar

tur - i co do sportu: „Wszyscy już ćwiczą -

stwierdza - ale to nie daje rezultatów". 

Brawura Tanga na tym najpierw polega, 

że w jego rzeczywistości ośmieszona, choć 

nie unieważniona, zostaje sama już tylko 

walka Postępu z Tradycją, a Tradycji 

z Postępem. Artur, „pierwszy człowiek 

I czy wobec tego antidotum na chorobę • dryfującej rzeczywistości, wolności obró

conej w anarchię, idealizmu popadają

cego w zamordyzm nie okaże się po prostu 

Autentyzm, Prostota, Naturalność? Czyli 

z zasadami od pięćdziesięciu lat", konser

watysta, sędziwy młodzieniec, jak nazwałby 

go Andrzej l"iijowski, pragnie aby wytrącony 

z kolein świat wrócił do Normy i wszystko krótko mówiąc Edek, „taki prosty - przypo-

było na swoim miejscu: „W tym domu panuje ~ mina Eleonora- jak samo życie"? No i Edek, 

bezwład , entropia i anarchia". Może powrót 1 cham, „samo życie " - istotnie „ działa od-

Wartości, na których będzie można fundować świeżająco": morduje Artura, po prostu. 

rzeczywistość i podług których będzie wolno Skreślenie Tradycji jako pomysłu na roz-

wymierzać sprawiedliwość rzeczywistości -

ułatwią Norma, Forma i l"ionwencja? „Załóż 

rodzinę - podpowiada Eugeniusz - myj zęby, 

wiązanie marzenia o prawdziwej rzeczywis

tości nie oznacza, skądże znowu, wyboru 

Postępu jako rozwiązania. Co to zresztą za 



Postęp powielanie i gromadzenie arcydzieł 

awangardy zamienia je w rupieciarnię, 

w śmietnik pełen luster, reprodukcji i odbić. 

Ojciec i antagonista Artura, Stomil postępo

wiec, epigon artystycznej awan

gardy prawi, że „kiedy 

tragedia jest już niemoż

liwa, a farsa nudzi, 

pozostaje tylko eks

peryment". Ale 

eksperyment ma 

to do siebie, że 

nie zawsze się 

udaje, niespełnio

ny czy nieudolny 

eksperymentator gi

nie przynajmniej ducho

wo i Stomil tak właśnie koń

czy. Staje przy małżonce swej Eleonorze, 

„para biednych, starych rodziców" Co robić, 

kiedy tragedia jest już niemożliwa, farsa nu

dzi, a eksperyment się nie udaje? 

Nic nie napisałem jeszcze o Eleonorze, 

matce Artura, o osobie na razie zwanej Bab

cią, czyli Eugenii, o Ali, kuzynce i narzeczo

nej Artura, o Starszym Partnerze, czyli Eu

geniuszu. Należą oni do jednego świata ze 

Stomilem i Arturem niezupełnie -

jak Edek i po trosze Eleo

nora oraz Eugeniusz -

w związku z walką 

i klęską Tradycji 

i Postępu. Ich 

wspólny świat 

otrzymuje jed

ność przez klęskę 

Tradycji i przez 

klęską Postępu, przez 

ironiczny cudzysłów, 

nałożony na walkę Form, 

Idei czy Wartości. Lecz otrzy

muje też jedność szczególną przede 

wszystkim przez śmiech, przez wielką i je

dyną w rzeczywistości Tanga, chociaż nie 

dostrzeganą przez jego bohaterów, zdrową 

i bezinteresowną wspólnotę śmiechu. 

W Tangu Mrożka łatwo się cierpi, zabija 

i ginie - naprawdę, nie na niby, to znaczy na 

niby, ale serio - gdyż słowa, myśli i czyny 

bohaterów tej świetnej tragikomedii nie są 

w rzeczy samej faktami i niezupełnie są 

choćby tylko opiniami. Gra ich znaczeń nie 

odsyła wprost do rzeczywistości, lecz do sa

mopoczucia igrających ideami bohaterów 

sztuk.i. Geniusz Mrożka osiąga wyżyny i pi-

ra przypomina Stomilowi: „pamiętasz, jak 

rozbijaliśmy tradycj ę? Posiadłeś mnie na 

oczach mamy i papy, podczas premiery 

Tannhausera, w piewszym rzędzie foteli, na 

znak protestu", a potem dodaje, gdy jej syn 

Artur chce być lekarzem. „Taki wstyd 

w rodzinie! A ja marzyłam, że będzie arty

stą. l'iiedy nosiłam go jeszcze w łonie , bie

gałam po lesie nago, śpiewając Bacha. 

sarz bezlitośnie kpi nie z historii, rzeczywis

tości, ludzkich wysiłków uporania się ze 

światem i ułożenia sobie życia, lecz 

Wszystko na nic" [„Artur: Widocznie mama 

fałszowała") . I ten śmiech także, gdy Eu-• geniusz fotografuje choćby i popsutym 

aparatem „Dla zasady. Tak chce tradycja", 

a Edek odczytuje z notesu Zasady, „przepisa-

z tych wszystkich, którzy za rzeczywis

tość biorą swoje samopoczucie. :Którzy swo-

je samopoczucie biorą za świat cały, a przy-

najmniej - za świata to czy inne „tu i teraz" . 

I czy istnieje lepsze antidotum na własne 111 

złe czy nienormalne samopoczucie, niż 

śmiech? Ten śmiech, który kwitnie na na

szych twarzach, gdy Artur woła do Babci: 

„Na katafalk' ( ... ) Niech pomyśli chociaż 

o wieczności. Niech poleży, niech się opamię

ta I". I ten, którym śmiejemy się, gdy Eleono-

= 

ne od kolegi co pracuje w kinie" - J a cię ko

cham, a ty śpisz ", „ Zależy jak leży" - lecz 

poza tym i tak „wie swoje". 

Cóż to za śmieszna, pysznie komiczna 

sztuka: Tango Mrożka, grane w roku 2000. 

Potęga śmiechu, celnie wymierzona w Polskę 

nieprawdziwą, lecz wszechobecną . W Polskę 

samopoczucia Polaków. 

Poznań, w lutym 2000 roku 



HEmryk Elzenberg 

Kłapał z istnieniem 

Przynależność 

do tego a nie inne

go narodu odczu

wałem zawsze 

jako rzecz daną, 

naturalną, rozu

miejącą się sama 

przez się; jako czło

nek narodu czułem 

kolektywnie bez żadnych 

„ ale", był to dla mnie zawsze 

bezcenny czynnik równowagi wewnętrznej. 

Członkami pokolenia jesteśmy tak samo na

turalnie i nieodparcie jak i członkami narodu . 

zarówno w jedno 

jak w drugie wpro

wadza nas sam 

fakt urodzenia. 

Dlaczego więc 

swą przynależ

ność do narodu 

przyjąłem spokoj

nie, a nawet afirma

tywnie, a w stosunku do 

pokolenia nie mogłem na to się 

zdobyć i mam wieczne poczucie nie

współmierności, wejścia jak Piłat w credo, 

jak sójka między sroki, jak pies do kręgielni? 

I 

j 

Andrzej Kijowski 

Sędziwa młodość 

Z wiekiem coraz 

mmeJ powagi. 

Młodość zdaje się 

kumulować ener

gię i myśl w nad-

miarze, z którym 

później nie ma co 

~-.... 

w życiu zrobić Oto

czyła społEiczny teren 

głęboką fosą i dranuje go 

z całą powagą aż do zupełnego 

wyjałowienia Tylko młodość jest poważna 

Powaga, która obejmuje człowieka w wieku 

dojrzewania, powaga poznania i powaga wy-

boru, wzmacnia 

swój uścisk w la

tach dwudzies

tych, rozluźnia 

go już koło trzy

dziestki, po czym 

odchodzi, aby już 

nigdy nie wrócić. 

Plutarchowym 

biografii, który 

w wychowaniu, w hierarchii spo

łecznej, w opisie literackim obowiązywał aż 

do końca XVIII wieku, młodość była „pło

cha", starość poważna i mądra Teraz jest na 

odwrót. Dlaczego? 
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Jan Błoński 

Od pamiętnej premiery Wesela ... 

Od pamiętnej premiery Wesela nie było 

w Polsce sztuk.i, która by wzbudziła równie 

jednogłośny aplauz. „Witkacy przyszedł za 

wcześnie , Gombrowicz jest obok, Mrożek 

pierwszy przyszedł w samą porę - pisał Kott. 

- I to na obu zegarach: polskim i zachod-

nim". Melodia La Cumparsity zabrzmia- • 

ła równie zrozumiale w Krakowie i Pary-

żu, Santiago i Wilnie. Ale wcale niełatwo 

udowodnić dlaczego. 

riowaną familię, istnieją bezspornie i zrozu

miale. A skoro istnieją, to mogą przestać ist

nieć ... Aby pokazać rozpad, Mrożek chwyta 

się czegoś, co jeszcze stoi: czegoś, czego pu

bliczność na pewno nie poda w wątpliwość 

••• 
W rodzinie Mrożka zobaczyć można 

artystyczne środowisko, społeczeństwo, 

Polskę, świat cały. Ale właśnie dlatego, że 

jest ona wpierw rodziną. Spór Artura ze Sto-

• • • milem to spór dwóch pokoleń awangardy 

Tango opowiada o rodzinie! Oto ojciec, .., (albo dwu pokoleń faut court). Ale to naprzód „ 
matka, trochę znudzeni i nielojalni, ale l dyskusja ojca z synem, co sprawia, że obaj 

w gruncie przywiązani do swej przeszłości... godzą się - że obaj muszą - ze sobą rozma-

i przyszłości . Oto babka i wuj, przedstawiciele 

praszczurów. Oto syn i jego narzeczona, dzię

ki którym powstanie nowa rodzinal Cokol

wiek się powie, związki, które łączą tę zwa-

wiać. Jak stale słyszymy, rozpłynęły s ię 

wszelkie konwencje, wszelkie lepiszcza. Ar

tura zatem nic już nie łączy ze Stomilem? 

Nic prócz ojcostwa: nawet najbardziej wyrod-



ny syn pozostaje synem Tak sterroryzować 

można tylko rodzinę! fośli Stomil godzi się 

oderwać od ukochanych eksperymentów, je

żeli , oburzona fanaberiami Artura, Eleonora 

nie wychodzi, trzaskając drzwiami - to pu

bliczność, która również wychowuje dzieci, 

nie dziwi się, nie wzrusza ramionami, ponie

waż dobrze wie1 że więcej jeszcze trzeba, aby 

rozerwać pierwotny węzeł . Pęknie on dopie

ro wtedy, kiedy pojmiemy; że nie tyle o ro

dzinę Stomila chodzi1 ile o rodzinę ludzką, 

o społeczeństwo. • 

• • • 

Nie mówiłem jeszcze o Arturze. Czy 

i jego ukształtował Mrożek ze stereotypów? 

I tak1 i nie Postępowanie Artura łamie 

interesem ani żadną oczywistą - bezpośred

nio daną - namiętnością. Artur nie jest bez

przytomnie zakochany ani nie pragnie się na 

nikim zemścić. Nie łaknie ani pieniędzy, ani 

nawet władzy, przynajmniej początkowo. 

Łaknie prawa. Jak wielokrotnie powtarza, 

szuka „idei"1 wykłada ,,filozofię " 1 wykonuje 

„plan"1 pragnie „porządku " . Jego wybryki 

służyć mają spełnieniu intelektualnego uro-

jenia: „z ogólnego punktu widzenia stwo

rzenie systemu wartości jest niezbędne 

dla należytego funkcjonowania tak jed

nostki, jak i społeczeństwa" . 

••• 
Kim jest więc Artur? Jak wiadomo, Sofo

klesowy Edyp nie ma wcale kompleksu Edy-

wszelkie obyczajowe prawdopodobieństwo. ~ pa: jego historia jest sama tym kompleksem. 

Przerywa godziwą bądź co bądź rozrywkę, "i Trochę podobnie z Arturem. Czy to psychika, 

jaką jest brydż. Znieważa i posyła na kata

falk zdziecinniałą staruszkę . Pomiata loka

jem - przyjacielem domu. Wtrąca się do oso

bistych spraw matki. Udziela lekcji ojcu. Tych 

skandali nie można umotywować żadnym 

w której odcisnął ślady (nie najszczęśliwszy ) 

model wychowawczy? Nie, historia Artura 

po prostu jest tym modelem. Nie posiada on 

żadnych cech1 które nie byłyby składnikami 

modelu ... Dlatego trudno powiedzieć, aby był 



„żywym człowiekiem" , inaczej, charakterem 

mieszczańskiego dramatu. Ale nie jest także 

stereotypem, czyli figurą gotową, statyczną, 

przyłapaną w opinii społecznej jak mucha 

w bursztynie Artur naprawdę 

wprowadza w akcję czyn

nik indeterminacji 

Umiemy przewi

dzieć, jak zachowa 

się Eugeniusz czy 

Stomil, ale nie co 

zrobi Artur. 

• • • 

Na początku 

akcji Artur jest 

sam, za Stomilem 

stoi cała rodzina. Artur 

podporządkowuje sobie kolej-

no partnerów: na jego stronę przecho-

dzi szybko Eugeniusz, ślub obiecuje - z za

strzeżeniem - Ala, Stomil godzi się zastrzelić 

Edka i rezygnuje w końcu z „rozpięcia", po 

nim zaś kapitulują Eleonora i Babcia, pod-

czas gdy Edek schodzi w cień. Otóż wszyst

kich tych „sojuszników" Artur bynajmniej nie 

traci w szeregu nieszczęśliwych posunięć: to 

on sam nagle rnzygnuje ze ślubu i zwraca się 

przeciw swemu głównemu po-

mocnikowi, Eugeniuszowi. 

Dlaczego rezygnuje? Bo 

wyszedłszy z domu, 

gdzie snuł swe fan

tazmaty, w społe

czeństwo, przeko

nał się, że ,,forma 

nie zbawi świata" . 

Tak więc zwrot 

decydujący [okre

ślający moment kul

minacyjny) dokonał się 

poza „ relacją międzyludzką" : 

albo w „duszy" Artura, albo w „świecie 

rzeczy", który nie chciał podporządkować się 

jego rojeniom .. 

••• 

Bardziej niż bohaterów Witkacego Storni-

lawie przypominają Gombrowiczowskich 

Młodziaków, do których domu wtargnąłby 

prawdziwy parobek. Bo nawet Eugeniusz nie 

jest z ducha konserwatystą . Kiedy Artur -

z rewolwerem w ręku - każe szukać całej 

rodzinie „idei", Eugeniusz nieśmiało propo

nuje Boga. Ale zaraz przyznaje, że nawet „za 

moich czasów to nie szło. Ja sam wychowa

łem się w wieku oświecenia i nauk ścisłych". 

W czasach oświecenia buntowano się 

••• 
Stomil, salonowy marzyciel, spełniał 

swój bunt w wyobrażni. Wiedząc o oporze 

rzeczywistości, udawał, że go nie dostrzega 

czy też, że go w ogóle nie ma. „ Zdawało mi 

się - mówi smutno w zakończeniu - że to 

międzyludzkie rządzi nami i za to ludzkie 

mści się, zabijając nas. Ale widzę, że to tyl

ko Edek". Jest to może najważniejsze zdanie 

sztuki, choć niełatwo objąć myślowy 

przeciw przywilejom króla, wszechwła- skrót, który zawiera. Całe życie Stomil 

dzy kościoła albo nawet - niesprawiedli- ce wierzył, że rządzi światem to co między-
waściom posiadania. Ale też mniemano, 

że po usunięciu zabobonów i nadużyć ustali 

się społeczna równowaga, gdzie rozkwitną 

wartości, tłumione dotychczas przez instytu-

ludzkie - konwencja, umowa, i dlatego 

nie przestawał znieważać jej i twórczo posze

rzać nieustannym „eksperymentowaniem". 

Kiedy zobaczył, jak przeciwko buntowi zbun-

cjonalne uwarunkowania. Będą to wolność ~ tował się jego własny syn, Artur, sądził, że 

i cnota, jak myśleli jakobini, przedsiębior- 1 przeciw postawie, j aką reprezentowat po-

czość i dobrostan, jak mniemali utylitaryści, 

którzy wzięli górę wraz z rozwojem „nauk 

ścisłych". Ale wartości nie wyrastają na roz

kaz, a jeśli nawet, to pobudzają nowe nieza

spokojenia. 

wstało to co w człowieku naturalne, co trady

cyjnie ,,ludzkie". Ale teraz widzi, że natu

ralny jest tylko Edek, „griaduszczyj cham", 

wolność zmieniona w dowolność. 



••• 
Edek bardzo trafnie odpowiada na pyta

nie, jaki jest postęp. Jest mianowicie „ postę

powy Do przodu" Jego „postęp" nie jest two

rzeniem nowych wartości, jak „w wieku 

oświecenia i nauk ścisłych". Nie jest także 

magicznym i zabawowym „eksperymentem" 

Stomila, możliwym tylko dzięki tradycji, któ

rą wyszydzał i łamał. Jest już tylko afirma

cją zachcianki, która pojawia się i znika. 

Jakże jej jednak nie posłuchać, skoro czas 

płynąć musi „do przodu" ... Inaczej: nikt 

już nie odtworzy starego porządku . Ale 

nowy wyczerpuje się w negacji, dopóki panu

ją Stomilowie, którzy „żegnanie epoki biorą 

za początek nowej" [Czesław Miłosz, Przed

mowa do tomu Ocalenie). Nowe czasy, nowi 

władcy wszyscy zrozumieli, że zwycięstwo 

Edka jest rewolucją nihilizmu. „ Porządek 

Artura miał być absolutny - pisze Marta Pi

wińska - doskonale wcielać ideę w byt Lecz 

jedynie porządek Edka okazał się autentycz

ny. Jest on «samą naturą» - jak Edek. Lecz 

sama natura w społeczeństwie - to niewol

ność To walka o byt." Zaś siłą do walki roz

porządza Edek, który będzie sobie teraz robić 

dobrze - flekowaniem bliźnich i wulgarną 

rozrywką . 

••• 

Czytane filozoficznie, Tango opowiada 

a dziejach wolności. Eugeniusz, dla którego 

„umieranie nie jest naukowe", zrodził Stomila. 

Stomil, który szukał wolności wyobraźnią 

artysty, zrodził Artura. Ten, chociaż za

czął ad kroku w tył, zrobił w końcu decy

dujące parę kroków naprzód, miast sztu-

ki chcąc „zbawić ludzkość" całą . I tak Artur 

zrodził Edka. 

••• 

~ Skąd zatem światowe powodzenia Tan

= ga? Podejmuje ono kwestię niemalże .. . pla

netarną kryzys i prawdopodobny kres cywi

lizacji prącej zabobonnie .,naprzód". Opiera 

się o model wychowawczy, z którym kłopot 

miały chyba wszystkie rozwinięte społeczeń

stwa. Pozwala tym samym na dobranie naj-

rozmaitszych kostiumów obyczajowych, 

równie dobrze serbskich co irlandzkich. Za

chowuje wreszcie wykładnię tak chwiejną, że 

Ustawiają się 

w prawidłowej 

pozycji, czekają 

na takt i ruszają. 

Edek prowadzi. Tań

czą. Eugeniusz siwy, 

dostojny, w czarnym 

żakiecie, sztuczkowych spod

niach, z czerwonym goździkiem w bu

tonierce. Edek w zbyt ciasnej marynarce Ar

tura, z rękawów za krótkich wystają jego 

potężne ręce , obejmuje Eugeniusza wpół. 

można ją zwrócić przeciw wszelkim nihili

zmom i totalizmom, niby to prawym i rzeko

mo lewym . . . 

Tańczą klasycz

nie, z wszystkimi 

figurami i przej

ściami tanga po

pisowego. Tańczą, 

dopóki nie spadnie 

kurtyna. A potem jeszcze 

przez jakiś czas słychać La 

Cumparsitę - nawet kiedy zapalają się 

światła na widowni - przez głośniki w całym 

teatrze. 

Sławomir Mrożek, Tango [1964) 



Wartości wtrącają nas w po-

dziw, zachwyt, budzą nadzieję, miłość, 

ale także wywołują lęk, przerażenie, niena

wiść . Doświadczenie wartości powstaje i rozwija 

się między tremen- dum a /ascinasum. 

Czym bylibyśmy poza światem otwieranym 

przez wartości? „Zim- nymi draniami" bez 

serca? Aniołami? Demonami? Z pew-

nością nie bylibyśmy ludźmi. 

Józef Tischner 

Loż a Patronów Teatru Nowego 

Magdalena i Józef Bejnarowiczowie 

Ewa i Wojciech Bobek 

Magdalena i Grzegorz Brylowie 

Marek Bykowski 

Barbara i Jerzy Byrtowie 

Bogumiła i Roman Czechoscy 

Iwona i Łukasz Domańscy 

l'lrystyna i Lech Drewnowscy 

Katarzyna i Piotr Dylewiczowie 

Karol Fiedor 

Anna Geisler-J ankowiak 

i Waldemar Jankowiak 

Nina i Antoni Giersigowie 

Krystyna i Włodzimierz Golowie 

Krzysztof Jakubowski 

Grażyna i Marek Jarzyńscy 

Małgorzata i Dariusz Jedlińscy 

Anna i Andrzej Kareńscy-Tschurl 

Natalia i Janusz Kalida 

Lidia i Stefan Klepaccy 

Izabella i Eugeniusz Klimaszewscy 
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Beata i Tomasz Kotowscy 

Małgorzata i Grzegorz Korytowscy 

Aleksandra i Władysław Krokowiczowie 

Ewa i Wojciech Krukowie 

Grażyna i Marian Kryłowiczowie 

Grażyna i Jan Kulczykowie 

Radosław Lewandowski 

Irena i Henryk Maciejscy 

Renata i Zenon Małkowscy 

Elżbieta i Lesław Markiewiczowie 

Renata i Tadeusz Mataczyńscy 

Stanisław Mąderek 

Małgorzata Mercik 

Krystyna i Jerzy Nadwórni 

Liliana i Marcel Okupniakowie 

Ewa i Piotr Pachurowie 

Ewa Pałka 

Halina i Jerzy Pawlakowie 

Małgorzata i Włodzimierz Pełczyńscy 

Hanna i Ireneusz Pilarzowie 

Karol Potempa 



Danuta i Henryk Przybylscy 

Dorota i Krzysztof Rybarczykowie 

Grażyna Skrzydlewska-Niezgoda 

i Krzysztof Niezgoda 

Barbara i Mariusz Słowińscy 

Elżbieta i Roman Stasierowscy 

Zina i Marcin Stelmachowie 

Krystyna i Michał Szulczewscy 

Renata i Piotr Drawscy 

Działu Do~umentacji 

ZG ZASP 

oraz 

Alina i Michał Walczykowie 

Maria i Włodzimierz Walkowiakowie 

Alicja i Lesław Wiatrowscy 

Arleta i Włodzimierz Wiatrowscy 

Ewa i Zdzisław Wittowie 

Anna i Andrzej Wituscy 

Beata Gallas-Zalaszewska 

i Waldemar Zalaszewski 

Gizela i Paweł Żegota-Rzegocińscy 

Irena i Andrzej Żołądkowscy 
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wspiera finansowo, organizacyjnie i duchowo działalność teatru 

Dyrektor naczelny i artystyczny 
Kierownik literacki 

Dyrektor ds. inwestycji 

l'iierawnik techniczny 
Z-ca kierownika technicznego 

Kierownik administracyjny 
Pracownia charakteryzatorska 
Pracownia krawiecka damska 

Pracownia krawiecka męska 
Pracownia tapicerska-dekoracyjna 

Pracownia stolarska 
Pracownia modelatorska 

Pracownia ślusarska 
Elektrycy 

Akustycy 
Brygadzista sceny 

Montażyści 

Rekwizytor 
Garderoba damska 

Garderoba męska 

Kierowrrik biura obsługi widzów i reklamy 
Sekretarz literacki 

Redakcja programu 
Projekt graficzny 

Edycja 
Druk 

Wydawca 
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Eugeniusz Karin 
Sergiusz Sterna-Wachowiak 
Zbigniew Theus 

Marek Matuszak 
Zbigniew Grasza 
Bogdan Gajek 
Czesława Doroszkiewicz, Alina Magnus 
Janina Majchrzak, Bożena Gawrońska 

Jarosław Trzeciak, Elżbieta l'iubicka, Tomasz Sierchuła 

Jerzy Skrzypczak, Henryk Gomuła 

Roman Wrzesiński, Jan Mróz, Dariusz Sadek 
Leszek Zieliński 
Tadeusz Michalski 
Leszek l'iargol, Paweł Kowalski, Marian Słomka 
l'irzysztol Wasielewski 
Sławomir Kowalczyk, Sławomir Wawrzyniak, Paweł Walczak 
Brunon Urbaniak 
Mirosław Bartkowiak, l'irzysztol Baumann, Robert Czajka 
Piotr Jaszczuk, Jacek Kowalczyk, Romarr Szymczak 
Robert Szymlet, Mariusz Zaremba 
Leszek Kełłner 
Anna l'iełłner 
Jadwiga Jakubowicz 
Jacek Nadarzyński 

Izabela Przyłuska 
Sergiusz Sterna-Wachowiak 
Blanka Tomaszewska 
Studio Promocji 
Zaklad Poligraficzny s.c. Łuczak&Moś 

Teatr Nowy w Poznaniu, 60-838 ul. Dąbrowskiego 5 
tel. 848 48 BS, e-mail: teatrnowy@info poznan.pl 
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W programie wykorzystano fragmenty dzieł : Jan Błoński, Wszystkie sztuki Siawomira Mrożka, Kraków 1995; Henryk Elzenberg, 
Xlopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, wyd. 2, l'iraków 1994; Andrzej l'iijowski, Sędziwa mlodość, w tegoż autora Gdy
bym byl królem, Poznań 1988; Józef Tischner, Nieszczęsny dar wolności, l'iraków 1993. 
Rysunki Sławomir Mrożek oraz Is 2) Tadeusz Kantor, Staruszek ukarany 11975) 
Fotograhe Wolfgang Klawonn, Whife puppet [s 10), Duane Hanson, Turyści (s 11 J, archiwum 



Zespół Teatru 
składa serdeczne podziękowania 

LOŻY PATRONÓW 
za sfinansowanie realizacji spektaklu 


