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Jak narodziło się tango 
Teorii jest tyle , ile osób zajmujących się tym tematem. Ruben Terbalca 
z Uniwersytetu Tanga w Buenos Aires mówi , że najpierw rodził się taniec, 
a dopiero później powstała muzyka. Korzenie tańca wiąże z postaciami gau
chos. Byli to , jak mawia Terbalca, pół konie , pół ludzie , do połowy XIX wieku 
żyjący na dzikiej prerii i chwytający niczyje stada bydła. W miarę jak ziemię 
wykupywano, grodzono, kurczyła się ich przestrzeń życiowa. Mogli już tylko 
albo łamać prawo, albo najmować się do wypasu bydła (czyli zostać kowboja
mi), albo ściągać do miasta. 
I tak w latach osiemdziesiątych XIX wieku wielu gauchos, tych niezależnych 

ludzi , najczęściej z matki Hiszpanki i ojca Indianina, wylądowało na przed
mieściach Buenos Aires. Nie pasowali do miasta , tęsknili do swoich koni. 
Podobnie jak żyjący tam czarni potomkowie niewolników nie mieli nic - ani 
pieniędzy , ani perspektyw. Ale Murzyni mieli swój afrykański zwyczaj 
rozpędzania trosk na afro partys - całe noce tańczyli i śpiewali w rytmie 
bębnów. Gauchos też zaczęli upijać się tańcem. Naśladowali ich ruchy, 
potrząsali ciałami, tupali rytmicznie. Czasami w tańcu wyciągali noże (broni 
palnej nie nosili , bo to nie jest broń prawdziwych mężczyzn) i zataczali kręgi 
wokół siebie specyficznym, przyczajonym krokiem. Tańczyli przy ogniskach, 
na gołej ziemi , unosząc wysoko kolana , żeby się nie potykać o trawę . 

Tancerze z przedmieść spędzali długie godziny w tanich domach publicznych, 
oczekując na swoją kolej. Dla zabicia czasu zaczynali tańczyć, wciągali do 
tańca innych czekających, a wreszcie pracujące tam panie. Wkrótce poczekalnie 
przerodziły się w parkiety, gdzie przy dźwiękach gitary, a potem bandoneonu 
(rodzaju hannonii ręcznej) zabawa trwała na okrągło . Ich taniec był skoczny, 
żwawy, pełen ognia i radości. Nie było w nim cienia elegancji ani romantyzmu. 
Z niego powstał pierwszy styl tanga - canyengue. 

Niektórzy z gauchos, najdoskonalsi w tańcu, zapraszani byli do lokali 
tanecznych i do luksusowych domów publicznych , gdzie pracowały 
najpiękniejsze kobiety, a podłogi były wykonane z gładziutkiego marmuru. 
Byli dumni z tak poważnego awansu społecznego. Podkreślali to każdym 
gestem w tańcu - ich sylwetka stała się wyprostowana, pełna godności, podsko
ki zastąpił spokojny, nieco wydłużony krok. Zaczęto tańczyć „w kontakcie 
z podłogą". Do dziś tancerze wykonują od czasu do czasu charakterystyczny 
gest stopą, jakby zataczali kółka na podłodze, gładząc ją . To wspomnienie zau
roczenia gładkością podłogi, pieszczota z czasów, kiedy tancerze nie musieli 
już omijać kępek trawy. Tak zaczął się następny styl tanga - oriellero. 

Te same poczekalnie, bary i portowe spelunki w Buenos Aires na przełomie 
wieków wypełniało coraz więcej imigrantów z Europy - przede wszystkim 
Włochów, Irlandczyków, Niemców. Oni wszyscy brali udział w powstawaniu 
muzyki, którą dziś nazywamy tangiem. Wtopiły się w nią różne europejskie 
melodie ludowe, pieśni andaluzyjskie, neapolitańskie, wątki żydowskie, rytmy 



afrykańskie. Wielu znanych muzyków z późniejszych orkiestr grających 
do tanga nosiło nazwiska polskie i rosyjskie. . . . . 

Imigranci przybywali do Argentyny za .chl~be.m: z nadz~eJą .znal~z1~n~a pra~y. 
Znajdowali najczęściej skrajną nędzę. W1edz1eh, ,ze pewru~ mg~y JUZ me w~o~~ 
do swoich domów i rodzinnych stron. Aby ogrzac serca, tanczyh tango. Wruesh 
do niego swoją melancholię, która zrosła się z tangiem na zawsze. Uks~t:11-
tował się kolejny styl, najbardziej przypominający to, co przetrwało do dZIS -
milongero. . , . 

Muzyka z lokali i barów wabiła i zachęcała do ~ńca ludzi wok?ł - męzcz~zn 
i kobiety. Wtedy mężczyźni zaczęli gw~łto~me pr.otest~w~c. (praw?z1we 
okoliczności rozkwitu tanga były męską taJemmcą). Nie chc1eh, zeby tanczyły 
je ich siostry, żony, córki. I wtedy, jak twierdzi ~u ben Te~balca , wy~uchła 
pierwsza rewolucja feministyczna w Buenos Aires. Kobiety postawiły na 
swoim - tango zaczęto tańczyć wszędzie. 

Ruchy wykonywane w tangu, zrodzone w miejscach rozpusty, przez to 
znacznie odważniejsze niż te, które dopuszczały normy społeczne, wywo~ywały 
skandal. Już nie tylko kobiety miały problemy, ale wszyscy tangueros (tan~zą~y 
tango) byli odsądzani od czci przez Kościół. Obwiniano ta?go o rozk!ad ~ycia 
rodzinnego. Kompromisem było tango de salon, pozbaw10ne w ogole figur, 
które tańczono oficjalnie na parkietach. 

Od drugiej dekady XX wieku tango zaczęło docierać do Europy. Bogaci 
Argentyńczycy mieli zwyczaj raz do roku odbywać ~odróż na stary kontynent, 
na przykład do Paryża. Ich synowie często zostawali tam. na studia. Jako .bar
wną atrakcję prezentowali rówieśnikom, jak się bawi uhca w Buenos Arres. 
Paryżanie natychmiast podchwycili ten taniec. Jego odważne gesty przypadły 
do gustu kobietom, które zaczynały podkreślać swoją niezależność.(„.) 

W latach sześćdziesiątych skończyła się ewolucja tanga. Zmarła Eva Perón -
uwielbiana przez argentyńską ulicę - przy której tango rozkwitało, płyty 
wyparły z lokali żywą muzykę, znikły orkiestry, które przygrywał~ do tań~a; 
Modny stał się rock and roll, słowo „tango" zaczęło w Argentyme brzm1ec 
nieatrakcyjnie, nienowocześnie. Najbardziej przywiązani do niego tancerze 
spotykali się za zamkniętymi drzwiami, intymnie. . . 

Nieoczekiwanie w latach dziewięćdziesiątych, sto lat od sw01ch narodzm, 
tango zaczęło się odradzać - przede wszystkim w Europie, ale i w ~ge.ntynie, 
bo tam, do źródeł, zjeżdża coraz więcej zainteresowanych. DawrueJ rue było 
w Argentynie szkół tanga, było ono tak oczywiste jak język. matki. Teraz j~st 
ich sporo. Akademie tanga i milongi są w Berlinie, P.aryzu, ~m.ste~dam1~, 
Londynie, Wenecji, Rzymie. W Hamburgu i Amsterdaffile ~rg~ru~uJe s1~ fest~~ 
wale tanga, które trwają cztery, pięć dni. Muzyka, przy ktoreJ tanczy się dZIS 
tang?, to nagrania z lat 30„ 40. One są najlepsze do tańca. 

Jagna Knittel Rod<osze tanga (fragmenty) 
Wysokie Obcasy, 29 grudnia 200 I 



Pionowy wyraz poziomych pragnień ... ?* 
Historia tanga dowodzi, że nie urodziło się ono jako sztuczny twór „laboratoriów 
tanecznych", że nie zawdzięczało ono swego żywota jednej rasie, jednemu krajowi, jed
nej warstwie czy klasie społecznej. Kształtowanie tanga trwało wieki. Nasycały je ele
menty tańców niewolników pracujących na plantacjach, tańców różnych narodów, 
prymitywnych i ogładzonych cywilizacją. Tańczyli je wpierw w spelunkach, szynkach, 
domach publicznych kolorowi i biali, marynarze, robotnicy portowi i pastuchy. Miało 
ono złą sławę i stanowiło długi czas „tabu" dla wyższych i średnich warstw społecznych . 
Trwało to tak długo , dopóki pod naporem atrakcyjności, popularności i niesłychanej 
żywotności tego tańca nie zdecydowano się wysłać tanga na edukację salonową do 
Paryża. Kiedy zostało ono pozbawione „wszystkich niewłaściwych cech" i przys
tosowane do ówczesnych gustów, zdecydowano przedstawić je szerszemu ogółowi . 

Tango tańczono na ulicach, w tawernach, salach tanecznych, restauracjach, 
hotelach i salonach. Jedni wyżywali się w tangu, dając upust namiętnościom, inni 
ukrywali je, kontrolując swe uczucia i odruchy . Nikt jednak nie mógł pozostać 
obojętny, tango wstrząsało wszystkimi. Odparło ataki i przetrwało zakazy panują
cych , opór arystokracji, purytanów, prasy , papieża i dostojników kościoła . Nikt 
z tańczących nie mógł się oprzeć jego prymitywnej sile, zmysłowej i podniecającej 
muzyce, władczej roli tancerza i pełnej niepokoju atmosferze. 

Tango było bezsprzecznie jednym z największych szaleństw tanecznych wszyst
kich czasów. Jego pojawienie wywołało niesłychaną burzę. Uważano je za taniec 
wyuzdany, gorszy od modnego w tym czasie ragtime' u, łączono „kocie ślizganie" 
tangowe z rozkładem życia rodzinnego. W Nowym Jorku władze stanowe nakazały 
roztoczyć specjalny nadzór nad lokalami, w których tańczono tango, i zastanawiały 
się, czy by nie wydać ustawy zakazującej tanga. Nawet papież Pius X uważał je za 
taniec szkodliwy dla obyczajności i moralności. Nawet lekarze przeciwni tangu 
ostrzegali zbyt energicznych tancerzy przed groźnymi pułapkami w postaci chorób 
serca, uszkodzenia mięśni itp. Zwolennicy tanga twierdzili zaś, że taniec ten jest 
idealnym ćwiczeniem , zmusza do pracy wielką ilość mięśni , usprawnia i wzmacnia 
cyrkulację, wyrabia ruchliwość , zgrabność i grację. Mimo tak szeroko zakrojonej 
nagonki, prowadzonej ze szczególną zaciekłością w latach 1910 - 1914, tango 
„chwyciło za gardło ludność wszystkich klas" . Żaden popularny dziennik nie mógł 
w tym czasie obejść się bez codziennej notatki o tangu. Tango stało się także 
źródłem natchnienia dla wielu kompozytorów, poetów, pisarzy i malarzy. Jeden 
z największych znawców tanga, Vemon Castle, popularyzator , znakomity tancerz 
i nauczyciel, stwierdził: „Tango jest nie tylko tańcem, jest stylem". 

Marian Wieczysty Tariczyć może każdy PWM 1979 
*Tytuł . de fi nicja talica wg G. B. Shawa · pochodzi od redakcji 
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Marcelo del Mazo 

Tancerze tanga 
Kiedy dźwięk tanga im wyznacza rytmu fale , 
Ramiona-węże zaplecione są na stałe. 
Ta nić pajęcza omotała ich na wieki , 
Ciało przy ciele, opuszczone ich powieki. 

-Najdroższa moja, szepcze chlopak do kochanki , 
Spędziłbym z tobą dni i poranki , 
Gdy ciało moje płonie ogniem chuci , 
Miłości naszej nie zakłóci nic . 

Nagły ruch, zatrzymanie ciała niby czary, 
Rytm tanga łamie codzienności mary. 
Świat cały płynie dookoła ich postaci 
I wciąż markują krok aż oddech tracą . 

Skrzypeczki płaczą wkoło rzewnym tonem, 
Flet milknie , dźwięk płynie akordeonem. 
I znów tancerze tanga toną w sobie 
Aż wreszcie pocałunek złączy usta ich. 

Przełożyły : Zofia Chądzyńska i Danuta Rycerz 



Artur Górski 

Tango jak życie 
Tango to coś więcej niż taniec czy rodzaj utworu muzycznego. 
To styl życia, ideologia, tętniące źródło namiętności. Tango powraca i to 
wcale nie jako muzealny eksponat, ale jako taniec, który młode pokolenie 
Europejczyków - bo dotyczy to bynajmniej nie tylko naszego kraju -
uważa za swój własny. 

Tango to przede wszystkim walka: zdobywanie kobiety przez mężczyznę, jego 
dominacja i jej pozorna uległość, uniesienia, zdrady, rozstania i powroty. 

I oto w dobie Internetu i wszechogarniającej muzyki techno (w której nie ma 
miejsca na uczucie, a jest tylko monotonny łomot elektronicznej perkusji), na 
progu kolejnego tysiąclecia tango triumfalnie powraca na scenę. Gdyby na 
płycie Nic nie boli tak jak życie Budki Suflera zabrakło przeboju Takie tango, 
ów album nie okazałby się tak wielkim sukcesem. Bo choć trudno uznać ten 
utwór za klasyczne tango, to jednak pobrzmiewa w nim ta bolesna nuta, charak
terystyczna dla tańca zrodzonego przed stu laty w Ameryce Południowej. 
Słowa „i choć będą jeszcze grali, Bóg to jeden wie, nigdy razem na tej sali nie 
spotkamy się", doskonale oddają klimat tanga. 

Budka nie była pierwszym rodzimym zespołem, który postanowił uczynić 
z tanga rockowy przebój. Wcześniej była Kora z Maanamem (To tylko tango, 
Zlote tango), Republika (Nieustanne tango), w podobnym co Budka czasie 
napisał tango Maciej Maleńczuk. Ale dopiero utwór Romualda Lipki, dzięki 
swemu popularnemu charakterowi (prościutkiej melodii i łatwo zrozumiałemu 
tekstowi), stał się tangiem ogólnonarodowym. Niemal tak jak jedyny polski 
przebój na skalę światową, utwór Jerzego Petersburskiego Tango Milonga, 
znane za granicą jako Donna Ciara. Słowa Andrzeja Własta do Tanga Milonga 
też były przekonywające dla mas: „żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie 
burze i serc uniesienia, czas wszystko odmienia". 

Ale popularność Donny Ciary jest obecnie znikoma - powrót tanga nie jest 
równoznaczny ze wzrostem zainteresowania muzyką Petersburskiego. O wiele 
częściej nucimy współczesne tanga, na przykład Underground tango Gorana 
Bregovicia z głośnego filmu Emira Kusturicy Underground. Swoją drogą 
ciekawe, dlaczego bośniacki kompozytor, ilustrując film o jugosłowiańskich 
wojnach, odwołał się do tańca niezbyt popularnego na Bałkanach? Ale jest 



w tym pewna przenośnia - czyż można innym tańcem tak sugestywnie 
opowiedzieć o wojnie, tak odmiennych od siebie, stron? Stron, które kiedyś 
udawały miłość, a teraz walczą , zamieniając się rolami - raz górą jest jedna, 
a raz druga .. . Taką samą , alegoryczną rolę , odgrywa ów taniec w naj
słynniejszej sztuce Sławomira Mrożka Tango. La Cumparsita (pisarz 
zaznaczył, że chodzi o ten konkretny utwór) jest tu tańcem tyrana i upoko 
rzonego poddanego: chamskiego, bezwzględnego Edka i idealisty starej daty 
Eugeniusza.( ... ) 

Wiele dobrego dla ponownej popularyzacji tanga uczyniło kino. Choćby 
hiszpański reżyser Carlos Saura kręcąc film o miłości podstarzałego reżysera 
teatralnego do tancerki Tango. 

Filmów, w których ów argentyński taniec gra główną lub jedną z głównych 
ról, jest zresztą o wiele więcej i one także przyczyniły się do wzrostu zaintere
sowania tangiem. Choćby Lekcja tanga Sally Potter z 1997 r. - opowieść 

o pani reżyser , która natchnienia do swej twórczości szuka w tańcu i - a może 
przede wszystkim - przystojnym argentyńskim tancerzu. Podobnie rzecz się 
ma z filmową wersją musicalu Evita, z Madonną jako Evitą Peron, w którym 
tango jest symbolem i Argentyny , i miłości. Jednak zdaniem znawców 
najpiękniejszą filmową „witryną" tanga jest obraz z 1988 r. pt. Tango bar, 
jeden wielki popis najlepszych tancerzy tego gatunku (także pochodzące 
z archiwum zdjęcia Charlie Chaplina i Freda Astaire'a) oraz najwspanialsze 
przeboje, na czele z La Cumparsitą. 

Tango było też często znakomitą ilustracją pamiętnych scen w filmach nie 
muzycznych. O ile uboższy byłby głośny film Jonathana O'Leary'ego Zapach 
kobiety bez sceny, w której niewidomy pułkownik Frank Slade, grany przez 
Ala Pacino, uczy swego o wiele młodszego przyjaciela Charliego, jak przytu
lać kobietę w tangu i jak ją subtelnie zniewalać . „Męskie" tango w wydaniu 
komediowym stanowiło jedną z najgłośniejszych scen filmu Pól żartem , pól 
serio. W spaniały klimat do opowieści o płomiennym uczuciu kobiety 
i mężczyzny tworzy też tango do filmu Patrice ' a Leconte'a Tango. 

Taniec ten jest pięknym tematem dla malarzy, plakacistów -
z pewnością jego wielbiciele znają sugestywne obrazy argentyńskiej malarki 
Nory Alvarez czy współczesnego artysty z USA - Marlona Rodi. Nieco 
metafizyczny charakter tanga sprawia, że można je prezentować na wiele 
sposobów: i realistycznie , i za pomocą awangardowej przenośni. 

Tango jak życ ie (fragmenty) mm'i:f.I nr 17 (2242), 22 kwietnia 2000 



P
ierwszym dyrektorem teatru przy ul. Ce
gielnianej (obecnie Jaracza) mianowa
no Aleksandra Zelwerowicza. Za jego 

dyrekcji (1909-1911) Łódź, jako pierwsze mias
to Królestwa oglądała dzieła Wyspiańskiego: 

Klątwę i Wesele . W złotej serii dramatu naro
dowego znalazły się ponadto Mickiewiczow
skie Dziady, Fantazy, Sen srebrny Salomei i Sa

Władysława Krasnowieckiego. Za swoją sie
dzibę obrał budynek przy ul. Cegielnianej. 
Łódzką działalność rozpoczął 22 marca 1945 
roku inscenizacją Wesela Wyspiańskiego. 
Teatr Wojska Polskiego skupiał znakomitych 
aktorów, reżyserów i scenografów, m.in.: 
Aleksandra Zelwerowicza, Jana Kreczmara, 
Juliusza Osterwę, Henryka Szletyńskiego. Ed-

munda Wiercińskie-muel Zborowski 
Słowackiego oraz Iry
dion Krasińskiego. Teatr go, Józefa Węgrzy

na, Jacka Woszcze
rowicza, Jadwigę 
Chojnacką, Jana 
Świderskiego, Cze
sława Wołłejkę. 

W okresie mię
dzywojennym Tea
trem kierowali m.in. 
Bolesław Gorczyń

ski, Karol Adwen
towicz. Karol Bo
rowski, Stanisława 
Wysocka, Kazimierz 
Wroczyński . 

Koloryt i rozmach 
zapewniły łódzkiej 

scenie przede 

im. Stefana Jaracza 
jest najstarszym łódzkim teatrem, 
spadkobiercą studziesięcioletniej 
tradycji polskiej sceny w Łodzi. 

Przez kilka powo
jennych sezonów 
fascynował swoimi 
spektaklami nie tyl
ko Łódź, lecz i cały 
kraj. Swoiste i nie
powtarzalne piętno 

Zanim zyskał obecną nazwę , 

znany był jako Teatr Polski, 
Teatr Miejski i powtórnie Polski. 

wszystkim inscenizacje Schillerowskie, będące 
najśmielszą i najkonsekwentniejszą manifes
tacją teatru politycznego (Szwejk Ha~ka, 
Cjankali Wolffa , Krzyczcie Chiny Tretiakowa, 
Nie-Boska komedia Krasińskiego . Kordian 
Słowackiego). 

W zespole aktorskim pojawiły się takie sła
wy ,jak: Biegaiiski, Adwentowicz, Jaracz, Kras
nowiecki, Wysocka, Zelwerowicz, Znicz, Mie
lewski , wśród scenografów - Andrzej Pronasz
ko, Władysław Daszewski, Konstanty Mackie
wicz. 

W czasie okupacji hitlerowskiej Teatr Miej
ski zamieniony został na niemiecki Theater 
zum Litzmannstadt. W 1944 roku, w atmo
sferze niepokoju i szybkiego wywożenia urzę
dów niemieckich, teatr został zamknięty . 

W styczniu 1945 roku przyby ł do Łodzi zes
pół Teatru Wojska Polskiego kierowany przez 

na artystycznych 
dokonaniach teatru wycisnęła indywidualność 
Leona Schillera, który kierował łódzką sceną 
w latach 1946-1949. Dorobek jego łódzkiej dzia
łalności był imponujący. 

W ciągu trzech sezonów przygotował dzie
sięć inscenizacji. Do najwybitniejszych należy 
zaliczyć: Krakowiaków i górali Bogusław
skiego, Celestynę de Rojasa, Burzę Szekspira, 
Igraszki z diablem Drdy, Kram z piosenkami. 

Powojenne spektakle Schillera były kontynua
cją zarówno nurtu politycznego jak i umiło
wanej przez niego formy teatru ludowego. Sca
lały wielkie tradycje rodzime z aktualnymi 
treściami, które niósł bieżący czas. 

W 1949 roku część zespołu Teatru Wojska 
Polskiego wraz z Schillerem przeniosła się 
do Warszawy, dyrekcję łódzkiej sceny objął 
Iwo Gall, a Teatr zyskał patrona w osobie 
Stefana Jaracza. 

Następca Galla, Feliks Żukowski, akcentował 
przywiązanie do schillerowskich tradycji i wo
lę ich podtrzymywania. W pamięci pozostała 
inscenizacja Zbójców Fryderyka Schillera, do
konana po raz pierwszy po wojnie przez Czes
ława Staszewskiego. 

Po odejściu Żukowskiego dyrektorami byli ko
lejno: Emil Chaberski ( 1956-1957) , Aleksan
der Bardini i Konrad Łaszewski ( 1957-1958) 
oraz Karol Borowski ( 1958-1960) . 

W czasie drugiej dyrekcji Feliksa Żukow
skiego ( 1961-1971) w repertuarze dominowały 
sztuki reprezentujące nurt polityczny: Trzecia 
Patetyczna Pogodina, Strach i nędza „ Trzeciej 
Rzeszy" Brechta, Caligula Camusa, i równo
legle do tej linii - cykl „klasyków współczes
ności" zainaugurowany Ondyną Giraudoux 
i Sześcioma postaciami scenicznymi w poszu
kiwaniu autora Pirandella. Od listopada 1965 
roku drugą sceną Teatru im . S. Jaracza stal się 
Teatr 7.15 . Prezentowano tutaj komedie, farsy, 
widowiska muzyczne i sztuki kryminalne . 
Następcę Żukowskiego - Jana Maciejow

skiego (l 971-1978) interesował przede wszyst
kim dialog z widzem o współczesności, a także 
uniwersalne problemy ludzkiej egzystencji 
w ujęciu klasyków. Do ciekawszych spektakli 
należały m.in.: Hamlet, Henryk IV Szekspira, 
Oskarżyciel publiczny Hochwiildera, Nie
Boska komedia Krasińskiego, Warszawianka 
Wyspiańskiego, Bolszewicy Szatrowa, Dni 
Turbinów Bułhakowa, adaptacja Popiołu i dia
me/l/u Andrzejewskiego. Od połowy lat sześć
dziesiątych z Teatrem współpracował Jerzy 
Grzegorzewski - reżyser Kaukaskiego kre
dowego kola Brechta, Wesela Wyspiańskiego, 
Antygony Sofoklesa, Balkonu Geneta, Szew
ców Witkacego. 

W 1971 roku zainaugurowano działalność 
Małej Sceny. Prezentowano na niej spektakle 
kameralne , w których bliski kontakt z widow
nią tworzył nową jakość kulturową. Grano 

tu m.in .: Te twoje chmury Westphala, Alfa 
Betę Whiteheada, Rosenkrantz i Gildenstern 
nie żyją Stopparda, Dom Storeya. 

W okresie dyrekcji Bogdana Hussakow
skiego ( 1979-1992) Teatr prowokował reper
tuarem, w którym realizm i obyczajowość są
siadowały z metafizyką. bulwar z poetycką me
taforą. Uznanie krytyki i publiczności zyskały 
premiery: Trans-Atlantyku Gombrowicza , Pa
miątek Soplicy Rzewuskiego. Obywatela Pe
kosiewicza Słobodzianka (wszystkie w reży
serii Mikołaja Grabowskiego), Pana Jowials
kiego Fredry (reż. Tadeusz Bradecki), Dzia
dów Mickiewicza (reż. Maciej Prus) oraz dyrek
torskie - z.dziczenia obyczajów pośmiertnych 
Leśmiana, Wielkanocy Strindberga, Adrianny 
Lecouvreur Scribe'a i Legouvego. 

W 1988 roku Teatr utracił Scenę 7.15 
na rzecz Filharmonii Łódzkiej. 

Od 1992 roku dyrektorem artystycznym Tea
tru Jaracza jest Waldemar Zawadziński, re
żyser , scenograf pasjonat teatru. Jego prace 
wyróżnia poetycki nastrój budowany zarówno 
słowem, obrazem, muzyką i światłem. Zreali
zował m.in. Dybuka Anskiego, Celestynę de 
Rojasa , Woyzecka Biichnera. Sen nocy letniej 
Shakespeare· a. 

29 pażdziernika 1995 roku rozpoczęła dzia
łalność trzecia scena Teatru im. Stefana Ja
racza. Pomysłodawcą i inicjatorem budowy by
ła Sabina Nowicka - wieloletni dyrektor teatru . 
Nawiązując do tradycji, Scenę Kameralną za
dedykowano pamięci Leona Schillera, a na 
inauguracyjną premierę wybrano Klątwę 
Wyspiańskiego, sztukę , którą rozpoczął swoją 

łódzką działalność pierwszy dyrektor teatru -
Aleksander Zelwerowicz. 



Zespół artystyczny Redakcja programu Kierownik techniczny 

Teatru im. S. Jaracza Ewa Drozdowska Ryszard Warchol iński 

w sezonie 2002/2003 Projekt programu i plakatu Zastępca kierownika h 

Aktorzy Zbigniew Koszałkowski technicznego ~ .... 
Monika Badowska W plakacie wykorzystano Grzegorz Nowak ~ 

~ Irena Burawska rysunki Główny elektryk C"1 
c 

<t> 
Róża Chrabelska Marii Balcerek Marek Desput Ci o ~ 
Róża Czaplewska ó a" Druk - Hossa - Druk Kierownik scen N ~ Urszula Gryczewska-

,.... 
Łódi,, ul. Chodanowicka 17 Marek Klimkiewicz)ti ~ o 

Staszczak lei 10-42) 680 18 19 r./} a a Hanna Grzeszczak Brygadziści "T;1 { 

Dorota Kiełkowicz Mariusz Witkowski Jacek Palczyńsk i ':i 
Agnieszka Kowalska Bronisław Wrocławski Paweł Rawicki -J» 
Barbara Marszałek Bohdan Wróblewski Prace malarskie n 
Ewa Mirowska Józef Zbiróg i modelatorskie 
Hanna Molenda Współpracują Jaro ław Makowsk i 
Gabriela Muskała Małgorzata Buczkowska 
Matylda Paszczenko Katarzyna Cynke 

Prace krawieckie 

Bogusława Pawelec Ewa Wichrowska Krystyna Rajchcrt 

Kamila Sammler Mikołaj Krawczyk 
Zygmunt Ciesielski 

Anna Sarna Przemysław Redkowski Prace fryzjerskie 
Joanna Sochnacka Andrzej Wichrowski i perukarskie 
Krystyna Tolewska 

Zastępca dyrektora 
Jolanta Fidos 

Zofia Uzelac 
Grażyna Walasek Ryszard Kulesza Prace stolarskie 

Barbara Wałkówna Koordynator pracy Marian Michalak 

Ewa Beata Wiśniewska artystycznej Prace ślusarskie 
Aleksander Bednarz Wiesława Adamczyk Wiesław Brot 
Sambor Czarnota 

Reżyser światła Andrzej Głoskowski Prace tapicerskie 

Jan Hencz scenicznego Stanisław Wosiecki 

Mariusz Jakus Krzysztof Sendke 
Prace szewskie 

Krzysztof Janczar Inspicjenci, sunerzy Tadeusz Rochalski 
Michał Jarmicki Alicja Ćwiklińska 
Marek Kałużyński Zdzisława Głoskowska Kierownik Biura Obsługi 

Ryszard Kotys Jadwiga Król-Węgierska Widzów 

Paweł Kruk Jadwiga Paul Barbara Stanisławska 
Piotr Krukowski Ewa Wielgosińska 

Szef reklamy 
Stanisław Kwaśniak Korektor instrumentów Karolina Rozwadowska 
Robert Latusek muzycznych 
Kamil Maćkowiak Jerzy Wichliński Kasa Teatru 

Maciej Małek 
Z-ca kierownika 

i Biuro Obsługi Widzów 
Wojciech Medyński 

literackiego 
(ul.Jaracza 27) 

Dariusz Siatkowski zapraszają od poniedziałku 
Mariusz Siudziński 

Ewa Drozdowska do piątku w godz. 8JO - 1900 

Mariusz Słupiński Sekretarz literacki w soboty i niedziele 
Bogusław Sochnacki Joanna Siudzińska w godz. 1600

- I ~ 

Henryk Staszewski Pełnomocnik dyrektora tel. (0-42) 632 66 18 
Michał Staszczak dis sponsoringu (0-42) 633 15 33 
Bogusław Suszka Zbigniew Szatkowski fax (0-42) 633 30 35 
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Ty też zyskasz 
niejedną taką furę 





POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

SKONCENTRUJ SIĘ NA BIZNESIE KŁOPOTY ZOSTAW NAM!!! 

SPECJALNA OFERTA 

dla prowadzących działalność gospodarczą 
kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych 

a także ubezpieczenia: utraty zysku, kredytu kupieckiego, 
gwarancje zapłaty długu celnego oraz gwarancje kontraktowe 

ponadto oferujemy ubezpieczenia 

• komunikacyjne 
•odpowiedzialności cywilnej 
•wypadkowe 
•zdrowotne 
•majątkowe 

•kosztów leczenia za granicą 

ZAPRASZAMY DO INSPEKTORATÓW W ŁODZI 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 23 33 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 636 85 39 
ul. A. Struga nr 26 tel. 637 37 34 
Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 24 32 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

ul. Wólczanska 103 tel. 6317 600 

~ 
kwiat· serwis 
alf. p/GL JANINA KWAPISZ 
PJ485 I.Ml, 11L F~ Z 

lrllfmc(0-4l)ll43135 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

hot c I 

restauracja 

wystawa 

sklep 

wesele 

przyj~cle 

bankiet 

rocznica 

sympozjum 

konferencja 

biuro 

gabinet 

teatr 

targi 
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1 750 l<olorów NCS 
farby DYRUP przez cały rok 

DYRUP POLSKA 93-231 LÓDŹ UL. DĄBROWSKIEGO 238 TEL. (42) 49 29 39 FAX (42) 49 26 66 



90-456 ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska 249/251 
tel. (0-42) 63712 15, fax (0-42) 639 79 80 

e-mail: biuro@interservis.pl 

Program imprez targowych 

• /IFFll/111 

~ 
NiERucko111ości 

" 
~ 

intima 

~ 
AUTOEXPO „ 
({_=-
EuroExpo 

~ 
infobit 

A 
REHAZ ACJA 

BOATSHOW 

Targi Budownictwa 

Krajowe Targi Nieruchomości 
i Inwestycji 

Targi Bielizny 
i Wyrobów Pończoszniczych 

Targi Motoryzacyjne 

Festiwal Piw i Browarów 

Targi Integracji Europejskiej i Promocji Jakości 

Targi Usług Medycznych 

Ogólnopolskie Spotkanie Aptekarzy 

Targi Komputerowe 
SIECI , INTERNET, BIURO 

Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu 
dla Osób Niepełnosprawnych 

Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych 

www. interservis. p I zapraszamy 



PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 

91-497 Łódź, ul. Zgierska 211 
tel . (0 42) 58-84 - 17 , 
58-84-55 , fax 58-91-45 
Łódź, ul. Rzgowska 232. 
tel. (0 42) 46-37-94 

~+OKNA, ORZ~'.~~~~~~~;~~~~ Z PCV 
(profile VEKA, okucia Wl KHALJS i Aluminium (profile Reynolds) 

+WITRYNY, ŚCIANY KURTYNOWE Z ALUMINIUM 
(profile Relinolds) 

ZEWNĘTRZNE Z PCV I ALUMINIUM 

Materiały wykończeniowe dla budownictwa: 
blacho dachówkowa i lropezowo, siding USA, szeroki wybór paneli boazeryjnych, drzwi POL-SKONE 
w cenach producenta, płyty elewacyjne "JAN", "ISOBAU", marmury naturalne, polimeryczne i oglomarmur, 
włoskie okucia budowlane, włoskie drzwi harmonijkowe, dachówko bitumiczna, kominki wolnostojqce, 
szafy "STANLEY", wonny "RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Usługi: 
montaż okien z PCV i Alumnium, dorodztwotechniczne, lronsport no terenie Łodzi -gratis 

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 

SPONSOREM KULTURY 
POLSKIEJ 
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Zapraszamy 
do sklepów firmowych 

ul. Piotrkowska 120 
te ł. 639-96-38 

"CH Ml" 
ul. Brzezińska 27 /29 

tel. 679-61-13 

www.vi s tula.pl 

mamy zaszczyt . , 
ws pie rac . . swoimi 

produktami 
naj~epszy 

TEATR w Łodzi 

Proder&Gambl.e 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 
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ŁÓDZKA DRUKARNIA 
AKCYDENSOWA ~[10@00&\C?D& 

Łódzka Drukarnia Akcydensowa - Poligrafia Sp. z o.o. 
posiada długoletnią tradycję w wykonywaniu opakowań 

techniką offsetową i rotograwiurową. 

Do pod5tawow~o a5ortymentu produkcji 
off5etowej należą: 

• Opakowania kartonowe o r6żnej konstrukcji, wykonywane z kartonu 

o gramaturze do 650 g/m2
, 

• Etykiety 

• Foldery 

• Druki reklamowe 

Do pod5tawow~o a5ortymentu produkcji 
rotograwiurowej należą: 

• Opakowania miękkie jedno- lub wielowarstwowe z nadrukiem 

zewnętrznym lub międzywarstwowym z możliwoocią naniesienia kleju 

zimno- lub termozgrzewalnego. 

ŁÓDZKA DRUKARNIA AKCYDl!NSOWA r:i@ll.O@[lliil[?!]/A SP. z o.o. 

~ lódź, ul. A. Struga 63 
tel.O 42 637 67 77, fax O 42 637 06 59 

Dyrekcja i Zespół 
Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi 

dziękują Firmie 

~ METALOPLASTYKA 
za pomoc w realizacji 

wystawy plakatów 

Zbigniewa Koszałkowskiego 

Od Calderona do Shakespeare' a 

METALOPLASTYKA 
PRZYGOTOWALNIA POLIGRAFICZNA 
90-043 Łódź , ul. Targowa 29 
tel./fax +48 (42) 637 24 35 

637 55 15 
e-mail : info@metaloplastyka.com.pl 
www.metaloplastyka.com.pl 



~: Tub inL Strfana Jaracza w lDdii -Nrtsc•p• l!ll!JEJ 



Specjalna oferta dla teatromanów 

KARTA 
STAŁEGO WIDZA 

<{i) 
Teatru im. Stefana Jaracza 

Posiadacz naszej karty może zakupić 
maksymalnie cztery bilety 

na każdy spektakl po cenie o połowę niższej 
od normalnej. 

(Przywilej nie dotyczy spektakli premierowych ani imprez obcych) 

Karta Stałego Widza - ważna w sezonie 2002/2003 
- do nabycia w Biurze Obsługi Widzów, 

w kasie teatru oraz u upoważnionych kolporterów. 

Cena karty tylko 25 zł 

Z ap ras z am y 




