
STANISŁAW LEM 

TARAN TOGA 
sześcioplanetarna sztuka ko
smiczno-galaktyczna z mon
strami naturalnymi i elektro
nowymi, zdająca sprawę 

z rezultatów zwiadu astro
nautycznego, podjętego przez 
znakomitego rodaka naszegG 
prof. Tarantogę, w asystencji 
mgra Chybka, absol~enta 

WSE; cybernetycznie odtwo
rzona. Osoby lękliwe, nerwo
wo chore, tudzież przy nadziei 
uprasza się o opuszczanie sali, 
we własnym interesie, przed 
rozpoczęciem przedstawienia. 



SŁOWNICZEK WYRAZÓW OBCYCH I SKRÓTÓW 

Aparaty Lękarskle 
Bygoń (grel.) 

ćwiartolet 

Ceprek (kal.) 

dublet (grel.) 

emordan (grel.) 

głowociąg (grel.) 

kamcioł (grei.) 

koszmarnica 

lękarz 

lamignatnica 

lękarskie aparaty 
Najlęk (kal.) 
Międzykozak, (kal.) 
Minin (grel.) 

props (grel.) 

przeraźnia 

Tajny Międzykozak 

teleport er 
wychwostek 
Wyklęk 

- patrz : Lękarskle aparaty 
- ser z gat. ementalerów, wśc!e-

kly (Emmenthalus Lyssa P.) 
- broń sieczna-palna, obustron

na, posiada cyngiel-szneller 
- Centrala Prefabrykacji Zmór 

i Majaczeń 
- podwójne, omyłkowe nadanie 

tej samej osoby teleporterem 
(patrz „ Teleporter") 

- stwór z gat. mrzycorodnych , 
powstały wskutek niedopatrze
nia 

- przenośna łamignatnica, patrz: 
lękarskie aparaty 

- wąsujący wychwostek, patrz: 
wychwostki 

- środek lękarski, uśmierzający 
rzucawkę 'błogostanową 

- dyplomowany straszn!k 
- środek uspokajający o długo-
trwałym działaniu 

- patrz: aparaty lękarskle 

- Najwyższa Izba Lękarska 
- patrz: Tajny Międzykozak 
- Ministerstwo Instynktów Niż-

szych 
- proteza psychiczna, zwiększa

jąca (genializator) bijdź zmniej
szająca (idiotron) inteligencję 

- kolektywna trwożnica 

- Tajny Międzyresortowy Komi-
tet Zatrważania Konstruktyw
nego 

- telegraf osobowy 
- kamcioł w stanie spoczynku 
- Wytwórnia Klęsk i Katastrof 

(grel. oznacza : „grelirandzki" 
kal. oznacza : „kalenusjański") 



PROF. TARANTOGA 
MGR CHYBEK I 
MGR CHYBEK II 

BABA 
KALENUSJANIN I 

II 

" 
III 

INŻYNIER Z PLANETY 
KALENUSJI 

DOKTOR Z PLANETY 
KALENUSJI 

ROBOT I 

STANISŁAW LEM 

„TARANTOGA" 
sztuka w trzech aktach 

udział biorą: 

- Juliusz Wolski 
- Stanisław Rychlicki 
- Alfred Ryl-

Krystianowski 
- Irena Romer 
- Tadeusz Walczak (głos), 

Jolanda Giustiniani 
Anna Tomschey 

- Irena Romer (głos), 
Mirosława Kotula, 
Stanisław Urbaniak 

- Alfred Ryl
Krystianowski (głos), 

Halina Skaza, 
Irena Walczak 

- Hildegarda Targos 

- Franciszek Puget 

- Stanisław Urbaniak 

ROBOT II 

UROCZA SEKRETARKA 
Z GRELIRANDRII 

UCZONY I 
" II 

KOBIETA I 
II 
III 

SPRZĄTACZKA 

BYGOŃ 

STREEPTEASERKA 
OBLICZE 

Z MGŁAWICY NGC 

(głos), 
Barbara Kober 

'""'"''"': 1 i "''""• Zofia J aretowa 
muzyka 

- Alfred Ryl
Krystianowski 

- Anna Tomschey (głos), 
- Jolanda Giustiniani, 

Mirosława Kotula 
- Stanisław Urbaniak 
- Franciszek Puget 
- Jolanda Giustiniani 
- Mirosława Kotula 
- Irena Romer 
- Halina Skaza 
- Barbara Kober, Halina 

Skaza, Alfred Ryl-
Ę;ryst?nowski i inni 

- * * * 
- Franciszek P~get (głos) 

zespół 

scenogiafia 
Kazimierz Mikulski Jerzy Kaszycki 

inspicjent: 
Jolanda Giustiniani 

asystent reżysera: 

Anna Tomschey 
brygadier: 

Karol Skoś 
światło i dźwięk: 
Edmund Kieliszkiewicz 

Dekoracje, maski i rekwizyty wykonano w pracowniach teatralnych pod kierunkiem Jerzego 
Januszewskiego i Stanisława Holeksy 



„ 

Zdawałoby się, że autor „Tarantogi" nie potrzebuje 
prezentacji. Rekordzista nakładów i przekładów ob
cych - Stanisław Lem, jest jednym z najpopular
niejszych polskich pisarzy współczesnych. 

A jednak, jak to czasem bywa, Lem należy równo
cześnie do pisarzy nieznanych. z powodzeniem można 
do niego zastosować ukutą przez Adolfa Rudnickiego 
formułkę: „Każdemu to, na czym mu mniej zależy". 
Tak właśnie ma się rzecz z jego literacką sławą. Po
czytna tematyka fantastyczno-naukowa zdobyła mu 
rozgłos pisarza dla młodzieży i ta etykietka przylgnęła 
na dobre do autora „Astronautów", podczas gdy takie 
książki jak ,,Dialogi" czy „Pamiętnik znaleziony 
w wannie" trafiają do stosunkowo szczupłego grona 
czytelników. A właśnie w poetyzowanej rozprawie 
filozoficznej albo w kamuflowanej groteskową fabułą 
satyrze objawia się prawdziwa osobowość Stanisława 
Lema, pisarza zafascynowanego bardziej cybernetyką, 
teorią informacji czy teorią poznania niż dialektyką 
powieściowej intrygi. 
Pomiędzy Scyllą kosmonautycznej sensacji a Ha

rybdą popularyzacji naukowej, Lem żegluje własną, 
często zawiłą drogą, starając się mówić o świecie 
rzeczy ważne, a równocześnie odżegnując się od am
bicji uczenia poprzez zabawę. Bawienie czytelnika Juc 
widza uważa niejako za swój zawodowy obowiązek, 
ale nie usiłuje uczynić owej zabawy cęną za połyka
nie filozoficznych pigułek. 

Dociekliwość połączona z lotną wyobraźnią podnie
cają Lema do stawiania rozlicznych, paradoksalnych 
nieraz propozycji, do przebierania wśród wielorakich 
rozwiązań, do snucia cywilizacyjnych hipotez, które 
robią wrażenie żartów ale przy baczniejszej obser
wacji okazują się konsekwentnymi rozwinięciami na
szych psychicznych skłonności, naszych politycznych 
ambicji, naszych naukowych dążeń, a także lęków 
i pragnień, które nas nurtują. 

zwracając uwagę na te perspektywy twórczości 
Stanisława Lema, nie mamy bynajmniej zamiaru suge
rować Widzom nastroju uroczystej powagi przy od
biorze obecnego widowiską. Dziwaczna podróż profe
sora Tarantogi jest oczywistym żartem a nie objawie
niem jakichś dostojnych prawd. Nie jest to jednak 
żart blachy, a absurdalne napozór pomysły autora 
sztuki zawierają niejedno ziarno interesującej speku
lacji. Jeśli jednak ktoś pragnie spędzić w „Gro
tesce" jedynie wesoły wieczór, ufamy, że czysto roz
rywkowe walory tekstu oraz środki inscenizacji speł
nią bez trudu to życzenie. 

• 



„ 

PAŃSTWOWY TEATR LALEK „GROTESKA" 

Kraków, ul. św. Jana 6, tel. 262-21 

Kier. artyst. - ZOFIA JAREMOWA 

" 

plastyczny - KAZIMIERZ MIKULSKI 

literacki - JAN JÓZEF 
SZCZEPANSKI 

administr. .- ALEKSANDER 
. SZYMANEK 

prac. plast. - JERZY JANUSZEWSKI 

techniczny - STANISŁAW HOLEKSA 

Brygadier scen~ - KAROL SKOŚ 

Główny elektryk - EDMUND 
KIELISZKIEWICZ 

ZE ZBIORÓW 
J\M.i,w.,~Q, itOUi WJ~~a 1,50 zł 

KZG 3, z. 684 F-114165) 1501> 


