
mira Mrożka. 

Powieść Ctrvrtka o prz11godach sympa
tycznego rozbójnika znana jest doskonale 
naszym milusińskim (I nie tyl/Go) dzięki 

wytwletlan11m w telewtz;I kUkumlnuto
w11m .,dobranockom"; na jej podstawie 
Ernest Br11ll na.pisal (ni<! przetluma.czyl) 
sztukę teatralną. Teks-t - podan11 pięknym 
literackim językiem - urzeka w czytaniu 
- niestety, nie sprawdza się na scenie. 
Również skomponowanej przez Katarz11nę 

Gitrtner muzyce daleko do partyturv „Na 
szkle malowanego". Pomimo ltcznl/'Clt nie
doatatków - zreal!zowa.n11 w Jeleniej Gó
rze spektakl okazal się na.der uda.ny. Jest 
to glównie zasmgą Aliny Obtdnlak, która 
rzecz C4lą Wl/1'eż11serowa.ia, oraz aktor'l5w, 
którzy - od strony artystycznej - po
tra.ktowall realizację ca.Iktem serio. 

Scenografia Aleksandry Sell-Walter wpro
wa.cl.za nas w baśniowy świat niezwyklych 
przygód Rumcajsa; bajecznie /Golorowa. 
umowna I dosłowna zarazem: wjeMżające 
na scenę element11, to ra.z urocze kamte
ntc.zkl JicZina, Innym ra.zem wteża cz11 
palac Katęc!a Pana, jeirzcze tnnum - tas 
Rzaholec. Alina Obtdnia.k potra.fila to 
wszystko wykorz11stać. „ograć" do mak· 
slmum. z.a.two zauważyć, że jej zadanie 
b11lo najtrudniejsze, mustala nie dopułcić 

do tzw. „dziur" w s.pektak.lu, co Udało stę 

jej znakomicie - stworzyła sytuację, któ· 
rum! wypełnia puste miejsca w tekfoie, 
aktorzy znajdują się w clągl11m dzialanlu, 
na scenie caly czas coś się dzieje.„ 

W w11równanym zespole aktorskim trud
no. wl11'ciwle kogo/Golwtek wyróżnić; kt!
ka ról utkwiło mł Jednak w pamtęeł. -

W teatrze im. C. K. Norwida 

Gdyby „Rumca1s11 

ła'ńcz l , T n 
·11 -

Pelny temperamentu, figiarny I ciekaw
•kl ZaJqczek (Grażyna Jucnntewicz), weao
!e I rozłptewane, ż11czliwe wsz111tktm Slo
neczko CKrz11sztof Janczar) cz11 też Oob· 
darzona ladn11m głosem (no ! warunkami) 
Hania (A. Hofman). Dowódcą wojska Kslę· 
cia Pana - zadziornym I przestraszonum 
na przemian, do tego przdmtesznum -
b11ł Włodzimierz Kowalewski, którego dzie
łem jest również opracowanie apektaklu 
pod względem plastyki ruchu, a ruch na 
scenie - ;ak Już wspominałem - panuje 
olbrzvmt, 
~ozczarowal mnie nieco Rumcajs (WoJ

ctecn Kosiński), Zdaję sobie sprawę, że 

jest to rola trudna. choćb11 z tego powodu, 
że każdy r widzów ma o nie; swoje Wy· 
obrażenie, dzięki cnoćb11 telewizji, odnio
słem jednak wrażenie. lż Wojciech Ko
siński nie czul się w nte; najlepiej. B11ł 

mato ruchitw11, chwilami zał wydawało 

ml alę. te mówtąc tekst myślami blądzil 

gdzld indziej.„ Tak na marginesie, nur
tuje mnie jedno P11tanl11: Dlaczego· Rum
cajs w p!erw1Zej częlcl tańcz11 kazaczoka, 
a nie np. tango1 

W!afale. Nlestet11, nic dobl'ego nie można 
powiedzieć o zrealtzowanum przez JUltu-

sza. Burskiego „Tangu" Sla.wom.ira Mroż· 

ka. Trzeba prz11znać, że w o•tatnim okresie 
Mrożek nie ma szczęścia c;o Inscenizato
rów. Należałoby sic zastanowtc cz11 ze
starza.l nam się mistrz komedii absurdu 
(konkretnie jego utwor11) cz11 też„. reż11-

serzy. - Sądzę ;ednak, lż c.-t ostatni. Odnio
słem wrażenie. że reżyser jeleniogórskie
go „ Tanga" mia! ;a.kąś koncepcję, rzecz 
w t11m, że zabrakło po prostu konsek
wencji w jej reaL!zacJl. Aktorzy zostali 
„puszczeni" trochę samopas, co nte mogla 
prz11nleść najlepszych rezUltatów. zwłasz

cza w propozycjach mlodsz11ch w111Gonaw
ców, którzy nte byli w stanie nadrobić 

niedostatków reż11serskte; „koncefcJI" -
warsztatem aktorskim czy też rutvną lub 
doświadczeniem. „ Wybronili" slę z nalo
tonych nań zadań - też jednak nie calko
wtcte - jedynie aktorzy dysponujqcy owq 
techniką, którą zdobywa się po wielu, 
wielu latach teatralnego terminowania, 
M11llę . tu przede wsz11stklm o Stomilu 
(Kazimierz Mlranowlcz). Edk·u (Stantslaw 
Koz11rskl) cz11 też Babci (Zuzanna Łozlń

aka) oraz .o El11onoru (Janina Jankow
ska). Nieporozumieniem natomiast wydaje 
mł się obsa.cl.zente w roll A!!, Marli Maj. 

Mrożkowa Ala (biorąc pod uwagę tekst) 
powtnna być dziewczyną - wampem w 
każdym calu, a tymczaaem ..• 

To chyba wsz11stko co można na.pisać o 
„Tangu". Aha, jeszcze •cenografta. 
Wojciech Ja.nkowta.k za.projektowa.I wnę

trze - gcl.zle rzecz cala się rozgrywa -
cieka.we, bardzo współgrające z tekstem 
Mrożka. - No cóż, scenograf jest wpraw· 
dzie wspóliwórcą przedstawtenta., sam jed
nak wszystkiego nie wydoli. .• 

EUGENIUSZ K. WAWRZYNIAK 

„Tango" Mrożka. Reż.: J. 
zdjęciu od lewej: Stanlslaw 
(Edek), Janina Jankowska (Eleonora), 

Kazimierz Mtranowlcz (Stom:;. 
Fot.: Henryk Szok 


