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znac: „TANGO" 
SŁAWOMIR MROŻEK 

Tei:łr Im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze 

(Maclal STA· 

Edek •lot epodoba? (Słaniał- IKOZYASKI -
E d • k, Janina JANKOWS«A - E ł a o n 0 • 
r a, Kazlmlarz MIRAHOWSKI - S t o m I I) 
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Wracamy raz jeszcze do Mrożka i 
myślę, że nieraz jeisZicze będ2iemy 
wracać . Zaczynamy iponownie pas:jiono
wać się je.go dramaturgią. Roz0;choce
ni ,jego powrotem na scenę, zaczy
namy się zastanaWiać nad tym, jaki 
on jest. Dziś, po •latach nie.wldzerria 
Mroika ina scenie. sądzę, że pierwsze 
wrażenia były dość jednostronne, a 
wnioski .nie zawsze słuszne. Dziś na 
pewno nie można wystawiać Mrożka 
tak, jak wtedy, kiedy powstawała więk
szość jego sztuk. Mi;nęło mewiele lat 
od powstania „ Tanga", ale widocmie 
były to 18'ła szybko płynące. 

Jeleniogórskie „ Tango" (1reż. J. Bur
ski) jest młode. Młode w ~osób au-
tentycmy. Dzisiejsze. Artur {Maciej 
SteiszewsJd) wygląda jak grzeczny 
chłopiec z dobrego domu łat sie
demdziesiątych . Jest surowy i p.ryn
cyphllny. Kiedy na począfl(u próbuje 
tylko zaprowadzić ład we własnym do
mu, od razu zarysowuje się konflikt 
pokoleń. Postawy życiowe wyni1<ają do
piero z tego pokoleniowego przedzia
łu. Nie byłam pewna, czy to słuszne. 
Zbyt mi się to „Tango" wydało przez to 
optymistyczne. że niby to rozmamła
nie stomilowskie, ten bezwład, goło
słowie należy już do przeszłości , do 
odchodzącego po.kolenia. Jeszcze ;est 
w teraźniejszośei , afe nie ma ~uż go w 
przyszłości. A więc Artur boha
terem pozytywnym? To tMU:e za pro
ste. 

Nie ma w tym spektaklu babci ,/# 
trampkacłl i StJkni balowej", ńie ma 
nagromad2enia ~iwaczności w deko
racjach. Są ludzie ubrani aktualnie, z 
pomieszaniem eksceintrycznośei i nie
ch.lujstwa. Jest du~ przestrzeń, zaś
miecona znaczącymi przedmiotami. 
Przy czym „scena'' rabi wra2:enie op
tycznie wi~ej niż „widownia" 
(wszystko odbywa się na tym samym 
poziomie I w tym samym pomieszcze
niu). Ustawienie krzeseł dla widz.a, ich 
ilość, 4ch rodzaj - wszystk() to na
biera coraz większej watności. Nie ma 
już od dawna nic ,,awangaroowego" w 
tym, że akoja odby,wa się !fla widow
ni, a widzow1e Siedzą na sce.nie ilp., 

ale takie przemieszczenie prze.stało być 
za.'bawą semą "' ro.ble. Wyimaga pre.tek
s-tu. Łav.Meiszy .komakt z .wiitłzem nie 
jest ~ą aułomałyczną, nie twofllY 
się z niczego;, nie wystarcza to, że sie
dzimy o pół ~roku od g:rałących a"kto
rÓ(łl. Jedl"lef<że fakJt, że przestrzeń je.st 
tam, g.dxie się coś dzieje, a anonimo
wi .Widzo.wie są stloC2:eni obo.k siebie, 
tylko ns razfo n:ie ma. zn11Czenła . W 
finale zaś procentuje poczuciem zagro~ 
że.ni a. ' 

Na razie akcja toozy się z,wyczaj,nie. 
Ka.ny ·z Edkle.m, spotkanie Artura z 
Alą, ślub, który ma być demonstrae:ją 
przecM anarctm i 'l"ozprzężeniu, wre
szcie zbH!Ż.anie się ku rneuchroonemu 
bankruciw\J tej od~wy. Jak każde po
koJenie 1udz'1 myślących, -Ar.tur prze
żywa świadomość własnej bezsiłno.ści. 
Jego monolog o władzy, ·którą może 
mieć Wd.Y, nie rodzi się z siły, aJe ze 
słabości. Jest to ostatnie słO!Wo skaze
nego. Już w tym mlOmencie zaczyna się 
czas Edka. 

Anat w tym spekltaklu jes,t rozbudo
wa.ny. Edek w takt „La Cumparsiły" 
„wytańcu" ze sceny wszystkie osoby 
dramatl.I. Z każdą osobą tańczy ~a
czej, ale jego taniec ~a:wsze jes.t ar
cydzieł.em pospotitości i złego smaku 
i zawsze 'kończy się 'Za kulisami. ~ąd 
już się nie wraca ... 

Był 'taki moment, kiedy z.dawało mi 
się. że reżys& pneoiągnął strunę. że 
jeszcze trocłlę, a Edek się ISJ)odoba. 
że przy nim pozostanie S)llllpatia .wi
downi, że przecież to swój chłlop i w 
dodatku zwycięzca. ·Ale z.anim domyś
lałam tę myśl do końca, Oikazało się, 
że ten Ed.e.k nie ozostawia sz.an,sy ni
komu. Widownia Jest taka mała, że 
w:taści.wie każdy iZ nas m~ zostać 
,,wytańaony" przez EdM 'ze swojej 
r:zeczywMośei. Zilli4<.n.ąć. I tu wł.aśnie, 
w finale dopiero, konflikt poł<ołeń za
mienia się w ko.nfłi.kt a.pok. 13d&k od 
biedy mógłby 'być nawet fó,wieś,nikiem 
Artura. Albo iwuja Eugeniusza - to nie 
ma znaczenia. ~ istotna, że jest 
z mnej epoki. W f inafQwym momencie 
świat zrobił wielkie koło, żeby do tej 
epoki wrócić. I to je6t straszne. • 
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