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I. 

Stefan Treugutt 

TANGO czyli O POTRZEBIE ŁADU 

I HARivlONII 

Opanuj się! Wstań, żeń się! 
Za.łóż rodzinę, myj zęby, jedz 
widelcem i nożem! Niech świat 
znów usiądzi e prosto i nic gar 
bi się! Zobacz ysz, że nam się 
uda. 

Sla.womir llii:"ożck 

Starsi zwykle gorszą się rnloiymi. Icil złym 
zachowaniem, cynicznym br akiem poglądów, 
niefrasobliwością wobec autorytetu doświad
czenia. To leży w naturze rzeczy. Wypad;i, b}' 
•vi.ck dojrzały smucił się ni2do.irzałośc1ą. Jakże 
pon~tra byłaby starość, gd yby jE·j nie zdobiła 
pociecha, że wnukowie popsuli i wypaczy I1 
dzieło dziadów. 

Do natury rzeczy ludzkich podobnie należy 
sytuacja o:lwrotna: młodzi gorszą się starymi 
- martwotą przekonań, od dawna zastąpio
n ych rutyną, nieznośnym zachowaniem, skl. > 
rotyczną niefrasobliwością wobec powagi ż.v·
cia. Cóż warta młodość bez maniakalnego poczu
cia, że na gwałt trzeba przerobić i udoskonali(; 
świat zatrzymany w ruchu przez zdziecinniałych 
lekkoduchów? 
Porządek dziadów nie na wiele zda się wnu

kom -- cóż zaś sensownego hałaśliwy wnuk 
może zaproponować głuchnącym starcom? Jest 
jeszcze n a jmniej określona, pośrednia grupa. 
synowie starców, ojcowie mło:lziaków: ci udit
.ią naraz jednych i drugich, bici są z obu stron, 
budzą zgorszenie: ogólne - i zasłużone. Każdy 
wiek ma swe cier.pienia, ma także satysfakcje 
i pociechy; w każdym rozmia rze lat ciąży na 
nas obowiązek cibania o porządek. Niech n ikt 
się nie tlumaczy zbyt bliską lub zbyt odleg~c; 
datą urodzenia. 
Sławomir Mrożek napi s ał utwór drnmatycz

ny właśnie o tym: o potrzebie wewnqtrznego -
i społecznego - ładu oraz harmonii. O bunto
waniu się człowieka w imię nowego (czyli: lep
szego) porządku, o zwalczaniu tego, co uważa 
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za pozbawione sensu. Dokładnie.i zaś rzecz uj-· 
mując: o kolejnych fazach buntowania sic; 
przeciw martwej formie, o nieustannej, cho
ciaż zmiennej ciągłości lu izkich usiłowaći. Rze:c 
by możn a, patetycznie i staromodnie: wiecz
na pieś11 ludzkości. Czasem, oczywiście, dość 
zgrzytliwa pieśń podobna nie tyle do sielanki. 
ile do złych snów chorego na żołądek paranoi
ka. Ale cóż, wiem y dobrze, życie w ogóle nic~ 
jest sielanką. Sławomir Mrożek nic jest instruk 
torc·m harcerskim, ani ża::lną osobą z ur zqciu 
zajmującą się dziećmi i optymizmem. Sławo
mir Mrożek, jak zwykle zgorzkniali moraliści, 
jest osobnikiem ponurym. Nie zmienia to w 
najmniejszym stopniu wysokiego, pozytywne·· 
go celu jego utworu pt. „Tango". 

Starzy gorszą s ię młodymi, średniacy biją re
kordy niemoralności, na nas zych oczach 
ukazuje autor wielką kompromitację p róby 
przywrócenia ładu, z „bezwładu, entropii i anar
chii" obronną 1 qką wychodzi t ylko brutalno. 
energia głupoty, bohaterowie pPypominają sta
do wilków, ogarniętych naraz śpiączką i wście
klizną, czy wypada mówić o wysokim celu , o 
konstruktywnych treściach „Tanga"? Wypada, 
nawet należy. Co więcej, społecznic! dodatnich 
wartości „Tanga" nie trzeba doszuki-
wać 'Się m>. drcdze poką1tnych int erpre -
tacji, leżą one na WJierzchu, bi jn w oczy, 
autor wcale swego ostrego dydaktyzmu nie u
krywa. Jeżeli przed wiekami Horacjusz w pod
ręczniku sztuki poetyckiej radził mieszać przy_ 
jemne z pożytecznym, to tej wielkiej zasadzi e! 
sztuki zorientowanej .społecznie Mrożek docho
wał wierności. Z tą może zmianą receptury 
Rzymianina, że nie przyjemne, lecz nieprzy
jemne z pożytecznym okaz uje on naszym oczom, 
by nas pouczyć i przestrzegać. Syn XX wi ek u. 
wierzy Mrożek w skuteczność antyjadów, przy
wykł mikroby zwalczać bakteriami wł<Jsnego 

chowu . 

Pokazał w utworze dramatycznym „Tango" 
intymne życie rodziny wedle zasady, iż jak w 
kropli wody odbija się w tej podstawowej gru
pie społecznej ocean wielkich spraw. Wyciągnął 
na scenę nasze naturalne tęsknoty do wolności 
c.sobistego postępowania, bunt przeciw sztyvv
n ym regułom moralności, skompromitował płyt
ką miernotę rzekomo światoburczych zapędów 
- ale nie stan.ął na tym. Wbił gola w bramkę 
przeciwnika, po chwili zaczął bombardowani<:' 
własn ej, po chwili wi ::lzimy już, że gra on, 
strzelec kąśliwy, przeciw obu stronom, że nie 
ma na placu jego kolorów ... On rozbija iluzje: 
ułatwionej nowoczesności, ułatwionego ł adu, 
prymitywnEgo buntu i prymitywnego porząd
ku. Z v.1prawą 7atrudnionego w urzędzie śled
czym psychoanalityka egzaminuje Mrożek na-
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sze domowe i publiczne cnoty, z zadziwiającym 
brakiem taktu wypomina każdemu i wszystkim 
(na m odelowym przykładzie rodziny), że żle się 
zachowujemy, my s tarcy, my młodzi, i cała nie
określona reszta: że nowego ładu stosunków 
mi t; ~zy ludźmi nie robi się ani n a zasa::lzie le
niwej anarchii, a ni przy pomocy energicznego 
pustosłowia . Ni eprzy jemne to razem i bezpoży
t eczne _ - p o żyteczny jest na placu sa m autor, 
demaskator bezlitos ny i aż naiwny; bo pomyśl
my, jak bardzo trzeba być przywiązanym de. 
i ' e i ł adu, w j akim stopniu trzeba być zaprze
danym raz na zawsze wierze w harmonijną 
wizję życia rozumnego, żeby aż tak namiqtm(> 
powstawać przeciw bezładowi, brutalnej dy . .; 
harmonii, przeciw młodym durniom, i starym, 
i średnim. 

„Zob aczysz, że nam się uda" - woła j eder. 
z bohaterów, ale się nic u -lało, i dobrze, że s ic: 
nie udało. !Vfoożek jes.t przeciw fcrmalnej 'Sta 
bilirncji, przeciw „małej" stabilizr cji , przeciv1 
stabi!izacj,i n<l pO'Zli omie bezładu, przeciw sta
bili7acji na poziomie trzymania za twarz -
wolno przypuszczać, że jest przeciw każdej for
mie moralnego samouspokojenh i b ezruchu. 
Jest dydaktykiem nader nowoc7eśn ym, dziab 
nie przy pomocy środków uspokaj a j2cych, prze
ciwnie, pobudza osłabione organy naszej świa
domości, z uporem poucza, że mamy 7amglonc 
oc z ·, zwiotczałe muskuły, że niedoskonab i 
wymagające tr eningu są nasze sprawności spo
ł eczne. Jeden z czeskich przyjaciół Franza Kafki 
zanotował taką obserwację wielkiego artysty· 

„Byłem z Kafką na w ystawie malarzy fran
cuskich„. Był y tam obrazy Picassa : kubi->tyczne 
martwe natur y i różowe kobiety z ogromnymi 
stop ami. 

- Oto samowoln y ddormator - zauważy

łem . 

- Nie sądzę - powiedział Kafka. - On po 
,p,ras tu maluje te zniekształcenia, które n;e 
przedarły się jeszcze do naszej świadomości . 

Sztuka jest lustrem, które „się śpieszy", ja'( 
zegarek. Niekiedy". 

Oglądajcie zniekształcenici, które sztuka po
kazuje naszym zmęczonym co::Iziennością oczom . 
oglądajcie przyśp ieszone lustro n aszych wspól
nych błędów, w nim zobaczycie szpetnie prze
krzywioną twar z naszych kontrowers.ii: n as no
woczesnych przeciw nam tradycjonalistom, n a;o 
zbuntowanych przeciw nam wielbicielom for
my i ładu. Zgryźliwy moralizator Mrożek za 
kulisami trzyma w rezerwie, zaz::lrośnie scho
wane, ł agodne boginie Ładu, Harmonii i Pięk
na. To dobrze wychowane damy, wątpię, czy 
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by chciały tańc;.yć tango, pr zynajmrneJ z na
mi pewnie by nie chciały ... 

STEFAN TREUGUTT 

(i:;rzedruk z programu do „Tanga", wy_ 
stc•\Vionego w Teatrze Współczesnym w 
V.'arszawie - 1966). 

II. 

Jan Kott 

RODZINA MROŻKA 

Nikt stqd nic wujdzic, dopóki 
nie znajdziemy idei. Edek, nic 
wupuszczaj nikogo. 

(Tango) 

(Poniżej drukujemy frogmcnty niezwykle inte
resującego eseju Jano Kotta, szukającego ro
dowodu rodzin:'/ z „Tanga" Sławomira Mrożka 
w rodzinach z dromaturgii jego polskich po
przedników: Witkaccqo, Zapolskiej, Przybyszew
skiego i in.; pr~edruk z „Dialouu" nr 4- 196.5). 

„.i tutaj (w „Tangu" - przyp. red.), jak zaw
sze u Mrożka, układ odniesienia jest nic tylko 
polski, ale i europejski. Chodzi przecież o styl 
generacji, ten styl jest z „la belle epoque". Ce
niono wszystkie radości, jakie niesie życie, ale 
wyzwalano się z przesądów na bardzo prywatny 
użytek. Konwenanse były po to, żeby je szano
wać i obchodzić. Dlatego wujcio Eugeniusz łat
wo stanie po stronie Artura. 

ARTUR. - W tym domu panuje be zwład, 
entropia i anarchia. 

Rocznik Antura moglibyśmy pozn:ać po tej 
„entropii". To zamiast czwai.rtego wymia
ru i teor·ii względno.ści . Artur ma najwy
żej dwadzieścia pięć lat, un:idz!ił sie \V 

1940 r. Nic ma wspomnier1 politycznych, paż
dziernik jest dla niego tylko miesiącem o bar·
dzo złej pogodzie. Pomiędzy Arturem i Alą jest 
tylko siedem lat różnicy, ale różnice pokol10-
niowe z bardzo bliska kurczą się do paru l at, 
potem dopiero coraz bardzie.i się wydłużają. W 
tej rodz.inie witkaicowsko-mroikowskiej Art1i1· 
jest ostatnim z. ideoilogów. Szuka opon.i , b o 
chce naprawić świat. Ala naprawdę już nie ro
zumie, co to znaczy naprawianie świata. DlR 
niej wszystko jest naturalne: ona sama, łóżko 
i ustrój. Jest całokwicie bezkonfliktowa, mi
łość pojmuje aseptycznie, jak ponoć mlncle 
Skandynawski. Mrożek ma świeLny słuch. Wszy
stlde różnice stylu tych dwóch pokoleni<1tek 
są w tym dialogu: 

ALA - Stomil mnie ciz i.siaj USZCZ JJ[Jn ą l 
dwa razy. 
ARTUR - Łajdak. 
ALA - To twój ojciec. 
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,1RTUR - Ciesze sic, że mi zwróciła.~ u
waqq. 
ALA - No, bo w•1ra żosz się o twoim ojc'• 
tok jako.§ 5tro.§wicckn. Dzisiaj ju ż nikt toi: 
nic mówi o swoim ojcu. 
ARTUR - A. juk? 
ALA - Nic zwrncu się w ogóle na nich 
uwagi. 

Na tvm 7ab::rwę w chronologię możemy 
skończyć. „Żona przyjacida, syn kochanki. 
Nareszcie stworzyłem sobie rodzinę". Cytat 
.ie:'t znowu z „Kurki" („Kurki wo:Jnej" Wit
k2cego -- p r zyp. red.). \>Vydawało się, że ko
media rodzinna to właśnie tylko to: żona, mąż. 
kochanek, dzieci pokłócone z rodzicami, albo 
narzeczona nie z te.i sfery, że z tego ·schematu 
już nic nowego nie da się zrobić. Tylko bulwar 
i nic więcej. Kiedy absurdalna fa r sa i tragigro
teska próbowała porzucić rodzinę , znal azła się 
poza czasem. Przynajmnie j poza czasem rzeczv
wistym. W komedii rodzinnej byli dziadkowie, 
rodzice i dzieci: czas nie był abstrakcyjny, skła 
dały się na niego konkretne biografie. Witkacy 
jeden z pierwszych rozegrał na nowo absurdal
rn komedie rod7.:innc1 w hi s loryczny;u C?as'. 2 w 
historycznych kostiumach. w hist or y czny ch g e
stach. Z jedną różnicą: w perspekt nvie lrn óczi 
świata. Było to wielkie rodzinne b uffo z escha 
tologicznym kor'lcem. Eschatologi a '[r ożka .ie>' t 
inna: babcia na katafalku jest z poe ty ki abs ur
du, trupy są witkacowsko-ionescowskie. a le od
miany czasu sa rzeczywiste. 

Nie ma co próbować : be21w
dzicjna sprowa . .Jesteście po
twornie tolerancyjni. 

(Tanqo) 

Vv dwa tygo ~lnie po ukazaniu sir; Di a logu z 
„Tangiem" Mroi·ka spotkałem w bramie żow: 
mego przyjaciela, znakomitego astrofi·ly l: ;:i. 
„Wspaniały t en l\'Iro:lek - powi ::: ::lzicliśmy rnbic 
n3. przywit2.nfo . A potem. jak Ziw.vkle, zaC?e ·i
śmy mówić o córkach. „.Jak twoja?" - spyta!:i 
żona przyjacie la. „Niemożliwa. A twoj:i ?" „Nic_ 
możliwa" - powiedziała żona przyjaciela. l 
dodała: „Ale niemożliwe to są właściwi e n a -
sze domy. Bo to nie są domy dla dzieci". „l\i rr:
żek" - powiedziałem. „Mrożek" - pow ie d zi a 
ła żona przyjaciela. 

Przychodzi córka i mówi: „lVTamo, jes t ef"l 
marksistką!" Odpowiadamy: „Dobrze , d r ogi•) 
dziecko, bar-'zo dobr z ; ojciec był marl, s.i s t<;, 
matka była marksistlcą, la dnic , że id ziesz w 
ślady rodziców." 

Pi·zychodzi có c·ka i móv,·i: „lVI amo chyba zo
sl21l2m lukscmbun;is tk a" Oclpm\' ia dam y: „Luk
scmburgistką? Już nie moQ'!aś nic inneg () 
wymyślić? Ale w końcu to bardzo interesuj:)-
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ce odchylenie. Proszę ię ba rdzo, bąd ź sobie 
l uks_yburgistką ". 

~910dzi córka i mó w i: „M nmo, zostałam 
n arch i stką" . Odpow iada m y: „i\narchis tk <]"? 

Bardzo intc rern jące. Ju .i: dawno nik t nie był 
anarc hislą. To bardzo dobrze świadcty o two
jej s.:modzielnosci·'. 

Przycho:lzi curka i mówi: „Mamo, .i ~ tern 
w i rzą cą katoliczkc)". Odpowiad wny : ,O jciec 
nie wierzy, mama nie wierzy, ale wolność su
mienia jest rz,ccz;ą najważn i C'j s zq . To twoja 
sprawa. W koi1cu katolicyzm jest bardzo pięk-· 

ną rC'ligic) ''. 
P rzychodzi cór ka i mówi: „Mamo, mam ko

chanka". OJ pOt\·iadamy: „Kochanka"? w two
im wiek u? M OJ sz szesnaście lat. Ale niektórzy 
lei an:e t v,: i erd zą, że nalP:i;y wcześniej zacz;. 
nać. Najważniejsze, moje dziecko, żebyś nic 
kł amała". 

Przychodzi córka i mówi: „Mamo, je tern 
ni winna i b<.;d ę niewin na". Odpowiadamy: 
„f\o iektó rzy lekarze tw ierdzq , że to bardzo dro
wo. N aj ważni ' is ze jes t, żebyś była w zgodzie 
z s<imą sobą ". 

Przychodzi córka m ówi: „Mamo, mam 
dvvóch I cch anków". Odpowiada my: „Dwóch 
kochanków'1 W twoim wieku? To niC'ładnie. 
Ale może teraz to jes t przyj ęte .• ' iek tór zy le
karze z 1 cają odmianę. Najważniej sze, żebyś 
m iała do swoich rodziców absolutne z3ufanie. 
Oni ci nigd y nic nie zabr aniaj ą" . 

Ji\ r KOTT 

[G 
III. 

„Tii\IES" O „TANGU". 

Londyń k i „Times" z 1 września (1965) na· 
zy\va „Tungo" Mrożka „najwaz111e,1 s zą chyba 
sztuką, jal a poj<iwila się w Europie wschod 
niej po zakoii .:zeniu wojny. J , t to pierwsza 
peł nosp k t k lawa sztuka Mroż l a , któr y n a 
pudsta\ ie kilku krótkich utworów jak ,.Poli
cja" cz „Na p nym morzu" zosta ł uznany 
za n a jwybitnii jszego dramatopisa rza na wschód 
od Łaby." Anon imowy, jak zwykle w „Time
sie", krytyk teatraln y chwaląc przedstawienie 
Erwina Axera \ Teatrze Wspólcz snym skar
ży sic; dalej , że Mrożek do tej pory nie zos tał 
niema l zauważony w krajach ang!o„asl<i ch; ( ... ) 
ale „Tango" p•·zyniesie mu chyba szerszy r oz 
gł os. 

„Tango" Irożka - pisze „Times" - podo b
n ie jak j go .,P olicja" po j jmujc temat: po 
stworzeniu top ii - co da le j? Akcja „Poli
cji "' dzie je s ię -...v mistycznym kraju, w którym 
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policja dział a tak sprawnie, że po zlikwido
wan iu wszelk ie j opozycji profes.ionaln y agent
prowokator nie m a już kogo prowokować i za
chojzi obawa, że narodzi s ię bunt dla buntu. 
Miejsce ak c.i i „T a nga" jest również nieokreŚ· · 
!one; a le jes t to miejsce bardzic- j prawdopo
dobne. bardziej n am znane. Bohaterowie tej 
nowej sztuki stworzyli Utopi ę o charakterze 
b ardz ic' j osobisty m. Uwolniwszy się od kon
wenc.ii s połe cznych , z ulgą spoghidają na 
śvv i a t, z którego uciekli, gdzie zatai1czenie tan·
ga było aktem odwagi. 

Al.e nie ma peiwrotu do przeszłości, i oto v: 
„T a ngu" odzywa s ię drugi temat. Reakcja na 
b :::- zwlad prowa dzi do fa szyzacji życi a prywat
n go. lVI !odego buntownika ogarnia szał wła ·
dzy, ale władza nat ychmias t przecho:lzi w rę
ce prymitywa, który z usposobienia nadaje się 
na władcę absolutnego. J edyny s przymierze
niec młodego buntownika, jego nostalgiczn y 
dziad stryjeczny. jakby za hipnotyzowany przez 
władze;, od razu zmi enia skórę i gdy spada kur
tyn<J, wraz z pr ym itywn ym zwyc ic;zcą tai1czy 
tango po trupie (do .>łownie po trupie) młodeg•.1 
buntownika. 

Czy „Tango" jes t parabolą nµ temat hitle
r yzm u"? Po czę~c i t ak, ale raczej dotyczy nie
przydatności dwu ba r dziej strawnych alterna
tyw - cyganerii i tęsknoty do trad ycji. „Tan
go", pokazuje triumf chamstwa, przypomina 
nieco „Powrót do domu" H arolda Pintera. 

vV „Tangu" jes t nawet temat teatru, temat 
wypływ<ijący z rozmowy Artura i j ego ojca, 
któ ry lubi przeprowadzać te <i tralne ekspery
menty. Artur domaga się fragedii w świecie, 

w którym życie codzienne jes t po prostu far
.są . Ojciec przyznaj e, że farsa jako pożywka 
codzic'nna jesf na dłuższą metę nieznośna, ale 
zn ajduje wytchnienie w swoich eksperymen
t<ich. Sam Mrożek uprawiał dotychczas farsę 
(w rodzaju „i\Tęczei1s twa Piotra Ohey 'a") i zaj
mował się eksperymentem (jak w „Czarownej 
n ocy"); je:lno i drugie mia ło mu wystarczać 
dla interpretowa nia współczesnego świata. 
„Tango" jest niemal tragedią. Ale warto do
dać, że sztuka la odnosi s ukces jako komedia, 
a może nawet farsa, zwłaszcza w pokazie siły, 
z jaką tradycjo nalizm Artura uderza w osłu
piałą cyganerię . 

(Przedruk z Kroni~i „Dialogu" - nr 
10-196.5 ) 

Publiku.iąc w n aszy m programie wypowie
dzi wybitnych zn awców współczesnej drama
turgii, chcieli śmy podlueślić wieloznaczność 
doskonołego utworu Sławomira Mrożka i -
jeśli możn<i t ak powied z ieć - wielkość ob
szaru filozofic · no-socjologicznego, j aki zawarł 
autor w t e.i na \vskro ś współczesnej komedio
far.so -tr3 gedii. 
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Od czasu, kiedy o „Tangu" pis :i li Treugutt, 
Kott i londy iisld krytyk teatralny, a więc w 
ciągu dwóch lat, „Tan ·o" zyskało rangę czo
łowe j pozycji w dramaturgii światowej i wesz
ło do repertuarów naj ci mbitniejszyc h t 2a trów. 
Na temat tej sztuki, a równocześn i e na t emat 
dram ;i turgii Mrożka, powst ci ła już cala litera
tu ra krytyczna, co dowodzi ni ez bici e, że „Tan
go" j ; st utworem idealnie przy legającym do 
rzeczywistości drugiej polowy dwu izicstego 
wieku. Bez względu na to, jaki wycinek jego 
treś ci owego ob , zaru dociera do świadomości 
widza, widz ten zostaje zmuszony do przemy
ślenia włas n ego stosunku do istotnych dla w~pól
czesności problemów. Nawet wted y, gdy w cza
sie p rzed·:; tawieni a czes tą j ef.(o reakcją bedzie 
śmi ec h, nawe t wtedy, po powrocie do domu 
dojd zie do wniosku, że ni e w szystko w t ym 
„Tangu" je3t takie zabawn e ... 

k.k.c. 

MROŻEK 

' , 

~'\)OSC. 
·t Yt1 ... '4 

' ~~~ ' , ~I , 
\ . l/ 

~ ~ 

(Rys. Sł. Mrożek - przedruk z „Przekroju"). 9 

SŁA\VÓMIR MROŻEK 

1'1\NGO 
UTWÓR DRAMATYCZNY W TRZECH 

AKTACH 

Obsada: 

(w kolejności wystąpienia na scenie) 

BABCIA 

EDEK 

WU.J EUGENIUSZ 

MARIA TYLCZYŃSKA 

ADAM CIEŚLAf'

. STANISŁAW MARECKI 

ARTUR . . JERZY RACINA 

ELEONORA, jego matka ZOFIA BIELEWICZ 

STOMIL, jego ojciec TADEUSZ ŻYLINSKI 

ALA . . . WANDA WIESZCZYCKA 

REŻYSER 

EDMUND PIETRYK 

SCENOGRAF 

ZYGMUNT SMANDZIK 

Asystent reżysera 

Jerzy Radna 

---~ 

Przedstawienie prowadzi - Andrzej Słomo

wicz, kontrola tekstu - Wanda Sułkowska . 
kier. techniczny - Jan Balcerek, kier. prac. 
krawieckiej - .Janina Zielska i Grzegorz Bi
łan, kier. prac. fryzjerskiej - Gertruda Kokot, 
światło - Wilctor Maciążek, prace malarskie 
- Wito! j Warmuzek, modelator - Bronisław 

Sławiński, rekw1izytor Zdzi'Sław Wolny, 
brygadier sceny - Piotr Dobis. 

10 



REPERTUAR BIEŻĄCY 

Scena dramatyczna 

OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZ;\CA - L . Tabi 

RZEŻNIA - A. Stern 

Scena lalkowa 

TRZY POMARAŃCZE 

KOZIOŁECZEK 

- S. Michalkoiw 

- M. Kownacka 

W PRZYGOTOWANIU 

Scena dramatyczna 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 

EROS I PSYCHE 

Scena lalkowa 

LAS 

- AJ. Fredro 

- wg .J. Żuławskiego 

- J. Ośnica 

Opracowanie programu - Krystyna 
Konopacka-Csala 

Druk: Opolskie Zakł~_dy Graficzne 
zam 44/68 1.500 w-417 


