


60 lat 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej 

1944 - 2004 

BOSZ 
Wydawnictwo BOSZ powstało w 1994 r. , a jego założycielami są Bar ba ra 
Kaniewska-Szymanik i Bogdan Szymanik. Ofi cyna specja l i zuj e s i ę przede 
wszystkim w publ ikacji albumów, pr ezentującyc h skarby polskiej sztuki, 
dziedzictwo kultury i piękno kraj obra zu oraz dokonania wybitnyc h artystów; 
do tej pory wydan o ponad 130 tytułów, w łącznym nakł a dzie przekraczającym 
550 tys. egz emplarzy. Obok duż e g o eksk luzywnego ,al bumu, powstają cego prze · 
w aż n ie w kilku wersjac h językowy ch, częs to ukazuj e się również polskojęzy
czna miniatura. Ofert a Wydawnictwa stale jest pos zerzana, mi ędzy i nnymi 
o poezję , beletrystykę i reportaże. Troską Wydawcy jest dbałość o jak 
najwyższą jakość edy t o r ską. BOSZ od kilku l at otrzymuj e główne nagrody 
w najbardziej prestiżowych konkursach oceniającyc h książki. 
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SŁAWOMIR MROŻEK 

Dramatopisarz, prozaik, satyryk. Urodził się 

w 1930 w Borzęcinie. Wychował się w wśród chło 

pów, którzy często starali się umknąć chłopskiej 
kondycji i jeśli tylko mogli, posyłali dzieci 
w świat, do Krakowa lub choćby do Bochni ... Jego 
ojciec był urzędnikiem pocztowym, ale stryjowie, 
jak się wtedy mówiło, "fizycznymi". Wkrótce po 
wojnie cała rodzina przeniosła się do Krakowa. 
Czy Mrożek czuł się w nim dobrze, nie wiadomo. 
Sądząc po niewinnych dziwactwach, z jakich 
się prędko stał znany, można przypuszczać, 

że nie bardzo. Jeszcze trudniej przyszło 

mu obrać sobie karierę. ( ... ) 
To pewne, że w dwa lata Mrożek trzy
krotnie zmieniał kierunek studiów 
(architektura, orientalistyka, 
hi stor i a sztuki l. Potem zadomowił 

się w „Przekroju", „Dzienniku Pol
skim", „Szpilkach".*) 
Debiutował w 1950 jako rysownik, 
od 1953 systematycznie publikował 
cykle satyrycznych rysunków. Dzięki nim, a także 
pełnym komizmu opowiadaniom. wcześnie stał się 

autorem niezwykle popularnym, zajmującym osobne 
miejsce we współczesnej polskiej literaturze. 
Mrożek tropił i podważał absurdy życia w kraju 
realnego socjalizmu, ale też zbanalizowane, naj
częściej postromantyczne, stereotypy kształtujące 
świadomość Polaków. 
W języku potocznym na stałe zagościła fraza "jak 
z Mrożka", określająca szczególnie bezsensowne, 
wynaturzone aspekty codzienności. Przykładami 

zaczerpniętymi z jego utworów posługiwano się 

w dyskusjach. 



„Wprawdzie śmiałem się na rozmaite sposoby, 
i głośno i cicho, i biologicznie i intelektualnie, 
niemniej jednak mój śmiech nie dochodził do samego 
środka. Należę do pokolenia, którego śmiech zawsze 
bywa zaprawiony ironią, goryczą czy rozpaczą. 

- Zwyczajny śmiech, śmiech dla śmiechu, pogodny 
i bez problemóY1, pocieszna gra słów - to wydaje 
się nam jakby nieco staroś wieckie i budzi 
zazdroś ć. " 

( Sławom i r Mrożek ) 

Mrożek mie s zkał w Paryżu, USA, Niemczech, Mek sy
ku. W roku 1996 wrócił do Polski, obecnie mie sz
ka w Krakowie. 
Od 1994 publikuje stale rysunki, a od 1997 także 

felietony w "Gazecie Wyborczej", największym 
polskim dzienniku. 
Sławomir Mrożek jest prawdopodobnie najczęściej 

grywanym w kraju i za granicą polskim 
dramaturgiem współcze s nym. 

W Polsce przez wiele lat był jednym z najpoczyt
niejszych, obok Stanisława Lema, rodzimych pro
zaików. Jego twórczość jest przekładana na 
kilkanaście języków i w tychże językach inter
pretowana. 

* ) J. Bł o ń s ki. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka. 
Krak ów 1995. s . 20 -21. 
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TAŃCZĄC TANGO <fragmenty) 

Wiele lat zastanawiano się nad fenomenem „Tanga": 
jak to jest, że sztuka tak bardzo pol ska 
i o Polakach traktująca, jest tak zdumiewająco 
czytelna wszędzie, od Moskwy po Reykjavik. 
( ... ) "Tango" zbudowane zostało wokół dwóch 
głównych tematów: konsekwencji XX-wi ecz
nej awangardy artystycznej i przemian 
w polskim życiu powstałych wskutek zapro-
wadzenia socjalizmu. Pierwszy temat jest bardziej 
uniwersalny i dotyczy fundamentalnych problemów 
kultury europejskiej i światowej ubiegłego stu
lecia. Drugi jest znacznie węższy i obejmuje powo
jenne doświadczenia Europy Środkowej. Mrożek w obu 
tych antyporządkach dostrzegł głębokie podobieństwa 

strukturalne i na nich oparł konstrukcję dramatu. 
W 1953 r. znakomity dramaturg i prozaik szwajcar
ski, Max Frisch napisał „Biedermanna i podpalaczy", 
sztukę o spokojnym mieszczańskim domu nawiedzonym 
przez parę kryminalistów podpalających mieszkania. 
( ... ) Podobny motyw narastającej zagłady wskutek 
wewnętrznego rozprzężenia egzystencjalnych i moral
nych zasad opisał także, Eugene Ionesco w „Noso
rożcu". „Tango" w pewnym sensie należy do tej ro
dziny. Ale jest lepsze, bo głębsze, lepiej napisa
ne i o wiele bardziej uniwersalne, stąd jego i pol
ska, i światowa kariera. 
( ... ) Nic w tej sztuce nie jest na swoim miejscu. 
Wnętrze pokoju, który poznajemy w pierwszym akcie, 
jest absurdalną mieszanką wszystkiego z wszystkim. 
Na stole stoją "talerze, filiżanki, karafki, 
sztuczne kwiaty, resztki jedzenia, a także kilka 
nie dających się ze sobą logicznie połączyć przed
miotów, jak duża, pusta klatka na ptaki bez dna. 



„ 
jeden bucik damski, bryczesy". Tak jest w całym 

pomieszczeniu, przypominającym raczej to, co się 

składa na przypadkową zawartość każdej piwnicy, 
a nie wyposażenie współczesnego mieszkania. Ludzie 
tam mieszkający też są ubrani co najmniej dziwacz
nie. Od norm odstaje również język, którym się 

posługują. Zaraz w pierwszej scenie babcia Eugenia 
gra z wu,jern Eugeniuszem, swoim bratem, i niejakim 
Edkiem, tak zwanym "ciemnym typem" w karty; 
najważniejsze są tzw. odzywki sygnalizujące ruch; 
wuj Eugeniusz najwyrażniej nie rozumie tego języ
ka, choć bardzo stara się podporządkować ogólnej 
konwencji. 
( ... ) Eugenia i Eugeniusz, choć są najstarszymi 
mi es z kań cami tego dom u , po z os taj ą w i st o ci e n a 
drugim planie i nie oni tu rządzą. Naturalnym try
bem o naturze domu decyduje pokolenie średn i e: 

Eleonora i Stomil. Oboje zaczęli swoje życie 

w epoce "prawdziwych" skandal i. Od tamtego czasu1 
całe swe życie podporządkowali nieustannej prowo
kacji artystycznej. Stomil urządza seanse para
teatralne. mające wywołać szok, Eleonora i pozos
tali pełnią role zad1wyconych widzów. Zwykły dom 
miesz~alny żyje rytmem sztuki awangardowej, po
legającej na wyzwalaniu się, jak mówi Stomil1

, 

„z więzów starej sztuki starego życia".( ... ) 
Awangarda rozbiła normy kultury europejskiej, 
wywodzące się jeszcze z grecko-rzymskich tradycji 
śródziemnomorskich, proponując w miejsce stylu 
i konwencji program "wiecznego ruchu" form, 
z których każda następna ma na celu obalenie po 
przedniej. 
( ... )Edek pojawia się w domu Stomi1ów jak zaraza. 
która najskuteczniej szerzy się tam. gdzie twarde 
zasady uległy korozji i nic nie chroni odsłonię 

tego mechanizmu życia w bezładzie. Ale nim Edek 
naprawdę wkroczy do akcji i obejmie dom Stomilów 

• 

we władanie, próbę zaprowadzenia jaK1egokolw,e~ 

porządku podejmie syn pary artystów anarchistów, 
Artur. ( ... ) 
Jak każdy naprawiacz świata, Artur ma skłonności 

dyktatorskie i naturę terrorysty. ( ... l Paradok
salnie, jest nieodrodnym synem Stomila, tyle że 

a rebours. Jeśli Stomil jest terrorystą nieskrę

powanej wolności, Artur jest terrorystą ładu za 
wszelką cenę. Obaj są buntownikami z przeciwnych 
powodów, ale bunt ich dziwnie łączy. 

Artur należy do trzeciego pokolenia „Tanga". Jego 
pierwszym, odruchowym pomysłem jest przywrócenie 
ładu, jaki panował na świecie przed zanegowaniem 
przez Stomilów. Najlepiej wstępnie go zorganizować 

wokół jakiegoś symbolicznego i jednocześnie 

dosłownego aktu rytualnego ( ... ) . 



Czymś takim jest choćby ślub. Do ślubu potrzebna 
jest jednak druga osoba i tak poznajemy Alę. 

Ala jest w sztuce najmłodsza i jest w całości 
dzieckiem nowych czasów. ( ... ) Pomysł ślubu, 

mającego być czymś więcej niż pustym rytuałem, 

traktuje z nieufnością. Jedyne, co ją skła

nia do zgody na zaślubiny, to zwykła babska 
próżność, naturalna potrzeba adoracji. 
( ... ):Niestety, projekt ponosi fiasko. 
W akcie trzecim już nie farsą, ale tragedią 
zakończy się próba ślubu Ali z Arturem. 
Wszystko przez Artura, który chciał być 

zbawcą świata, a przyniósł sam sobie śmierć, 

mimowiednie i mimowolnie oddając świat 

we wła danie Edkowi. 
( ... ) Czy Artur musiał zginąć? Pewnie nie 
musiał. Ale świat, w "+-Arvm ni~ ma ani idlei, ani 
pokoleń, jest martwy · ię kt 1. tak je (A cui 

musiał podjąć walkę o ład pośród bezładu, tak jak 
pokolenie wcześniej Stomil podjął walkę z ładem 
w imię czystej idei buntu. ( ... )W finale Edek 
prosi do tańca Eugeniusza. Sztuka kończy się 

w rytm tanga tańczonego przez terrorystę nowego 
ładu i starego racjonalistę ( ... ). Jest to 
powtórka, a więc i poniekąd pa rod i a chocholego 
tańca z "Wesela". ~wiat doszedł do pewnego kresu 
i teraz może się już tylko kręcić w kółko. 
"Ta n go" po zostaje op ow i1 eś ci ą o ideach i pok o l e -
niach, ich przemienności i nieustającym, organicz
nym konflikcie. Dlatego wydaje się wciąż zdumiewa
jąco czytelne, bo wystarczy przyłożyć do jego 
schematu aktualny stan rzeczy i prześwietlić nim 
podstawowe wątki. Z każdego punktu widzenia jest 
to przypuszczalnie najbardziej uniwersalna sztuka 
teatralna, jaka powstała w Europie w drugiej 
połowie XX w. 

Tadeusz Nyczek 
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JACEK BUNSCH - jest absolwentem 
fi l ologi i polskiej i teatrologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (1978). Ukończył również stu
dia na \·Jydz i al e Re żyserii Dramatu w krako 
wskiej Państwowej Wyżs z ej Szkole Teatralnej 
(1981) . 
Debi u t ow a ł w 1980 r . w krak owsk i m Teatr ze im . 
J . S ł owackiego. W l atach 1985- 1990 był dyre
Kt or em Teatru Polsk i ego we Wr ocła w iu . Reżyse
r 01v a ł m. in. w: Teatrze Po l skim w Poznaniu , 
Tea t r ze im . I~ . Bogusławskiego w Kaliszu . wro 
cławskim Tea t rze Wspó ł czesnym . Teatrze Sląskim w Katowica ch 
i Teatrze Zag ł ę bi a w Sosnowcu . Na scen i e teatru w Odense 
w Dan i i wys t a wił : „l·Jar i ata i zakonn i cę "' l·J i tkacego (1992 r . l . 
„ I wonę, księżniczkę Bu rgunda "' l·J. Gombrowic za (1993 r. l oraz 
„ vl esołe kumoszk i z \~i ndsoru "' Szekspira (1998 r . l 
Jego przedstawi enia prezentowano na festiwalach . m. in . we 
Fran cj i . Hiszpanii . Rosji . Czechach i na Ł otwie . Jes t laure
atem „Zł o t ej st at ue t ki Fredry" za najleps zy spektakl sezonu 
Wrocł a w 1982. Na Ko nfron ta cja ch Teatralnych „Klasyka Polska "' 
w Op ol u o tr zymał nag r odę za przeds t awienie „Janulka , cór ka 
Fizdejk i" (1987 r.) ora z za spektakl .. Bi esiada u Hrabiny 
Ko t łu b aj " (1991 r . ) . „Operetkę " Gombrowic za w jego reżyserii 

nagrodzono .. Złotą Maską " (2002) , a w rok później otrzymał 

" Złotą Maskę" za "' Ferdydurke" wg W. Gombrowi cza (o bydwa spe
ktakl e zrea li zowane w Teat r ze Zagłę b ia w Sosnowcu). 
Ma na swoim koncie także realizacje telewizyjne. m. i n . .. Sza
lona lokomotywa·· l~ i tkacego (1988), „Babok "' wg Dostojewskiego 
(1990) . „Gyubal \olaha zar ·· l~i t kacego (1994) ora z 8-odcinkowy 
se r i al „Konwencje Tea t ralne " ( 1996-97) . Jest autorem kil ku 
ada ptacji prozy i scenariuszy do wł asnych przedsta1v ień . 

ANNA i TADEUSZ SMOLICCY 
absol wenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Politechniki Krakows ki ej i Akademi i Sztuk 
Pięknyc h w Krakowi e. Są autorami scenografii 
i kosti umów do ponad 120 spektakli. zreal i 
zowanych w t eatrach polskich i zagranic znych 
ora z w Teatr ze Te l ewi zji . Wspó ł pracowali m. i n. 
z Teatrem Narodowym w Wars zawie , Teatrem Pols
kim we Wr oc ł a wi u , Starym Teat rem w Krakowie, 
Tea t rem Muzycznym w Gdyn i . Teat rem Nowym 
w Łod zi . 
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Są l aureatami „ Zł otej Mask i ·95·· za scenografię i kosti urny do 
sztu ki A. Fredry „Damy i hu zary ·· 1-1 Tea t rze Sląskim w Kato
wicach (1995) oraz s t ypendys t ami ministra kultury (1997) . 
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Pracują również w innych dziedzinach twórczości plastycznej. 
m.in. aranżacje plastyczne głośnych wystaw „Malinowski 
Witkacy" w Muzeum Narodowm w Krakowie i Centrum Sztuki Współ

czesnej w Warszawie 12000) , cyklu wystaw „W kręgu Schulza" 
w \~arszawie. Gdyni 12003) i Łodzi 12004) . „Świat ze srebra" 
w Muzeum Narodowym w Krakowie 12004) . Swoje prace plastyczne 
wystawiali w kraju i za granicą m.in. w Krakowie, Warszawie. 
Bielsku, Rzeszowie, Paryżu, Pradze, Soest. Prowadzą własną ga
lerię teatralną Proscenium w Krakowie. 
Od 1988 roku w s półpracują z Teatrem im. W. Siemaszkowej 
w Rzeszowie, gdzie zrealizowali scenografię i kostiumy do na
stępujących spektakli: „Wiele hałasu o nic" Szekspira, „Kop 
pc ius zek" Szwarca, „Kwiaty dla Ofelii" Korzeniewskiego, „Bal 
w operze" Tuwima, „Będę twoim ukochanym" Leach. „świętoszek" 
Mol i era. „Garderobi any" Harwooda. „Jan Maci ej Karol Wściekli -
ca" Witkacego, „Tango" Mrożka. 

Są autorami aranżacji pl a stycznej wnętrz kawiarni teatralnej 
„Muza" w budynku teatru. 

sponsor spektakl u: Elektrociepłowni a Rzeszów SA 
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TEATR 
im . WANDY 

SIEMASZKOWEJ 
w RZESZOWIE 

dyrektor naczelny ZBIGNIEW RYBKA 

redakcja programu 
ANNA KULPA 

opracowanie graficzne 
AGNIESZKA DZIAMA 

koordynator pracy artystycznej 
ANETA AKSAMIT 

kierow nik 1 i teracki 
TOMASZ MAN 

kierownik biura obsług i widzów 
AGNIESZKA GAWRON 

kiero wnik techniczny 
ARTUR NIEMIEC 

kiero wn ik produkcji 
JERZY LUBAS 

zdj ęci a 
JANUSZ WOJEWODA 

druk 
RS DRUK 

kiero wnik pracowni krawieckich ELŻBIETA BARAN 
pracownia fryzjersko - perukarska ZOFIA TARKOWSKA-NIEMCZUK 

pracownia stolarska LESŁAW DWORAK. BOGDAN RZUCIDŁO 

prace malarskie ALICJA GODEK 
główny rek wizytor ELŻBIETA GAWLICKA 

in spicjent ANDRZEJ SIEDLECKI 
suf l er CZESŁAWA BAZANIAK 

światło SŁAWOMIR KAWA. DARIUSZ LEWICKI. PIOTR TOMAKA 
akustyka MARIAN KORNAGA. ZBIGNIEW KRASNY 

prace ślusarskie STANISŁAW WOLSKI 
pralnia, farbiarnia HELENA BOGUŃ 

prac e tapicer skie ANDRZEJ WOLSKI 
obsługa spektakli KAZIMIERA BUCZKOWSKA. MAŁGORZATA DEPTA 

GRAŻYNA KOZIOŁ . MIECZYSŁAW FORNAL 
ARTUR GAMRACKI. MIECZYSŁAW OSETEK 
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1stytulu Teatralnego 

.BGZRMr iJ,..,_ 

SEKRETARIAT: ul. Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów 
tel./fax (017) 853-27-48 
e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.com 

" Rezerwacja i sprzedaż biletów: 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 
od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00, tel./fax (017) 853-22-52 
tel. (017) 853-20-01 w. 341 , 342 
bilety@teatr-rzeszow.com 

KASA BILETOWA 
od wtorku do piątku 16.00 - 19.00 oraz sobota i niedziela na dwie 
godziny przed spektaklem, tel. (017) 853-20-01 w. 318 


