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SLA \\ OMIR MROŻEK 

Sin ·omir lrożek u:-odz ł lę 26 C"Zerwca 1930 r. w Bo
rzęcinie. Studiował na Wydi.:ale Archi e.ktury Uniwer ytetu 
Jagiel ńskiego. Debiut ał jako dz"ennikarz i ry90wnik 

piśmie portowym „Piłkarz'' w roku 1950. Trzy lata 
p6tn ej ·ydał d n tamy satyr „Opowiadania :z. Trzrruelowej 

P lp nc ne praktyczn ", a ' roku 1956 pa<; ieść 
ńki lato". Rozgto i uzna.nie krytyki przyniósł 

mu l ony l 57 ku tom powiadań pt. „Słoń", który 
odznaczony :zo-tal nagrodą „Przeglądu Kulturalnego". W na-
ępnych latach onubllkowal jeszc-Lc dwa tomy 'IIOWel „We

se:c w Atomkach" (195 ), ,,Deszcz" (1962), powieś!'! satyry
cz."lą ,,Ucieczka na po udnie" (1962) oraz cykle satyrycz.no
-ry !?ko •c , Polska w obrazach'' 1957) i „Postępov.'iec" 
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l 960). Po okresie w:spółpracy Hteraokiej z teatrzykiem Lu
denck!m B:im-Bom Zbigniewa Cybul kiego w Gdańsku, Mro
żek debiutuje jako dramaturg sztuką „Policja", opubliko
waną w „Dialogu'' ,.,,. Toku 1958. Na lamach tego pi~. a u Ll

zują ię da!sze jego utwo:y dramatyc:z..."le: ,,Męczeństwo Pio
tra Ohey'a" (1959), „Indyk" (1960), „Kard.I'' (1961), „Na pełnym 
10rzu" (1961), ,.Strip-tease" (1961), ,.Zaba\\ a·• 11962), „Ky

no!og w rozterC"e" ()062), „Czarowna noc" 1963). W listo
padow}'m numerze ,Dialogu" z 1954 r. opubrlwwa.ne z ta 
„Tango". W Belgradzie odbywa się prapremiera św'atowa 
tej ztuki', praprem!era poi ka ma miejsce w bydgos !m 
Teattrze Kameralnym 5 czerwca 1965 r„ a premiera w Tea
trze W·nólczesnym w Wars.za-wie l7 linea 1965) taje się 
największym wydar:c.eniem sezonu. Kr;·ty.kn łonna jest 
uznać je za największe wydarzenie od cz.asów premiery 
„We:::e!a". Sztuka zo„ aje przetlu1•1ac1..ona :na niemal WS'Z.Y-
.kie języki europejskie i wy !.awi '111 w kilkudzie:slęci te

atrach na całym świecie. Po T ngu' napi 1 Mrożek jeszcze 
następujące sztuki: „Dom .na gran:cy" (1967). . .Poczwórka" 
(1967). „Testarium" (1967). .Drugie danie" (] 968), „Szczęśllv:c 
wydarzenie" (1973) i sluchow· •to ,.Rzetnia'' (1973), a takie 
„Elmigrand" (1974). W roku 1973 \Vydawnictwo Litern
ck:e QJ>Ubl!kowało dwa tomy ,.Utworów cenicmych'' Mr -
żka. 
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Raf ł Mar zalek 

,,TANGO" - TANIEC W GORSETACH 

Znacz.en!e „Tanga" polega przede wszystkim na tym, że 
jest to ztu .a o dz.ona \\ konkretnej rzeczywistości histo
rycznej. Dotycłreza .Mrożek reprezentował dramaturgię, 

której ha le , był uniwersalizm a przeznaczeniem anonimo
wośl:. W!ęk z.oś{: sztuk Mrożka odbywała się w świecie ane
gdot.> log; znej. ,,Męczeń tv;o Piatra Oheya", „Indyk", „Ka
ro:•·. „ a tra wie". „Pol cja" - wszystkie te utwory '.budo
wały logiczną 15zaradę z realnych wydarzeń zredukowanych 
do absurdu. Wnrtość tej szarady była niez.aprz.ecz.alna: ste
reo!ypy przeniesione z róż.nych układów i skrzywwane w 
najbardziej nieoczekiwanych polącwnlach "\\ pro\vadzaly nie
pokój do schematycuiego świata naszych vydar.zeń. Ale mi
mo wszystko widz teatralny nle był i:dealnym dre atem 
sofistycznego rebusu. W proponowanej przez Mrożka zaba
w!e cz~o wystarczał 'Zidenly!ikowal: zasadę gry, żeby 
wiedzieć, czego od niej oczekiwać; oośl: było zaakceptować 
v; tępny paradok , żeby już do końca łatwo się godzi{: z je-
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go najbardziej ekscentrycznymi ;ver jami. „Tango" ato
mia~t zawiera paradoks nie logiczny, lecz. historyczny. Wła
śnie to jest zasadniczym1 walorem tekstu. 

W „Tangu" mieści się najpierw grotes;i;owa biogr fin 
warstwy spolecz.ncj, o której Witold Kula rozstrzygając „Zn.
gadkę inteligencji pol kiej" pisał: „Inteligencja'' - pojęcie 

poza Europą wschodnią nieprzekładalne. , Inetligencja pol
ska" - war tv;a tylekroć wy..,ławiana i tylekroć potw rui
na, warstwa tylekroć po3tulująca swe amounicestwienie, roz.. 
top:enia się w narodzie. Prometeusz? Zaprzaniec? Zbiorowi
sko wysferz.onych? Przywódca \\ walec o wolność? • ·arzę
dzie ucisku? Wszystkie te tezy były \\ypowiadnne, głó vnic 
zresztą przez przed tawic:ieli samej inteligencji. Na każdą 
z .nich z.resztą można znaletć frag'Uentaryczne dowody'' 
(„Kwartalnik Historyczny" r 1/1965). Mrożek cały ten in
wentarz wątpliwości i mitów umieszcza w ,Tangu". 

Akcja eatralna dramatu rozgrywa się w mieszkaniu 
wspólc:ze_nym Młodziaków, ale akcja historyczna sięga om
pleksu spraw rozpatrywanych jeszcze w „Weselu" i po taci, 
które były commediae personae Witkacego. Chodzi w:.a
topogląd, rolę społeczną i status obyczajowy, a z drugi j 
tro.1y o nowo ·zesność i konserwatyzm - pojęcia całko ~i ·c 

zmi tyfikowane przez świat izolowany i chlubiący ię o
ją niczwjklo·c:ią. r.dyby tę problematykę zob:ekt. dz.ować 
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- trzeba by <> iniej w teatrze powiedzieć językiem Wi ka
cego. Odebrać jej przypisywane dotąd znaczenie, skompro
m:tować wmiosłe a plracje, wykpić bohaterów. :'vlrożck 

czyni tylko to o tatnie. 
O obliwo~ć je.go ztuki polega na tym, że świat przed-

. t.aw: ny jest przez pryzm św!adomości bohaterów. Boha
eró '" ldórzy :i' e ą jak t zwykle u Mrożka bY1.1<·ało - li 

!ylko figurami z Grand Guignolu. Postac:e „Tanga" zaw
dzięczają swoją realność dwom nachodzącym na siebie 
układom odnic·ień. Pierwszym jest rodowód społeczny ip
te!igencji, drugim - towarzysząca jej tradycja artystyczna. 
Rodz:.'la S 1J6w przeniesiona jest na w„p6lczesną scenę 

z rz Io c:. • cna zagra ona staroświee:kim sprzętem, 

pr e miotam", z których ka ·dy je t wspomni niem jakiejś 

m.n onej epoki - to mi cza n:i salon niezmienny od lat 
k:lkudzie ięc'.u i ty o zam k wany grzez nowe rekwizyty. 

Rodzina „Tanga" to mi cznńst vo, które niegdyś za
pra nęlo „iść 'Z du hem cza u", a później w tej nowocze
~nośc: zmiennej i ulotnej zastygło, niczym postacie w Tuchu, 
:ecz • \\Ojej statyczności nieświadome. Gombrowicz. w „Fer
dydurke" wyśm'ewal Młodziaków za ich powierzchowną, 

werbalną nowocze no ć, 'Zdroworozsądkowy optymizm i nai
\\ny c1en•:zm. Mrożek w „Tangu" dodaje do tego rejestru 
grzech anachronirzności. Stomil, ćiw programowy posiadacz 
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spodni bez guzik6\\t, 6w rewolucjonista z. epoki, w której 
„tylko nieliczne kobiety były upadłe, zachwycano 5(ę ea
trem i malarstwem aturalistycz.nym, a przy jedzeniu nic 
wolno było trzymać łokci na Lo;e", ten dtisiejszy Mło
dziak przypomina heroiczną ufrażyatkę przeniesicną do 
epoki lotów kosmicz.nych . 

Anachronicznośc: - tym traszliv. szej, że wdąż o:iwo
łującej się do dawnych przewag i do dz:stejsacg , u:t:-·t-Po
stępowego .s t y 1 u życia - towarzyszy fiasko poczynań 
artystycznych. Eksperymenty Stomila - mvangardov.eg(l 
odnowiciela iteatru ·ą w driedzinie sz ukii tYtm sam.rm, co 
niegdys!ejsze rewolty Storn· a - bu:-zyc:e:a towarzy kieg) 
konwenansu. Jedne i drugie rodzą ię z fascynacji formą, 
z urzeczenia fetysz mi wolnomyślna ci i postępu, których 
l:-eść może być ~upe!nie obojętna. Mów"ą Stomilowie: „Tru
dno, na razie m imy d ć o ~ rmę. Trclci przyjdą potem" 
- ,,Lepiej w:-6cić do ek perymentów. Idea prz. jdl.'.e sama"'. 

wangardowy eksperymel'li Stomila - ów str zl'.wy 
wystrzał z b~be.'lkowca - p:zeznaczo:iy jest d:a t eh .n
mych odbiorców , którzy z roz.piętej piżamy i sw.obody ero
tycznej czynią triumfalny symbol postępu. M!ernikiem po
stępowości jest łamanie konwen ji. A przec:eż Stomilowie 
przekraczają je nie na wzór bohat rów egzystencjonalnych, 
lecz tylko z potrzeby dopasowania ię do ·i ta. w którym 



łamanie .konwencji należy do dobrego te>nu. Jeśliby nawet 
salon Młodziaków n:e był obciążony starą, m · cszczańską 
itradycją, a ich „idee" nie parodiowały buntu - bohatero
wie „Tanga" i tak pozo taliby niewolnikami nie i~niejących 
konieczności. Bo łam!ąc formę tają ię tej formy wasalami, 
pogardzając- wszelk'mi konwencjami twora.ą z i.eh odrzu
cenia konwencją nową, nadrzędną, komicznie nb trakcyjną. 
Jm bardziej Stomilowie str ją się obronić przed formą, 
tym bardziej !eh ona ujarzmia. Pod jej presją umeważnione 
zostają wszystkie istotne ensy i znnczema. Nie ma już 
wartości, która by nie byla wzgll;dna, bariery, która by 11:e 
mogla być przekroczona, uczucia, które by warto było kul-

tywować. 
le ta zrodzona z abstrakcyjnych rojeń postawa jest 

wewnętrz.nie skłamana. Pod naporem konwencji odrzuca
nych, lecz królujących w ~iadomości, n_knie naturalość, 
która właśnie mlala być punktem docelowym. Pod drzw:a
mi sypialni .nlewił'rnej .małżonki Stomil zuka imperatywu 
logicznego, jaki mógłby mu uzasadnić lkoniecz.ność zemsty. 
w tej nieodparcie kom:cznej enie jest zarodek dramatu 
Artur - wieezn go teoretyka buntu. Postacie Mrożka po
ruszają ię w świecie realnym, ale ają go ui ni~rzeczy~ 
wi ty, Jedynie Abstrakt i Formę odnajdują w sytuacjach, 
które ~darzyły 5ię naprawdę i 'eh samych dotyczą. Nawet 
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śmierć zapi ują w księdze konwencji i nawet ona nie może 
być wstrz em - „Sm· rć„. w ial forma". 

Stomilowie w imię po tępu pokornie upodabniają się 
do amorficzneaa świata, rtur chce po tęp zbudować w 
O.Parciu .o lad i porządek. Chce przywrócić praldycz.ne zna
ci:enie pojęciom, up adzić wn chobowiązujące normy. 
Wszystko to w i.mię zczęścia jednos i i poleczeilstwa. Ale 
odno'\'/a jest niemDiliwa. Draperie Z85tępują rOZbełta ą poś-
ciel, zamiast katafalku pojawia się edens 'tarannle 
kryty btbelotami, a bohaterowie wbijają się w gorsety. W 
miejS<.~ bałaganu przychodzi parządek sprzed pół wieku. 
N1egdysiejsza, fałszywa liberalność zostaje poskromni.ona ko-
sztem powrotu do bezsensownej, archaicznej !ormy. Ala dwi 
się w ślubn m we!onie, ojc: c w gorsec!e i sztywnym koł
nierzyku, Eleonora przypisana do .zasad, które przywykła 
zwalczać prz&Z. c łe życie. Lecz go et więzi przede wszy
stkim Artura. Bo chociaż „kon encja brała ię :zaw ze 
z idei" - on am dal się om ć kon~ncjGm, izanlm j 1-

cze znalazł ideę. 

Rewolucyjne dążenie zo tal bezpQWr tn:e zn ztal-
<.one. Zami t owro u d-0 elementarnych 1asad, nastąpll 

porządek m rtwy, anachronic y, nie odn ący s~ w ogóle 
do w pótczesności. Kon encja z tala postawiona w mie e 
nie odnalezionej do końca idei, umowny, sztuczny pe-rządek 
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zdom:nował prawdziwe aspiracje czlow:eli:a. St001:..towy 
marsz ·U amorfii i z drug:ej strony bunt Artura okazał się 
prowadzącą do jednego punktu drogą po obwodzie tego sa
mego kręgu. Nie na próżno napisano w „Ferdyóurke", że 
„„.dzis:aj zarówno jednostki, jak narody ale umieją już 

wcale nieźle zarządzać :swym życiem psychicznym i nieobca 
im umiejętność <Wytwarzania stylów, wiar, zasad, ideałów, 
uczuć wedle woli, a też wedle tego, co im dyktują ich do
ratne interesy; ale bez stylu nie umieją żyć; i n:e wiemy 
jeszcze, jak bronić naszej najgłębszej świeżości przed sza-
tanem ładu". 

Do pewnego momentu taniec w gorsetach •ydaje się 
śmieszny, bo .n by dotyczy tylko rodzimego lnte1 'genta któ
ry am wyznaje: „W ro2lUmie był mój grzech i w ab tra
kcji, córce - wszetec:z.ni(:y jego''. Ale do ostatniego tanga 
w dramacie zaprasza nowy władca, Edek - wcielcn:c tępej 
siły i brutalno.~ci. Tango je t złowieszcze, bo wyraża już nie 
tylko swojskie podwórko i nie dylemat formy ilu truje, lecz 
krach idei i narodziny przemocy, W zystko to, co wydawało 
lę prywatną Apokalipsą Stomilów, ma uniwersalny sens 

i powszechny, historyczny wymiar. Edek może być nazisto
w kim bojawkarzem z lat trzydziestych, czarnobluzym pre
torianem Mussoliniego ~ współczesnym lk<>mandosem. Ana
logie brzmią natrętnie i zbyt dosłownie, ale ·trzeba je do-
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p:sać do akcji, której rzeczywisty dramat rozegrał się już 

poza mieszczańskim salonem. 

Zza !komediowych pląsów „Tanga" wylania się obraz 
narodzin totalnej ideologii. Najpierw s~ liberałowie - naiwni 
entuzjaści świata, który wypadł z nol"m i w kltóryun wszy
stk~ ma jednakowo dowolne znaczenie. P6fniej przychodzi 
czyJeś rozczarowanie tą obojętnością i wygodną szczęśli

wością ludzi, bezkształtnością świata Potem bunt który 
błądzi między teoretycznym frazesem a praktyczną 

1

potrze
bą, bunt, który na każdym kroku popada w sprzeczność. 

Wreszcie zgubienie pośród n!e dających się w życie wcie
Eć idei i pneciwstawnych dążeń. Porażka, która przesłania 
się władzą - pozorną i krótkotrwałą, bo opartą na przymu
sie bez siły. I na koniec żelaz.na ręka „pro tego jak samo 
7ycie", bl"Utalnego bęcwała - tego, który jest w „Tangu" 
Jedyną prawdziwą koniecznością. Triumfujący zbrodn ar.z; 
zniewala Eugeniusza („Ulegam przemocy, ale w duszy będę 
nim gardził"), Stomllowte m!echęcenl oddalają się do co
dziennych zajęć, a na ziemi pozostaje ro?4>łaszc"Lony trup 
Artura, ostatniego buntown ka, kt6l"y nie jest już nikomu 
potrzebny. Tragiczny epilog komedii. 

„Tan~o·• - laniea w go etach. „Odra" 11~. nr I.Z, •tr. D..-5J. 
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S efania Skwarczyńska 

CHOCHOLI TANIEC W „TANGU" 

Również obrachunku z czę 'cią tylko społeczeństwa, acz 
inną .niż w „Zabawie", bo z inteligencją, dokonuje Mrożek 
w swoim słynnym w kraju i za granicą utwO!I"Ze scenicz
nym, „Tango". Pole widzenia obrachunku, pozornie wąskie, 
de facto jednak jest wcale 57.erokle, a to z dwóch wzglę
dów. Przede wszystkim przekracza o.iw naszą zbiorowość 
narodową, obejmując inteligencję eur.opejską, a polską w tej 
mierze, w jakiej matpuje ona Zachód; po ~..-tóre nie ogra
nicza się do stawiania pod pręgierz jednego tylko, jak w 
Zabawie" pokolenia lecz obejmuje trzy pokolenia, osądza

jąc w te.r; sposób i 'współczesność, i jej genealogię. Edek, 
brutalny cham, ostateczny zwycięzca w utworze, n:e jest 
reprezentantem żadnej lklasy czy warstwy społecz.nej; to po
stać z marginesu społecznego, która służy <tutaj kompromi
tacji inteligencji, która snobowała się niedawno egzotyką 
apasza, i w takt kapry u czy chwilowej wygody artysty, da
my czy złotego młodzieńca - raz fraternizowała się z takim 
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„chamem", ra? traktowała go z góry. Apasz. bierze odwet, 
gdy tY'lko nadarzy się sposobność, stosując tryby p06Łępo
wania podpatrzone u inteligencji, oczywiście z od uceniem 
aksamitn)"Ch rękawiczek. Cz.ymte różni się Edek u władzy 
od Artura u władzy? Tym eh f.e Artut" „wykońcrz;yl" 

babcię delikatniej niż jego Edek, a m ody Artur -refor
matora i Artura u władzy nie są swej istocie mniej 
brutalne niż metody Edka u wł.adzy. 

Ukazana w „Tangu" intSligencja w dwóch ostatnich 
pokoleniach pono i odpowiedzialność za styl eformalora
-despoty I chama, czezimieszka z mętów społecmych. Odpa
wiedzlalność Pon i jednak ylko w a zych oczach, oie w 
swojej świadomości, bo odrzuciła samo pa.14łcie odpowiedzial
ności, wr.a.z z całym bagażem pojęć moralnych, ~d. norm 
po ępowania. J t w zupełnym roikładzie, o m azga -
bierna i obojętna !Ila w&Zy~ko; i.int pretowaw zy wolnctć 
jako ~aissez-fairO?'yzm pod adresem wlainym i nnych -
przemieniła życie w iłą wegetację, wolę w odruchy, Lukę 

w eksperyment, bo pod tyim ha lem v; ygt o woln . Zdo
bywa się 1tylko n.a jedno I, kt.6re w bierności, bardziej na
wet Diż dla -kariery, będą łutyć każdemu llnarnu, j „za
lkurzony 1 nieśmiały" wuj Eugen1u z - raz Arturowi, r 
Edkowi. Do z.upelnej degeneracji doprowadzi intelig ncję 
kultura mieszczańska - filozofia, ztuka, idenl konsumpc j-
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ny. A kto by mając do dyspozycji taką inteligencję porwał 
się do jakiejś regeneracji narodu - to w imię starych, 
w braku nowych, ldealów - to jego władzy zagrozi wyho
dawany w cieniu tejże inteligencji - jaki gang ter, spryt
ny rzezimieszek, brutal, ktoś jak Hitler, niemal z marginesu 
spoleczngo. Cóż? Kariera Artura Ui ... 

U Mrożka w „Tangu'' chochołem ubezwładniającym świat 
je t współczesna inteligencja, na którą składają się przynaj
mniej dwa pokolenia schyłkowej kultury kapita[i tycznej. 
Zwycięską ilę - poprzez bezwład - tego chochola ukazuje 
Mrożek poprzez odniesienie fabuły „Ta:nga" do „Wesela" 
WY piań kiego i poprzez zamknięcie swego z nim obrachun
ku odpowiednikiem obNłZu - symbolu „chocholego tańca", 
a mianowicie finałowym obrazem - symbolem tanga w je
dną parę, Edka z wujem Eugeniuszem, nad trupem Artur.n. 

Mamy więc w „Tangu" wymuszony na rodzinie i narze
czonej ślub Artura z Alą I wesele, parodystycznie ustawione 
w stosunku do żywk>lowości i •bezpośredniości wesela u Wy
spiańskiego. Na weselu u :Mrożka - wbrew Wyspiańskiemu 
- nie dochodzi do wesela. Dochodzi do zabójstwa Artura, 
do objęcia władzy przez Edka, d-0 służby Eugeniusza no
wemu panu. Wbrew Wyspiańskiemu, który ustami Panny 
Młodej zapewnia, iż „trza by~ w butach na weselu" - Edek 
rusza w finałowe tango bez butów. 
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Edek: 
(.„) Lepiej zdejm mi pan buty ... 

Eugeniusz: 
tnegam pnemocy, ale w duszy będę nim gardził. 

Edek: 
A gardźże sobie pan, tyllko i.dejmuj. No, rusi.ać 

s!ę raz dwa! 

(Eugeniusz. przyklęka i zdejmuje buty Edkowi). 
Muzy'ka · do tańca. Będiie to mui.yka Jo magnetofonu -

staroświeckiego bądt co bądź, tango. Czyż Stomil wychwa
lając swoją „posti:powość" z zamierzchłych lat młodości n:c 
powiedział: „Czy wiesz, ile r.!eba było odwagi, aby zatań
czyć tango? Czy wiesz, że tylko inieliczne kobiety były 
upadłe?" Wymowny w tym obrazie - symbolu dla ideowe
go obrachunku jest sam wyibór tanga - ,,La CUmparsita"; 
-to moda sprzed przeszło pół wieku ... 

(Edek wychodzi i za:raz wraca, niosąc magnetofon. Kła
dzie aparat na stole i uruchamia. Rozlega się, od razu bar
dzo ostro i głośno tango „La Cumparsita", koniecz.nie to, a 
nie inne). 

Edek: 
Panie Geniu, zatańczyimy sobie? 
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Eugeniusz: 

Z panem?„. A wie pan, że nawet i zatańczę. 

(Kładzie buty koło Artura i udaje się rw objęcia 
Edka. Ustawiają się w prawidlawej pozycji, cze
kają na takt i ruszają. Edek !Prowadzi. Tańczą. 
Eugeniusz, siwy, dostojny, w zarnym żakiecie, 
sztuczkowych spodniach z czerwonym gotdti
k:em w butonierce. Edek w zbyt ciasnej mary
narce Artura, z irękawów za krótkich wystają 
jego potężne ręce, obejmuje Eugeniusza w pól. 
Tańczą klasycznie, z wszystkimi figurami I 
przejściami tanga popisowego. Tańczą, dopók! 
nie zapadnie kurt) na. A potem jesz.cze przez 
jakiś czas słychać „La Cumpar-itę", nawet kie
dy zapalą !<Ię światła na widowni, przez głośniki 
w całym teatrze). 

Owszem, owa postać pozornej społecznej zgody. Obra
chunkowi z nią - i dyskusji na jej temat z wielkimi w 
przeszłości, tu z Wyspiańskim, posłużył w „Tangu" Mrożka 

· obraz-symbol „chocholego tańca". 

„Chocholl taniec" jako obraz-symbol w liter t n:e ostatniego 

tnydzlettoleeia, „Dlaloe" lłl9, nr I, s. 11%-lll. 
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Jan Klossowicz 

WIELKI BAL :\lROŻK.A 

Ta sztuka Mrożka zaczyna się od Witkacego. Na zagra
conej, w myśl wymagań autora, cenie s'.edzą osoby z Tea
tru Czystej Formy i grają w brydża. Babcia w sukn: z tre
nem i w tramPkach, Wujo w itużurku i krótkich spoden
kach. Malka w :kapeluszu z rajerami, Ojdec (zwany S'omi
lem) w rozpiętej piżamie. Jest także „osobnik w najwyż
szym stopniu .mi::tny i podejrzany" - Edek. który no i ja
skrawą kosxulę wypu.;zczoną na spodnie. Wchodzi „czy y 
i odprasowany" - Syn - Artur. Rozpi::dza brydżystów. Babci 
rozkazuje położyć się na katafalku, tóry czeka już, przy
gotowany w rogu sceny, a Wujkowi zakłada na łeb drucianą 
klatkę. I w ŁY!ITI momencie kończy sii:: od razu sztuka Wit
kacego. Znika też Ionescowski teatr absurdu, zmieni-a się, 
nade wszystko, dotychczasowy teatr samego Mrożka. Tu nie 
będzie już samej absurdalnej groteski. „Tango" bE:dzi.e czymś 
więcej. 
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„Kurka Wodna" Witkacego kończy się sceną gry w bry
dża i kończy się rewolucją, Tak samo, jak prawie wszystkie 
jego sztuki, w których spiętrzone do kwadratowego absurdu 
~erypetie ,,zdegenerowanych byłych ludzi" zostają przecięte 
1 urwane w momencie, w którym zapada się świat, uspra
wiedliwiający - jak sądził Witkacy - także i jego własne 
teatralne szaleństwo. Teatr absurdu dzieje się przed potopem 
i przeczucie katastrofy stanowi w nim zawsze ostateczne 
nieformalne uzasadnienie. Ta:k jak resztą i u Ion sca, i u in~ 
nych, późniejszych dużo od Witkacego awangardr.:stów z lat 
p;ęćdzlc 1ątych. Ich sztuki pi ane są przedtem, za pięć 
~WUllll ta, na moment przed katastrofą. Przed zmianą, .która 
J - nieuchronna. Drnmaturgln r e i i bsurdu pojawiła 
ię na progu rewolucji społec ej, powstała ze zrozumien:a 

rewO:o1.Jcji technicznej i mechan zacji, kult'llry masowej I fa
s7.y1llllu, wszystk'ego tego, co Io.żyło się na dziwny obraz 
c3 w:liz.oacji XX wieku. Pozostał w przeważającej więk wści 
woich dziel spaniałym kabaretem, tylko jednak kabare

tem. Tea rem niez.aprzeczalnie do konałym I nowym, mają
cym Ul sobą wszystkie atuty prócz jednego - opróoz po
czuci siły i znaczenia. 

Mrożellt napi I dotychczas wiele dobrych aztuk, ale w 
istocie nie wyszedł ani poza Wltka<:ego ani poza Ione~o. 
Dopiero w „Tangu" pokazał, że ma przed sobą zupełnie inne 
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nlż tamci, perspektywy. Zrozumiał, że mu i przestać atręcić 

tię w kółko. Przedtem upraw'.ał .z powodzeniem zabawę. 
która przypomina popularną rozrywkę w dop:sywaniu czte
rech liter do nazw u.lic warszawsk'.ch, W ten ·posób łatw„ 
można postawić w równie niewygodnej ytuacJi i Stefana 
Batorego i Kubusia Puchatka. Ale nic ponadto. Tera?, cd 
dramaturgii redukcj'. ad absurdum przeszedł on do d:"i!matu 
znaczeń. Zaczął tam, gdzie niegdyś zatrzymał :ę Wi kacy, 
Odkrył na nowo wartość symbolu i kazał zatańczyć aktorem 
tango. Dziwne tango, w którym jest lkilkana§cie co najmniej 
temató~ i kilka nakładających s ę na siebie, przekornie po
plątanych, melodii. W którytm jest wiele :zapożyczeń, celo
wych i n:ezamierzonych rodii, grymasów i wy.krzywień. 

Nienapi-sana scena z „Kurki Wodnej" przemienia ię nie
postrzeżenie w cenę z ,.Ferdydurke", w obraz z saloniku Mlo
dziaków, polski'ch Inteligentów, którzy ,zachorowal: na ·o
wocze ność, Mrożek bez krupułów pokazuje swoje llteraclcic 
prowen:encje. Ale przecież nie dla pastiszu z Witkacego i 
Gombrowicza, pisze swoje „Tango". Zamiast żonglować Gębą 
I Pupą, Formą i Nienasyceniem - zalabw.a w paru dialo
gach prawę, nad którą b.edzi się kilka pokoleń pow'eś io
pisarzy( ... ). 

W „Tangu" zawarta jest historia awangardy nie tylko 
artystycznej, ale i tl'Tlyślowej. I jest ona opowiedziana jako 
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bardzo smutna farsa.. Mrożek pokazuje Stom.iia w działaniu 
pokazuje jego próbę stworzenia „ elkiego Teatru". I ot~ 
Stomil nie ma n:c do powiedzenia, wysuwa z.za zasłony dwie 
mamroczące ukiełki - Adama i Ewę. A po em strzela 
z ogromnego ~benkowca. To m być wstrząs. Ek peryment, 
uderzenie. Jest tylko hu'k i ród. Nie ma nawet dziury 
w suficie. Historia Awangardy jest historią słabości. Na 
scenie rozsiada się nuda i ogólna niemożność. Programowo 
młodzi staru zkowie grywający z niechlujnym Edkiem w 
b:-ydż .·ą d niczego niezdolni. Jedynym ich pozytywnym 
?rcgramom, jedynym ucie!eśnicn1em ~ h poczucia swobody, 
J t ~omilowe prawo do niez:ipinan:a guzików i storty Vu
j Eu eniusza. 

W t kiej to trup! rni ZJ3\ 1a się dwudziestcpięc:oletni 
Artur. Zaczyna . ię pastisz .. Ha eta". Artur chce stworzyć 
tragcdi . Wtyka Stomilo\\: f:'kompromltov.-any bębenkowiec 
do ręki i mnu-za go do zab.~ia Edka. który sypia z jego 
Malką. le tragedia we współczesnym teatrze jest niemoż
liwa. To P wiedział już Dilrrenmatt i to mo powtarza Mro
żek. Stomil odkłada rewolwer i zasiada do kart z uwodz!cie
lem żony. Artur wychodzi na głupca. I wtedy wlaśnie posta
na·,a:ia s:ęgnąć po Władzę. środkiem jego działania ma być 
n~wrót do Formy. De dawnego tylu i obyczaju, a spełnie
niem ślub, Gombraw!czow ki „ślub"z Alą, która ma tu ode-

• 
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grać rolę c.z:i tej dziev."icy, al kt ra JUŻ „nov. cz na" 
i nie aŁ~iem się do tego nadaje. 

Na cenie zapa."lowujc porząd t:. Grac: rnia zamie. ·a i 
w mieszcz.ańsk:e wnętrze L X X wi ku. Stomil zostaje na
bity , garnitur, a Edek przebrany w ldkaj ą liber·ę. 
Wspóllnikiem Artura v t}ch reformach je t Wuj Eugeniu . 
Nadchodzi trzeci akt, o kt6ryn Witk cy w „Szewca h" n :oi
sał, że aby go ończyć: ,.trze a m' d ż takt. t nie złu
dzen:e - to fakt". I zna u z rnyką się olo literac.k"ej tra
dycji. Artur podejmuje !u w lkę z. hi torią, tak <amo jak 
podjął ją w imieniu tegoż Witka ego Fizd z Fizd6w FiLd -
'ko, w jego napi ancj ~· latach d ~ udz!estych z.tuce , Jan :k 
córka Fiizdejk!". Marzeniem F1zdejki lbyło, aby „hi oria 
odwróciła się zadem do pyska l gryzła własny ogcn". I t ki 
~ m, w końc.u jest en.:. Artur v. e} .reformy. Reformy opar
tej t0a kruchych i zewnętrznyl'h prze lanie· eh. Artur przc
prowadz.a anachroniczny n 'i\'TÓt do Formy, .ale nie może do
budować d niej deologi1. A jego o tateczne po tukiwan:a 
uzasadnienia dla swego programu ą już tylko bełkotem 
p;janego, który 9p:ł ię przed własnym niedokonanym ślu
bem. Tragedia trzech pokoleń kończy się bzdurą. I wtedy 
wtkracza Edek. Brudnawy kumpel Artura i fagas, zn jduje 
niespodziewanie w gębie frazes na temat po ępu, którego 
istoty i znaczenia nie umie wytłumaczyć. On jednak, odwro~-
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nie do pozo ·talye:h po„taci sztuki, myś!en!c zastępuje calko
w:cie działaniem: „zakrada się od tylu i ko:bą z rozmachem 
uderza Ar ura w ark. Artur o uwa się na ko!ana. Edek od
rz.uca broń, \\prawnie popycha mu głowę do przodu, i kiedy 
bez.bronna głowa Antura jest przy podłodze, Edek splótłszy 
dłonie, unosi _ię na palcach · z góry jak siekierą bije je z
cze raz dsłon!ęty kank, aż przriadając od rozmachu·· 
Komandos Ułbił Hamleta. To n·e tylko Witkacowski, skom
prcmi wainy Fizdej:rn leży na podłodze. Ro„pa.czliwe, p jac
kie wołanie Artura o ideolog:ę, przestaje nagle hyć śmie Z:le. 

Na scenie 'trwa wc!ąi obojętne, mieszczań ·k:e, umown!e te
atralne wnętrze. Nie je śmy jednak już tylko w polskim 
saloniku zgranych o o tatniej mt'ki _ tłojziaków. N' jesteś

my też w SzeKspirow kiej Dani!, gdz.e Fortynbra z trzy
muje się nad zwłokami Hamleta. Jesteśmy w teatrze, który 
stał się teraz. me alorą świata. Ten Mrożkowy teatr otwie: 
s'.ę szeroko, wychodzl poza scenę, wychodzi poza Polskę. 

Tkwiący •po uszy w pol klej tradycJi I:terack:ej i w pol
skości, w ogóle autor „Ind ·ka" i „Czarownej nocy", tworz -
wszy 1tu jeszcze jedną diabelnie polską sztukę, staje ię tu, po 
raz pierws~y może, pisarzem rawdziwie uniwersalnym. Ro
dzi !ę sp ktakl, 1klóry je t wyzwan:em rzucxmym całemu 
światu. Wszystkim, którzy myQlą i którzy zapominają, ze na 
miejEce słabo ci zasłaniającej się intelektem, 7&patrzonej 

...... 

we wla:ny pępek, wci. ka ii: łatwo sprawny w działaniu 
dureń, który bez skrupułów wali kolbą w głowę, albo na
ci•ka guzik przy rakietowej wyrzutni. I zawsze też znajdzie 
się ktoś, kto to uspra\\ iedliwi, kto da mu się za.pro ić do 

tańca. 
Wlt!lkl bal Mrotka, „Polityka" 1865, nr 32, tr. '1. 
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