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Mrożek upodobał sobie parodię i tą formą po

sługuje się we wszystkich gatunkach swej twór

czości: w opowiadaniach, felietonach, rysunkach 

i dramacie. Parodiuje nie tylko współczesne 

schematy myślowe, obyczajowe, moralne i wsze

lkiego rodzaju tradycjonalne stereotypy poję

ciowe, sięga także po dawne formy literackie, 

żeby w parodystycznym skrócie ukazać obraz 

naszej świadomości narodowej i typ tak zwa

nego przeciętnego Polaka. Często ze zwykłych, 

banalnych nieraz spraw, bolączek , sytuacji osa

czających człowieka, krępujących i dręczących 

go, tworzy specyficzny gatunek humoru ab~ur

dalnego. W tym nonsensowym z pozoru przed

rzeźnianiu, czasem i narodowych świętości, 

w tym okrutnym często i przewrotnym dowci

pie Mrożka, istnieje jakaś prawidłowość. Ten 

pozorny świat groteski, wyolbrzymiony do ab

surdalnych skojarzeń (czasem nawet ostatecz

nych) odbija się w świadomości współczesnego 

czytelnika czy widza jako wizerunek bez-sensu , 

niedorzeczności ogarniający i otaczający nasze 

- codzienne życie . Mrożek nie karykaturuje jed

nak tej rzeczywistości, ale nasze o niej wyobra

żenie, nasz - często uproszczony - sposób pa

Łrzeniu i pojmowania lej rzeczywistości, nasze 

konwencje i nawyki myślowe. 

SŁAWO MIR MROŻEK 

(W.) Szczepan Gąsowski: Współcześni 

dramatopisarze polscy. Warszawa 1979, s. 246-7 



DRAMATURGIA MODELÓW 

Od pamiętnej premiery „Wesela" nie było 

w Polsce sztuki, która by wzbudziła równie 

jednogłośny aplauz. „Witkacy przyszedł za 

wcześnie, Gombrowicz jest obok, Mrożek pier

wszy przyszedł w samą porę - pisał Kott. I to 

na obu zegarach: polskim i zachodnim". Melodia 

„La Cumparsity" zabrzmiała równie zrozumiale 

w Krakowie i Paryżu, Santiago i Wilnie. Ale 

wcale nie łatwo udowodnić, dlaczego. 

Pochwały krytyki można sprowadzić do 

dwóch. „Tango"1 podsumowuje doświadczenie 

dramatyczne polskiej awangardy. Stomila, Ele

onorę, Babcię nawet spłodzili metafizyczni ma

niacy Witkacego, którzy najbłahszą codzien

ność chcieli przeistoczyć w dzieło sztuki. Zaś 

pomysł obrzędu, który ma scementować społe

czny porządek, wziął Mrożek napewno z Gom

browicza ... podobnie jak dialektykę gąb i form, 

w której rozpuszcza się substancjalność jedno

stki. „Tango" byłoby zatem ironicznym pogło

sem „Slubu" i „Kurki wodnej". Zarazem jed

nak - mówiono - przestał Mrożek składać para

bole, bawić się logicznymi paradoksami: „na

pisał swoją pierwszą sztukę".Zabawne to west

chnienie ulgi, które wydarło się recenzentom, 

karmionych pinterami na ioneskach, i frischa

mi na brechtach .... 

Wszelka symbolika żąda pewnego gruntu. 

W rodzinie Mrożka zobaczyć wolno artystyczne 
środowisko, społeczeństwo, Polskę, świat cały. 

Ale właśnie dlatego, że jest ona wpierw rodzi

ną. Spór Artura ze Stomilem to spór dwóch po

koleń awangardy (albo dwu pokoleń tout court) . 

Ale to naprzód dyskusja ojca z synem, co spra

wia, że obaj godzą się - że obaj muszą - ze sobą 

rozmawiać Jak stale słyszymy, rozpłyn:;ły się 

wszelkie konwencje, wszelkie lepiszcza. Artura 

zatem nic już nie łączy ze Stomilem? Nic prócz 

ojcostwa: nawet najbardziej wyrodny syn po

zostaje synem. Tak sterroryzować możnn tylko 

rodzinę! Jeśli Stomil godzi się oderwać od uko

chanych eksperymentów, jeżeli, oburzona fana

beriami Artura, Eleonora nie wychodzi, trzas

kając drzwiami - to publiczność, która rów

nież wychowuje dzieci, nie dziwi się, nie wz

rusza ramionami, ponieważ dobrze wie, że wię

cej jeszcze trzeba, aby rozerwać pierwotny wę

zeł. Pęknie on dopiero wtedy, kiedy pojmiemy, 

że nie tyle o rodzinę Stomila chodzi,ile o rodzi

n<; ludzką, o społeczeństwo. 

JAN BŁOŃSKI 

„Romans z tekstem" 

Kraków 1981 r. str. 220-222 



Młody człowiek, czyli Artur 

Eleonora, matka Artura 

Stomil, ojciec Artura 

Osoba na razie zwana babcią,czyli Eugenia 

Starszy partner, czyli Eugeniusz 

Partner z wąsikiem czyli Edek 

Ala kuzynka i narzeczona Artura 

Scenografia 

JERZY MICHALAK 
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O „TANGU" PISALI 

Sytuację wyjściową „Tanga" - oczywiście 
n:odelową i ekstremalną z założenia - określa 
b:irdzo dokładnie diagnoza Artura: „bezwład, 
entropia i anarchia". Komponentem tej sytua
cji w rodzinie Stomila jest na dodatek niebywałe 
usypisko rekwizytów - rumowisko tradycji „ro
dzinnych" tego domu - gromadzonych bez wy
boru, bez ładu i składu, rozrzuconych w spię
trzone stosy, stogi i kupy - zalegających więc 
w tej przestrzeni „anarchicznej" siłą inercji 
i w t ej postaci mnożących oczywiście „entropię" . 
A oto ciąg dalszy diagnozy Artura: „Żadnego 
porządku, żadnej zgodności z dniem bieżącym . 

Żadnej skromności ani inicjatywy". Tu chyba 
\Varto z2uważyć, że podobną diagnozę poparłby 
pewine kiedyś z całym przekonaniem nie kto 
inny, ale właśnie Wyspiański. 
Ktoś więc musi zrobić porządek. W istocie 

chodzi o to, że skrajny bezwład i „entropia" 
z natury rzeczy, niemal z reguły prowokują do 
działań „porządkujących" równie skrajnych 
i odpowiednio gwałtownych. Innymi słowy: zja
wisko tak zwanej sanacji - bez względu na to, 
jakim znakiem opatrzymy ją w konkretnym 
układzie - jest bez wątpienia, niemal zawsze, 
svvoistą antytezą takiego stanu rzeczy, który wy-· 
łania z siebie potrzebę, możliwość, a nawet zgo
ła imperatyw sanacji, jakkolwiek pojęt7j. I to 
jest także, jak sądzi Mrożek, godną uwagi gl~ba , 
z której rosną i odradzają się raz po raz, nieu
stannie, te skłonności, którym przydaliśmy ( . . . ) 
zaszczytne miano m·zeczenia Absolutem. 

Łowcą absolutu jest oczywiście Artur, a jego 
łowy na absolut będą główną sprężyną całej 
akcji dramatu. Dosyć prostej istocie. Pierwszym 
odruchem „porządkowania" będzie więc próba 
- dokonana już jednak w trybie zamachu stanu 
- restauracji i restytucji ładu i rygoru - w ich 
postaci anachronicznej, w formie martwej, da
wno przeżytej i zarzuconej, ale gotowej, wy
próbowanej ongiś. Innej bowiem gotowej formy 
nie ma! Dopiero z chwilą kiedy ta martwa for
ma, odgrzebana ze stosu rupieci, ujawni z całą 
oczywistością swoją jakość i charakter jałowej , 

śmiesznej maskarady - dramat Artura musi 
wkroczyć w swoją fazę rozstrzygającą. 

Prawdziwy dramat polega zatem na rozpa
czliwym poszukiwaniu sankcji ostatecznej dla 
działania podjętego przez bohatera. Z takiej 
sankcji powinien się wyłonić prawdziwy pro
gram, a w konsekwencji prawdziwa postać i ży
wa forma ładu i rygoru. 

Ta forma żywa, która może być właściwym 
fundamentem ładu i rygoru, musi więc naro
dzić się z idei. Ale idea musi być pewna, nie
odwołalna, by nie nadgryzła jej znów „entrop
ia", ani teraz, ani potem. 

Musi być pewniejsza niż samo życie, które 
ma to do siebie, - że jak powiada Stomil -
„przeżre każdą formę". Artur znajduje tę ideę: 
pewniejsza niż życie jest tylko śmierć ! 
A skoro tak - dysponowanie śmiercią, cudzą 
śmiercią, to bez wątpienia bardzo udany i po
ręczny instrument - zaprowadzenia ładu, rygoru 
i porządku z prawdziwego zdarzenia. 

Artur ginie, bo jednak życie okazało się sil
niejsze. Błaha w zamiarze intryga Ali burzy 
cały teoremat. Absolut skurczy się do zwyczaj
nej lumpowatej figury Edka, który potrafi jed
nak teoretyczne odkrycia Artura spożytkować 
swoiście. Miejsce „entropii i anarchii" zajmie 
wreszcie zwyczajna koszarowa dyscyplina. 

JÓZEF KELERA 
„Komu warto kibicować" 

Kraków 1978 r. str. 253+4 

W „Tangu" Mrożek zderzył w jednej chwili 
i pod jednym dachem rodzinnym postaci, które 
uzurpują sobie prawo, by stać się jedynie żywą 
i obowiązującą tradycją. W naszych niesłychanie 
serio ideologicznych czasach zbyt niechętnie, 
nieśmiało traktuje się w teatrach ten utwór 
jako świetną komedię. Jest to tak przenikliwa 
charakterystyka trzech pokoleń inteligencji, że 
zaskakując oczywistą swoją trafnością tamuje 
śmiech, przemienia się w symbol, w groźbę. Tak 
przynajmniej działo się po premierze w 1965 r. 



„Tango" nie straciło jednak aktualności. Czyż 
( ... ) dziś bohater „Tanga" nie staje się, w no
wych wcieleniach pokoleniowych, postacią bar
dziej śmieszną i bardziej odstręczającą od swoich 
rodziców, żyjących wspomnieniami dawnej 
awangardowości i złudzeniami - pięknymi jed
nak - własnego, niegdyś pełnego wyzwolenia 
z wszelkich kłamliwych konwenansów? 

ZYGMUNT GREN 
„Taki nam się snuje dramat" 

Kraków 1978 str. 24,25 

SŁAWO MIR MROŻEK 
Urodził się 26. VI. 1930 roku w Bożęcinie koło 
Brzeska w Krakowskiem. Po ukończeniu gim-
nazjum i liceum im. Nowodworskiego w Kra
kowie studiował na Wydziale Architektury Po
litechniki Krakowskiej, następnie w Akademii 
Sztuk Pięknych. Studia przerwał i podjął pra
cę w Redakcji Krakowskiego „Dziennika Pol
skiego" (1950-1954). Potem zajmował się wy
łącznie twórczością literacką współpracując m. 
in. z „Przekrojem" i „Życiem Literackim" ( ... ) 
Był też współpracownikiem eksperymentalnego 
teatru studenckiego „Bim-Bom" w Gdańsku , 
kierowanego przez Zbigniewa Cybulskiego. 
W roku 1959 przeniósł się do Warszawy. Od 
1963 przebywa za granicą (w 1963-1967 we 
\Vłoszech, od 1968 w Paryżu) . Debiutował 
w 1950 roku na łamach „Przekroju". Jest au
torem zbiorów opowiadań „Półpancerze prak
tyczne'', „Słoń", „\Vesele w Atomicach", po
\V ieści „Maleńkie la to", U cieczka na południe", 
cyklów rysunków satyrycznych i felietonów 
drukowanych w Dialogu zatytułowanych „Ma
ł e listy". : 

Do najbardziej znanych dramatów należą: 
„Policja", „Indyk", „N a pełnym morzu", „Ka
rol", „Strip-tease", „Tango", „Rzeźnia", „Emi
granci", „Garbus", „Krawiec", „Watzlaw", 
„Ambasador" ., 

SŁAWO MIR MROŻEK 
(W:) Szczepan Gąssowski 

„Współcześni dramatopisarze polscy" 
Warszawa 1979 str. 242-243 
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