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JAN MACIEJOWSKI: 
MROŻEK, 
SZTUKA, 

RZECZYWISTOŚĆ. 
Notatki z pr6b 

Mrożek jest z całą pewnością drugim po Fredrze pol
skim komediopi arzem. 

W swoim e eju o TANGU („Rodzina Mrożka'', Dialog 
1965 nr 4) Jan Kolt powiedział: Witkiewicz przyszedł za 
wcześnie, Gombrowicz przyszedł za późno , Mrożek przy
szedł w sam raz. To stwierdzenie nieco zweryfikował 
cza , bo emigracyjny Gombrowicz po śmierci wrócił do 
kraju i wła ·ci wie nie ma te ::itru, który by go nie grał. 

Zaś Mrożek z kraju wyjechał i z emigracji przez o Łatnie 
lata pisywał donosy drukowane w drugim obiegu. Droga 
Mrożka od TANGA do EMIGRANTÓW to - można by 
rzec tytułem jego sztuki - droga PIESZO, droga, która 
odzwierciedla to, co się z nami przez te lata działo. Nie jest 
przypadkiem, że w tym samym mniej w:ęc j cza ie Gom
browicz i Mrożek napisali sztuki, z których jedna jest nie
omal plagiatem drugiej: problematyka KRA WCA Mrożka 
nie łychanie przypomina problematykę OPERETKI. 
W pólne cechy obu tych pisarzy dostrzec można nader 

często. 

Kott w swoim eseju powiedział jeszcze i to, ie Mrożek 
jest realistą „nad"; „nad" polskim absurdem. W Polsce 
rie trzeba szukać ytuacji ab urdalnych. One są na każ
dym kroku, na każdym kroku spotykamy ię z nimi, grzęź
niemy w nich. Ale Mrożek, na początku pachnący uro
czym absurdem ZIELONEJ GĘSI , tawał się z czasem 
coraz bardziej gorzki. Zaś ostatnie parę mie ięcy p grą
żyło na w takim pomieszaniu pojęć i spraw, że wydaje
my się obie skondensowanym i spotęgowanym tworem 
mrożkowej wyobraźni. 

Sporo ludzi wieściło upadek systemu tej części świata, 
ale niewielu przypuszczało, że proces ten nabierze takie
go przyśpieszenia. Lecz ciągle jeszcze nie wiemy, co przed 



nami i jaki to Edek w końcu to tango będzie tańczył. 

A tak.ie niebezpieczeństwo ciągle i tnieje. 
W całym ciągu wielkiej poi kiej literatury powtarza 

się element tańca - symbolu zauroczenia, uśpienia ... 
U Mrożka jest on pointą, zamknięciem, aJ.e jednocze'nie 
zapowiedzią grozy dal zego ciągu. 

W polskiej literaturze powtarza ię także posta_ć boha
tera - artysty. Chyba nigdzie w wielkim dramacie euro
pejskim nie jest to element tak widoczny jak u n_a , .P~
cząwszy od romantyków. I tak tra zni_e o. tro 1s~m~1e 
w polskim dramacie problem wyzwolema 1ę. z w1ęz?w 
Sztuki. Bo to właśnie ztuka jest czymś, co daJ nam m
ną perspektywę widzenia. Często mamy, zcz~gólnie dzi-
iaj, wątpliwo'ci, do czego i komu potrzebna Je t sztuka 

· · · t • komu potrzebny jest teatr, na co my, artysc1, Je e my -
kol.wiek przydatni. Dzieje ię wokół nas tyle rzeczy dra
matycznych; w zy cy wkoło, i w Polsce i poza :ol~ką 
mówią iż każdy bez mała dzień w na zym kra1u Je t 

' k" · h T może lu dniem historycznym. Czemu w ta JCJ c w1 l -

żyć teatr? 
Mniemam, że jest on potrzebniej zy teraz bardziej, niż 

kiedykolwiek, teraz właśnie, kiedy tak bardzo pogrą

żeni je teśmy w tym co codzienne, konkretne, tak pr~e
rażająco dogłębnie realne. Sztuka, a przed wszy tkim 
teatr, każe nam spojrzeć na nasz cza z per pektywy in
nej, wydłużonej i po zerzonej - hi torycznej, egzy ten
cjalnej i transcendentnej. To ztuka zanurza na w t~, 

co transcendentne To ona stawia przed nami pytan-.a 
tej miary. I to ona rodzi tę jako· ć, która odróżnia na 
od zwierząt. 

Nie dlatego gramy tę ztukę, że wiemy o niej wszyst
ko, że wiemy w zy tko o jej bohaterach, że potrafimy od
powiedzieć na postawione w niej pytania. Teatr fascy
nuje dlatego, że n i e w i e m y, że szukamy odpowie
dzi, że walimy głową, i że jedyną próbą zbliżenia ię do 
prawdy zawartej w sztuce i do prawdy o na - poprzez 
tę sztukę - jest zrobienie przedstawienia. 

Tak naprawdę w życiu, w świecie, można zakorzenić ię 

tylko poprzez dwa doświadczenia: do'wiadczenie wiary 
i doświadczenie sztuki. 

notowała: Elżbieta Kisielewskia 

JAROSŁAW 
SZYMKIEWICZ: 

KLUCZ 
NA 

GWOŹDZIU 
Do odczytania TANGA uzyc można kilku kluczy. Klu

cze w" szą na gwoździu i każdy posługuje się nimi po 
swojemu. Pierwszym jest oczywiście postać Edka. Pra
premierowe inscenizacje z roku 1965 i 1966 wyraźnie u
gero\Yały dyktaturę chama, nazwaną zresztą publicznie 
przez Stefana Kisielew kiego dyktaturą ciemniaków. 
Edek był c;emniakiem: partyjnym, policyjrym, obycza
jowym - chamem, który burzył w zystko, co zastał, 
a czego nie rozumiał. 

Pozo tali członkowie rodziny mają również wyraźną 
genealogię. Stomil jest reprezentantem awangardy arty
styczno-literackiej z początków stulecia. Mrożek pokazał 
rekwizyty, jakie z niej zo tały. Wuj Eugeniusz jest no-
icielem dawnego konwenansu społeczno-towarzy kiego. 

Ala prezentuje idee pokoleniowe: swój posób bycia i my
'lenia wynosi ze zkoły, uniwersytetu, z ulicy. 

Chao - oto jak okreśt'.ć można tę rodzinną „w pól
notę". „Chao , entropia i anarchia" ą jednak mimowol
ną, lecz mi tycznie intensywną prowokacją dla działań 

porządkujących. Dwóch bohaterów TANGA podejmuje 
to działanie, jednym z nich jest Edek. 

Zawsze interpretowaliśmy TANGO jako rodzaj para
boli historycznej, społecznej i politycznej; posób zam
knięcia tej paraboli miał dla sztuki decydujące znacze
nie. W dwóch konkurencyjnych prapremierach: bydgo
skiej i warszawskiej, postacie Edka były całkowicie od
mienne. Edek zagrany pięknie i dowcipnie przez Czecho
wicza w przedstawieniu Axera był rozkoszny w ogląda
niu i słuchaniu, ale w sumie przedstawienie było nieco 
jałowe i nieśmiałe w konkluzji; jakąż grozę budzić mógł 
dobroduszny pro taczek spod budki z piwem? 

W przed tawieniu Teresy Żukowskiej - znakomitym! 



- Stanisław Jaroszyński był ciemnym, zaciekłym, groź
nym, agre ywnym typem spod tejże budki. Był też 

śmieszny, tyle że dużo mniej. Był realnym znakiem nad
chodzącej epok.i: za dwa, trzy lata miał ię rozpocząć fir
mowy popis realnego socjalizmu: Marzec 1968. 

Kolejnym kluczem do TANGA jest postać Artura. To 
drugi bohater sztuki (w tradycyjnym porządku drama
tycznym - pierwszy), który podejmuje próbę działa

nia, porządkowania. Ma on bezpośrednich antenatów 
w pol,sk.iej literaturze; jest to bohater romantycznego po
chodzenia. Mrożek jednak w spo ób absurdalny odwraca 
jego „strukturę ideową". O ile bohater romantyczny bu
rzył zastane, burzył konwenanse, konwencje i niespra
wiedliwe podziały, o tyle Artur - chce budować! Widzi 
w swej rodzinie, w swoim świecie, gigantyczny śmietnik. 
Bardzo ładny i stylowy śmietnik: kład myśli, idei i prze
konań, tyle że pozbawiony jakichkolwiek za ad. Moral
nych, obyczajowych, filozoficznych, świat pozbawiony Y
stemu wartości. 

Artur to klasyczna po tać na zej literatury, ten od 
Szekspira i Wyspiańskiego chłopiec z k iążką polski 
Hamlet, który pragnie według ja nych za ad kon truo
wać świat na nowo. Ale musi przegrać, w tej Pol ce, 
o której pisze Mrożek, w tej drugiej, do której właśnie 
dojrzewa. 

Stało ię nieomal banałem, że ambitny pisarz, kiedy 
coś ważnego chce powiedzieć o Pol ce, kre'li w swym 
utworze obraz tańca (stworzyli 'my chyba jedyną na 
sw1ecie zkołę tego posobu porozumiewania się pi arza 
z czytelnikiem: szkołę aluzji). Taniec tanowi (WESELE, 
POPIOŁ i DIAMENT, OPERETKA), rodzaj symbolu, 
ymbolicznego zamknięcia lub wyo trzenia. 

Utwór Mrożka, który je t wypowiedzią o tanie rzeczy
wistości, jej diagnozą, nazywa się po prostu TANGO. To 
bardzo pro ta nazwa. Ale i bardzo skomplikowana. Tango 
to taniec najbardziej banalny, najłatwiejszy, jaki tańczą 
wszyscy, przy każdej okazji. Taniec konwencjonalny, nie
aktywny, nietwórczy. Kiedy jednak rozpoczynał podbój 
świata, stanowił szok! Był prowokacyjny, wyuzdany, nie
akceptowany w wytwornych towarzystwach. 

Tango znaczy dosłownie: dotykam. Już w samej na
zwie wyraża ię przekroczenie pewnej granicy, narusze
nie pewnego tabu. Dotychczas w tańcu dotykano się pal
cami, w najlep zym razie - obejmowano kibić. Dotknię
cie w tangu - to dotknięcie w zy tkim, całym ciałem! 

I to znaczy najwięcej: sam tytuł, nad którym jakoś 

mało kto się zastanawiał. 
W świat, będącym 'mietnikiem bezwartościowych kon

wencji wchodzi ktoś, kto usiłuje go d o t k n ą ć, Edek. 
Ktoś, kto przełamuje tabu, bowiem niedotykalność była 
pewnego rodzaju sacrum. D o t y k a ć, to znaczy za
przeczyć sacrum, znieważyć acrum. To bezpośrednia 

aluzja do sławnego d u t k n i j Gombrowicza w SLU
BIE. 

Gombrowicz był pi arzem filozoficznym. Wypowiadał 
się o tym, co ludzkie. A to, co ludzkie, je t w wej isto
cie międzyludzkie. Gombrowicz wiedział, że ludzie się 

wzajemnie stwarzają, formują i deformują, budują „ko
ściół ludzki". I to wzajemne stwarzanie je t ich jedyną 
formą i tnienia. 

Dlatego TANGO jest ztuką tak głęboką: jest nie tylko 
pamfletem na komunizm polski, ten ko zmarny, przeraża
jący, za tygły w głupocie. Mówi też o tym, że człowiek 
w swym krótkim życiu natyka się na rozmaite formacje, 
rozmaite pre je i opre je, i że w gruncie rzeczy - w tym 
się realizuje. Ze może się realizować tylko na tyle, na ile 
inni mu na to pozwalają. I że tragedią i nieszczęściem 

jest, że nigdy nie potrafi, nie umie, wziąć wego życia 
w woje jedynie ręce i sam zbudować siebie. 

Tak niewiele właściwie trzeba było Arturowi, ale nie 
potrafił znaleźć argumentów. Tocząca ię gra była irra
cjonalna, na 'mietnikach zasady nie funkcjonują. 

I przyszedł Edek. Edkowi niepotrzebne jest żadne my
'lenie, żadna argumentacja. Wy tarczy, że wszyscy się go 
boją . Jest przy tym swojski i śmieszny, wydaje się - ja
koś doń przywykniemy. I kończy się farsą. 

Chociaż ostatecznie Edzio może mieć bardzo różne 

oblicza w różnych epokach. 
notowała: 

Elżbieta Kisielewska 
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