




Zbudował tu Mrożek model rodziny, w której 
odrzucone zostały tradycyjne role, hierar
chie i wartości . Odstąpienie od tradycji 
w imię wolności i postępu doprowadziło do 
kompletnego chaosu w życiu rodziny. Nikt 
z członków rodziny nie jest tym, kim być po
winien z racji wieku, naturalnych relacji 
względem pozostałych domowników. Osią 

konfliktu jest bunt syna przeciwko światu , 

który stworzyli rodzice. Ponadczasowy pro
blem konfliktu pokoleń ma u Mrożka nie
zwykłą, absurdalnie odwróconą postać. Oto 
Artur nie buntuje się , jakby należało , prze
ciw rygorom i brakowi swobody, lecz prze
ciwnie: w wykolejonym świecie całkowitej 

anarchii podejmuje on walkę o przywróce
nie tradycyjnego ładu i porządku. Z jednej 
strony zagraża rodzinie nihilizm i anarchia, 
z drugiej wszakże konsekwencją ślepego 
buntu staje się jeszcze bardziej przerażają
cy totalizm. 

W rodzinie Mrożka można dostrzec 
model powojennego społeczeństwa, w któ
rym inteligencja - niegdyś wiodąca warstwa 
społeczna - utraciła znaczenie a władza do
stała się w ręce ludzi nie reprezuntujących 
sobą nic poza prymitywną siłą. Stało się tak 
poniekąd z winy samej inteligencji, której 
bezkrytyczne hołdowanie liberalizmowi i tole
rancji ułatwiło powstanie władzy totalitarnej. 

W perspektywie uniwersalnej „Tan
go" jest dramatem, u kazującym niebezpie
czeństwo jakie niesie za soba proces rozpa
du starego świata mieszczańskiego z jego 
tradycyjnymi , humanistycznymi wartościa

mi. Jest ostrzeżeniem przed skutkami kon
formizmu, ale także przed nihilizmem i anar-

chią , które sprzyjają powstaniu totalitaryz
mu. Zagrożeniem dla kultury może być tak
że absolutna dominacja indywidualizmu 
oraz całkowite wycofanie się jednostki 
w sferę prywatno ści. 

Widz polski w rodzinie Stomilów roz
poznaje własne społeczeństwo , skutki prze
obrażeń jakim ul egło ono w warunkach po
wojennego ustroju . Inteligencki ethos uległ 
zagładzie, zanikła przez historię ukształto

wana hierarchia społeczna, nastąpił kryzys 
świadomości narodowej, społecznej, kultu
ralnej . Trzy pokolenia rodziny Stomilów to 
następ~jące po sobie pokolenie inteligencji 
polskiej . Świat, wchodzącego w życie Artu
ra jest absurdalny, potworny, ale drogę do 
władzy Edkowi - Chamowi, człowiekowi no
wej epoki utorowało przecież pokolenie ro
dziców, z jego wiarą w awangardę, ze stwo
rzonym przez nią mitem „nowego człowie
ka" i utop ią wolności, z jego tolerancją dla 
zdrady, chamstwa, wulgarności. Społeczeń
stwo, jak i panujący system społeczno-poli
tyczny, jest chore. Chora jest inteligencja, 
która oddala miejsce chamowi. 

„Tango" odczytywane jako dramat 
postaw inteligenckich wpisuje się w ten nurt 
polskiego dramatu, którego kl uczową pozy
cję stanowi „Wesele" Wyspiańskiego. Jak 
„Wesele" daje asumpt do rozważań na te
mat narodowej mitologii. 
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