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(„.) Napisał już w sumie dziesięć sztuk. Wydal tom „Utworów 
scenicznych". Jest na pewno twórcą „komedii w głębszym sensie 
tego słowa". Jest także „firmą" p'.:iwszechnie uznaną, jest niemal 
instytucją i towarem eksportowym - tłumaczony na kilka języ
ków, grany, komentowany, recenz-0wany, opisywany n:eustannie. 
Bibliograffa wszystkich tych publikacji - „mrożkologia" - idzie 
już także w dziesiątki pozycji „ 

(„.) Spróbu.imy określić orientację Mrożka: jest generalnie, uni
wersalnie antydogmatyczna, antymitologiczna, antydoktrynerska. 
Jest sprawdzająca. Wyrasta bowiem z doświadczei1, które są szansą 
i treścią tej dramaturgii. Szansą n i e n a i wnoś ci. I czyż nie 
jest to właśnie, biorąc p-od uwagę swoistość, intensywność doświad
czeń, szansa największa, szczególna szann historyczn a współcze 

snej literatury polskiej? Całość polskiego doświadczenia h'storycz
nego w konfrontacji, w zderzeniu z wszelką mitologią, z wszelką 
dętą i nieautentyczną formulą - czyż nie to jest właśnie to naj
cenniejsze, co może przynieść światu współczesna literatura pol
ska? ... 

(Józef Keler(!: „Mrożek - dowcip wyobraźni logicznej", 
„Dialog" 8/64) 
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Ojciec: Trzeba zapić te trzy nieudane pokolenia. 

Ja jeszcze będę może rewelacyjnym admiralem, 

ale tamci: brr! - co za degrengolada! 

(Witkacy „Kurka wodna" ) 

( ... ) Czw arty akt „Kurki" dzieje się w roku 1965. W gruncie rze
czy jest to ta s ama rodzina. I nawet ten sam salon, tylko że już zu
pełnie zrujnowany. Zachował się także stary rewolwer, z którego 
Wałpor s tr zelił do siebie. Ma go teraz Tadzio, jest już mocno star
szym panem i nazywa się Stomil. Zaczyna się pierwszy akt „Tan
ga" Mrożk a . 

Tadzio przypominał mi młodego Ważyka. Stomil w swojej star
czej maniak alnej nowoczesności podobny jest raczej do Przybosia. 
„ Rewolucja i ekspansja! - to nasze haslo. Rozbijanie starych form , 

precz z konwencją, niech żyje dynamika! Życie w stwarzaniu, 

wciąż poza granicę, ruch i dążenie, poza formę, poza formę!" Stra
szny nowoczesny dziadunio! Ale jak w przy-padku Witkacego, w tej 
112.szej zab awie w chronologię nadal obojętne są rzeczywiste bio
grafie, ważne są jedynie rozpoznawcze 2lnaki pokoleń. ,,Król Ubu" 
dzieje s ię w Bolsce, czyli nigdzie, „Kurka" i „Tango" dzieją się w 
Polsce, czyli wszędzie . Stomilowi odpowiada nie tylko p olska ge

neracja st ar.szych panów i pań nowoczesnych:„Czy poddajemy się 

przesądom? Konwencjom krępującym ludzkość? Czy nie walczymy 

wciąż ze s tarą epoką ? C.zy nie jesteśmy wolni? ( ... ) Te wszystkie 

więzy , te za skorupiałe okowy religii , moralności, spolecze ·ństwa, 

sztuki? Sztuki przede wszystkim, Stomilu , sztuki!" Odpowiada mu 
również całe pokolenie europejskich formistów, dadaistów, nadre
alistów: Tzara (1896), Breton (1896), Eluard (1895), Cocteau (1892) , 

Artaud (1895) . 

Sam pr zec ież odbywałem u nich krótki kurs nadrealizmu w 1938. 
Pamiętam zabawy u Bretona w „trupa wyśmienitego" i konkursy 
na odsensownione przedmioty. Rok t emu pokazywano je już n a 
wystawie surrealistów j ako muzealne zabytki: nadrealistyczne że
lazko z gwoździem wb:tym od spodu w d 2nko, skrzypce pieczoło
wicie owin ięte bandażem i zapięte n a ogromną agr afkę, taler z 
z wbitym w niego i u nieruchomionym widelcem. Kiedyś te p rzed
mfoty straszyły, dzisiaj s ą niemal poczciw e i rzewne. D ziecinne, jak 
prowok acj e obyczajowe t amtych czasów. U Mrożk a wyznac ' niki 
obycza jowe p : dane s ą niemal równie be zbłędnie jak u \~ i ka -

cego. „Posiadłeś mnie w oczach mamy i papy podczas premiery 
„Tannhaiisera", w pierwszym rzędzie foteli, na znak protestu. 
Straszny byl skandal. Gdzie te czasy, kiedy to jeszcze robiło wra
.i: enie"! 

Gdzje te czasy, Czajko moja najdroższa! Już nawet tobie w pa
miętnikach wszys tko się poplątało. 

Przez chwilę mi się wydawało, że witkacowska Lady of Never
more uratowała się z rewolucji i jako żwawa babcia spędza wie
czory na rodzinnym brydżu. Babcia u Mrożka jest jednak trochę 
młodsza i może mieć o wiele zabawniejsze parantele. W „Moral
ności pani Dulskiej" Hesia ma na pewno nie więcej niż lat dwa
naście, a Mela chyba z dziesięć. Byłyby wtedy niemal dokładnie 

rówieśniczkami dwóch p anien Kossakówien, Marii Pawlikowskiej 
i Magdaleny Samozwaniec. (Żeby mnie Sandauer nie poprawiał, 
wiem, że młodsza jest tu starsza, a starsza jest tu młodsza). Wy
obraźmy sobie teraz przez chwilę Magdalenę Samozwaniec jako 
Eugenię z „Tanga". Eugeniuszem, którego ostatni koń zdechł bez
potomnie czterdzieści lat temu, mógłby być w tej Mrożkowej chro
nologii Ludwik Hieronim Morstin. Ale i tutaj jak zawsze u Mrożka, 
układ odniesięnia jest nie tylko polski , ale i europejski. Chodzi 
przecież o styl generacji, ten styl jest z „la belle epoque". Ceniono 
wszystkie radości, jakie niesie życie, ale wyzwalano się z pr·zesą

dów na bardzo prywatny użytek. Konwenanse były po to, żeby 
je szanować i obchodzić. Dla tego wujcio Eugenius z ł atwo stanie 
po stronie Artura. 

ARTUR: W tym domu panuje bezład„ entropia i anarchia. 

Rocznik Artura moglibyśmy poznać po tej „entropii". To zamiast 
czwartego wymiaru i teorii względności. Artur ma najwyżej dwa
dzieścia pięć lat, urodził się w 1940. Nie ma wspomnień politycznych, 
p aździernik jest dla niego tylko mies'ąc em o bardzo z1ej pogodzie. 
Pomiędzy Ariurem i Alą jest tylko s iedem lat różnicy, ale różnice 
pokoleniowe z bardzo bliska kurczą się do paru lat, potem dopiero 
coraz bardziej się wydłużają . W tej rodzinie witkacowsko-mroż

kowskiej Artur jest ostatnim z ideologów. Szuka or:oru, bo chce 
naprawiać świat. Ala naprawdę już nie rozumie co to znaczy na
prawianie świata. Dla niej wszystko jes t naturalne: ona sama, 
łó żko i ustrój . Jest całkowicie bezkonfliktowa, miłość pojmuje 
aseptycznie, jak ponoć młode Skandynawki. Mrożek m a św' etny 

słuch. Wszystkie różn ice s tylu tych dwóch pokoleniątek s ą w tym 
dialogu: 
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SŁAWO MIR MROŻEK 

TilNGO 

utwór ramatyczny 

w tr, eh aktach 

Osoby: 

Eugenia . 
Eugeniusz 
Edek 
Artur . 
Eleonora 
Stomil 
Ala . 

. Wanda Stanisla wska-Lothe 

Scenografia: 
ALT BUNSCH 

Tadeusz Rosiński 
. Stanisław Michalski 
Krzys.ztof Wieczorek 

. Izabella Wi' cz·yńska 

Ta{l.eusz Gwiazdowski 
. • Teresa Iżewska 

Reżyseria: 

PIOTR PARADOWSKI 

Asystent reżysera : 

KRZYSZTOF WIECZOREK 

L'kład ciała kobiecego prze d w:ożcn i ern ro!· ~e t u 

i po jego \\'łożeniu, \Vg tablic c. rn NEu:--tdttcra 



ALA: Stomil mnie dzisiaj uszczypnął dwa razy. 

ARTUR: Łajdak. 

ALA: To twój ojciec. 

ARTUR: Cieszę się, że mi :::wrócilaś uwagę. 

ALA: No, bo wyrażasz się o twoim ojcu tak jakoś staroświecko. 

Dzisiaj już nikt tak nie mówi o swoim ojcu. 

ARTUR: A jak? 

ALA: Nie zwraca się w ogóle na nich uwagi. 

Na tym zabawę w chronologię możemy skończyć. „Żona pr,?yja

ciela, syn kochanki. Nareszcie stworzyłem sobie rodzinę". Cytat 
jest znowu z „Kurki". Wydawało się, że komedia rodzinna to wła
śnie tylko to: żona, mąż, kochanek, dzieci pokłócone z rodzicami, 
albo narzeczona nie z tej sfery, że z tego schematu już nic nowego 
nie da się zrobić, Tylko bulwar i nic więcej. Kiedy absurdalna 
farsa i tragigroteska próbowała porzucić rodzinę, znalazła się poza 

czasem, Przynajmniej poza czasem rzeczywistym. W tej komedii ro

dzinnej byli dziadkowie, rcxlzi<:e i dzieci: czas nie był abstrakcyjny, 
składały się na niego konkretne biografie. Witkacy jeden z pierw
szych rozegrał na nowo absurdalną komedię rcxlzinną w historycz
nym czasie, w historycznych kostiumach, w historycznych gestach. 
Z jedną różnicą: w perspektywie końca świata. Było to wielkie ro
dzinne buffo z eschatologicznym końcem. Eschatologia Mrożka jest 
inna: babcia na katafalku jest z epoki absurdu, trupy są witka

cowskoionescowskie, ale odmiany czasu są rzeczywiste. Mrożek 

jest realistą nad. Nad polskim absurdem, 

(„.) Witkacy przyszedł za wcześnie, Gombrowicz jest obok, Mro

żek pierwszy przyszedł w samą porę. Nie za wcześnie i nie za pó
źno, I to na obu zegarkach: polskim i zachodnim. Z Witkacego jest 
w „Tangu" salon, rewolwer, drań w salonie i trupy w salonie. 
Ala ma w sobie coś z Młodziakówny, Stomil jest po gombrowi
czowsku nie zapięty. Z Witkacego wywodzi się przeświadczenie, że 
artysta jest papierkiem lakmusowym swojego czasu, „Arty,ści to za
raza. Oni pierwsi nadgryźli epokę". Przeświadczenie to dzieli ze 
Stomilem wielu wybitnych mężów stacnu, ja:-c np, Eisenho•wer 
i Truman, Z Gombrowicza jest walka formy z nijakością, konwen
cji z rozmamłaniem. Gombrow,iczowska jest absolutna n•iemożność, 

w którą zapada Artur, po gcmbrcwiczowsku jest upupiony wujcio 
Eugeniusz, niemal z powrotem zapędzony do szkoły w swoich krót
kich spodenkach. 
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ARTUR: Nic nie Jest poważne samo w sobie, nie jest w ogóle ża. 

dne. Wszystko jest nijakie. Jeżeli sami nie na<;l,amy rze

cwm jakiegoś charakteru, utoniemy w tej nijakości. Mu· 

simy stwarzać jakieś znaczenia, jeżeli ich nie ma w na-

turze. 

To przecież niemal dosłownie Gombrowicz. Gombrowicz i Wit
kacy siedzą w MTożku, jak w Witkacym siedział Przybyszewski 
i Wyspiański. Albo jeszcze inaczej: jak w Witkacym siedział Mali
nowski, Chwistek, Carnap i futuryści. Gombrowiczowski system 
ódkryć zaczął się od groteskowego obrazu niewydarzonej Polski 
posanacyjnej, potem wszystkie jego „gęby", „pupy", „młodszo~ci" 
i „nijakości" stały się już tylko językiem, uniwersalnym, ale Zd to 

abstrakcyjnym. Wszystkie te gęby i pupy zawisły w próini, Mrożek 
przywrócił im realność, nawet więcej - nową historyczną dosio
wność, 

Artur rozpiętym starszym panom z ich sta·rczo-dziecinnym non
konformizmem przeciwstawia gombrowiczowską formę, Forma, to 

jest styl. Styl to są meble dziadków. Meble dziadków skupują 
i sprzedają antykwariusze. Ostatnio szukają zielonych, gazow ych 
latarni albo secesyjnych naftowych lamp. Artur ojca ubiera w cy
linder, wujcia w gorset, babcię w balową suknię sprzed pół wieku, 
narzeczonej każe wystąpić w welonie. Młodzi klękają, gramofon 
gr a marsza weselnego Mendelssohna, babcia Samozwaniec daje 
młodym b!ogoslawieilstwo, uroczystość kończy ślubne zdjęcie, Ale 
żadnego zdjęcia nie będzie. Stary pudełkowy aparat fotograficzny 
nie działa. Latają mole, czuć naftalinę, Stara forma okazała się 

martwa, Reifikacja przedmiotów nie nastąpiła. Socjologowie o tym 
dobrze wiedzą, fJrmy i przedmioty, które raz powędrowały do att· 
tykwariatu rcsną w cenie, ale już nami nie rządzą, 

STOMIL: Co robić„ Kiedy tragedia jest już niemoż liwa, a farsa 

nlldzi, pozostaje ty'.ko eksperyment. 

Buffo Mrożkci jest jed nnnaczne. Jego serio jest o wiele trud;1iej
sze do rozszyfrowania. Osobiście przypuszczam, że Mrożek w idzi 

swój świat tc.kże w p:rspektywie kct3.stroiy, Ale ten kata.stro rizm 
jest inny, niż u Witkacego . Jak zaws ze u Mrożka dwuzrni.czny i iro
niczny, Artur jest przecież także Ham letem, Chce naprawiać świa t, 



Świat wyszedł z formy: 
I mnież to trzeba wracać go do normy. 

Tak właśnie mówi Artur do Babci: „Nawet babcia zestarzała się 
te świecie, który wypadł ,z normy". A Babcia do Artura: „Dlaczego 
nie idziesz do klasztoru?" Artur jak Hamlet jest ostatnim z ide-010-
gów i jak Hamlet w tym teatrze okrucieństwa z Shakespeare'a 
i z Artauda jednocześnie - zginie zamordowany. Po nim przy
chodzi Fortynbras. Końcowe słowa Edka bardzo przypominają 

ostatnią replikę Fortynbrasa: 

Widzieliście. jaki mam cios. Ale nie bójci.e się, byle cicho sie
dzieć, nie podskakiwać, uważać co mówię. a bęi,lzie wam ze mnq 
dobr.ze, zobaczycie. Ja jestem swój chłop. I pożartować mogę i za
bawić się lubię, tylko posłuch musi być. 

Mrożek i Herbert należą do jednej ge i1eracji. Wbrew pozorom 
ci dwaj pis arze są dla mnie zawsze bardzo podobni. W końcu Her
bert powiedział to samo w swoim „Trenie Fortynbrasa": 

muszę także obmyślić leps.zy system więzień 
gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzieniem 
odchod.zę do moich spra.w. 
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(Jan Ko l t - fragm l'nty ese ju „Rodzina Mrożka", 
Dialog 4/65) 

Przedstawienie prowadzi: 
Barb„ra Dąbrowska 

Sufler: 
Renata Pilawska 

światło: 

Bronisław Hajduk 

Rekwizytor: 
Karol Niemcow 

Brygadier sceny: 
Ignacy Dabkiewicz 

Kierownik techniczny: 
Stanisław Matysik 

Główny elektryk: 
Tadeu s z Kubacki 

Kierownicy pracowni krawieckiej: 
Olga Ludmerowa 

Tomasz Szwajkowski 

Kierownik pracowni stolarskiej: 
Jan Fijałkowski 

Kierownik pracowni malarskiej: 
Edmund Nowakowski 

Kierownik pracowni bpicerskiej: 
Stanisław Włodkowski 

Kierownik pracowni perukarskiej: 
Nina Polonis 

Kierownik prac·owni szewskiej: 
Jan Czesnowicz 

Modelator: 
Marian Kujawski 

Główny rekwizytor: 
Stanisław Pludow;;ki 

Pracownia ślusarska: 
S t a n i s ł a w P a r f i m c zy k 

Kierownicy administracyjni scen: 
Halina Ciechocińska (Gdaiisk) 

H a li n a Z em I o (Sopot) 

GOA 209. 27.I.66. 3.COO - E-7. 



Nikt stąd nie wyjdzie, dopóki nie znajdziemy idei. Edek, 
nie wypuszczaj nikogo. („Tango") 


