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SŁAWOMIR MROŻEK 

W rytmie „ T anga" 

Piętnaście lat temu odbyła się prapremiera 
„T ang a" Sławomira Mrożka, dzisiaj już niemal · 
klasycznego dzieła polskiej dramaturgii. Wybitna 
ta sztuka dzięki swej współczesnej problematyce, 
lecz tyczącej tego co „wiecznie polskie" i uka
zana .w niej gra polskich charakterów jest nie 
tylko znamiennym zjawiskiem literackim, ale także 
poważnym fragmentem polskiej psychologii naro
dowej. Mrożek z właściwym sobie poczuciem tra
gicznego dowcipu i umiejętnością stwarzania pa
radoksalnych sytuacji obnażył podobnie jak Wy
spiańsk!i w „Weselu" swój czas i zamknięty krąg 
postaci, zaczerpniętych 7- życia toczącego się 
w nas i wokół nas. Sztuka kończy się tangiem, 
znaczącym tyle co zaklęta melodia chochoła. To 
nawiązanie do „Wesela" ma jednak inną wymowę, 
bo też o inne pryncypia narodowe idzie, .o sprawy, 
postawy i wydarzenia, narosłe przez lata, przez 
historyczne, polityczne i moralne przemiany, jakie 
zaszły w polskim społeczeństwie. Mrożek pokusił 
się o zdarcie wszelkich osłon, pokazując rodzinne 

TANGO 
którego rytm usypia wszelki ~opał, tw?r~zy . zry.w 
i zamazuje istotny cel dzałan10. Dawniej w1elk1e 
słowa do taktów poloneza, dawniej chochola 
muzyka - dzisiaj tańczymy ta~go. 1. stale .k~ęci~y 
się jak bezwolne kukiełki, k:tore nie umieją się 
wyr';'ać z zaczarowanego ko~a .il uzory~znyc~ ma-
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powi kłania, zamroczenia i urzeczenia w krzywym 
zwierciadle satyry, co prawda gorzkiej, lecz do
ciekliwej i niedwuznacznej. 
Wydawać by się mogło, że dzieło Mrożka jest 
arcypolsk ie, tak związane z mentalnością polską, 
tak zanurzone w naszej rzeczywistości, że będzie 
n i ezrozumiałe dla obcego widza z innego kręgu 
kultu rowego. Tymczasem „Tango" osiągnęło 
znaczne sukcesy na zagranicznych scenach. 
Krytycy .znaleźli w tej Mrożka zabawie wartości 
uniwersal istyczne. Oto co pisze Eo Plunien 
w „Die Welt" : „ Sztuka rodzinna. Ale tylko jeżeli 
ujmować ją przykładowo: jedna z rodzin ludz
kich. A lbo jeszcze lepiej: rodzina człowieczo. To, 
że mieszka ona w Polsce, to czysty przypadek. 
Także i „Król Ubu" dzieje się w Polsce. Ale 
i w jednej i drugiej sztuce rozgrywa się proces 
uniwersalny, który przeżywamy wszędzie w Euro
pie i wt.zw. cywilizowanym świecie." - Zdaniem 
angiels~iego krytyka Martina Eslina: „Sztuka ta 
jest satyrą społeczną w pełni uniwersalną, odno
szącą się do rysów naszej współczesności -
zarówno na Zachodzie jak i na Wschodzie. Kry
tyka Mrożka godzi w starszą generację naszych 
czasów, która już w latach dwudziestych i trzydzie
stych wywróciła do góry nogami porządek świa
ta ... utwór jest wielowarstwowy, a nawet wielo
znaczny, w tym sensiie, że stawia widzom zarówno 
w Polsce jak i nam na Zachodzie pytania, na 
które ~ażdy sam musi dać odpowiedź." 
Albert Schulze-Vellinghausem zauważa w swej 
wnikliwej ocenie sztuki: „Oczywiście w sprzęże
niu Edek - Eugeniusz przejawia się także sce
ptycyzm Mrożka. Specyficzny polski sceptycyzm 
wobec idei, że przymierze między brutalną siłą 
Edka i arystokratyczno-nacjonalnym wyrafinowa
niem Eugeniusza, mogłoby przyn1ieść światu le
pszą przyszłość. Przymierze zawarte kos21tem 
śmiertelnie ugodzonej, czystej, idealistycznej 
młodości . Lecz obraz ten rozszerza się i genera
lizuje. Odżywają naraz wspomnienia o wszelkiich 
znieprowionych związkach między duchem Za
chodu, obyczajami subtelnej elity i rynsztokowy
mi szczurami : od Ryszarda Ili, otoczonego kle
rem, aż .do scen w Hartsburgu, Poczdamie ii No
rymberdze." ... Omawiając dalej ironiczny sto
sunek Mrożka do „różnych eksperymentatorów" -
pisze: ... „Także i to ma swój odpowiednik w prą
dach zachodnich. Nie jest to model wyłącznie 
polski." 
Oto mamy więc jeszcze jeden przykład, że jeśli 
dzieło sztuki wywodzi się z ducha narodu, wyra
sta z tradycji literackich staje się wartością 
ogólnoludzką, ważnym elementem rozwoju kul 
tury. Ale Mrożek jednocześnie zwalcza uległość 
wobec wielu tez, niesionych przez te tradycje 
i hołubionych do dnia dzisiejszego. 
Inscenizacja „Tanga" Mieczysława Górkiewicza 
ukazuje właśnie te powiązania utworu Mrożka 
z polską klasyką i jednocześnie jego satyryczne 
spojrzenie na mitologię naszych oczarowań pię
knymi frazami .wieszczów, na ten polski taniec, 
którego rytm usypia wszelki zapał, twórczy zryw 
i zamazuje istotny cel dzałania . Dawniej wielkie 
słowa do taktów poloneza, dawniej chochola 
muzyko - dzisiaj ,tańczymy tango. I stale kręcimy 
s ię jak bezwolne kukiełki, l<!tóre nie umieją się 
wyrwać z zaczarowanego koła iluzorycznych mo
rzeń, snów o posłannictwie i niespełnionych na
dziei . Postaci z wielkiej szopki Wyspiańskiego 
poruszała siło magiczno słomianego chochoła, 
bohaterów „Tango" zmusza do tańca bezwglę
dna przemoc Edka . Tu i tu decyduje wyższa ,wła
dza . Górkiewicz w swej inscenizacji w przerwach 
sztuki ilustruje jak gdyby kontrapunktowe ideę 
Mrożka, ukazując otaczający nas świat, jego 
p roblemy, obraz rzeczywistego dnia codziennego, 
t rud pracy i perspektywiczne plony no przyszłość. 
Wszystko jakżeż dalekie od małego, rodzinnego 
zaścianka, zamkniętego w czterech ścianach de
magogii, niewyrośniętych idei, pseudonowocze
sno śc i i wzajemnych nienawiści. \ 
„ Ta ngo", choć stuknęło mu piętnaście lot nie 
zestarzało się . Zmieniły się tylko napewno nie
które układy odniesień, zatarły się pewne akcen
ty satyryczne, ale te piętnaście lat dodały mu 
nowych rumieńców i wywołują nowe skojarzenia. 
Tak zawsze bywa. Nawet z największymi arcydzie
łami. Czy się nie mylimy? Zobaczycie państwo, 
na scenie. 
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