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Minęlo sporo lat od chwili, gdy „Tango" 
Mrożka blysnęlo jak raca w naszym środowisku 
teatralno-literackim. Pierwsze wrażenie bylo 
ogromne. Utwór ogloszono zgodnym chórem 
„najlepszą sztuką" napisaną po wojnie, a co nie
którzy umieszczali go wśród bestselerów nie tyl
ko ostatniego 20-lecia, gdzieś wśród „Dwóch 
teatrów" Szaniawskiego i „Niemców" Krucz
kowskiego, ale sięgano wstecz, głębiej, mówiąc 
o 50-leciu. 

Slawa ta szybko została zweryfikowana 
na Zachodzie: w Anglii, NRF, we Francji 
a nawet w Ameryce. I tu efekt byl duży, recen
zje świetne, fascynacja powszechna. Zdumiewa
ła precyzja polskiego dramaturga, wieloznacz
ność i wielopłaszczyznowość utworu, dowcip 
i paradoks sytuacji dramatycznych, okrucień

stwo chirurgicznej analizy spolecznej i znako
mity rysunek postaci. Wreszcie kierunkowa 



aT-tualność poruszonych problemów, które w 
każdym z krajów gdzie sztukę tę wystawiano, 
stawaly się pożywką „dysku ji na czasie": lite
rackich, teatralnych, obyczajowych, ba, poli
tyczno-spolecznych. Ostatnio „Tango' wysta
wiono także w Moskwie i w Leningradzie. 
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W programie naszym znajdziecie Państwo 
u:ybór recenzji polskich i niepol. kich, rejestru
jących analizy i sądy krytyków. Pozwólcie więc, 
że nie będę przekraczal kompetencji reżysera 
u·chodząc na nie swoje podwórko. Dwukrotnie 
reżyserowalem „Tango" w latach sześćdziesią

tych: w Lublinie i w Kielcach i ogromnie jestem 
ciekaw jak ponowna realizacja tego utworu za
brzmi w roku 1974 w Szczecinie: w trakcie dy
slrnsji. prób teatralnych oraz w konfrontacji ze 
'l.cspólczesną widownią. Czy zachowal aktual
ność gorzki a nawet okrutny żart Mrożka na 
temat zmian konwencji: artystycznych, obycza
jou·ych, moralnych i polityczno-spolecznych, 
a może na temat Zlnian konwenc]t „w ogóle'". 
Jako, że wszystko na tym najlepszym ze świa
tów jest od siebie wzajemnie uzależnione 

i wszystko się wzajemnie przenika - a więc 
niejako „jedno wynika z drugiego". Zarty! Żar
ty! Zarty! Diirrenmatt żartuje w „Wizycie star
szej pani', w „Romulusie Wielkim" i w „Fizy
kach"; Genet w „Balkonie", Ionesco w „Noso
rożcu" i w „Zabawie w zabijanego", Eugeniu z 
Szwarc w „Smoku". Erenburg, Saltykow Szcze
drin, Suchowo - Kobylin, Gogol ... Mrożek żar
tuje w ,,Policji", w „Domu na granicy", w jed
noaktówkach, w „Postępowcu", w „Polsce w 
obrazach", w opowiadaniach ... To gorzkie żarty 
i gorzl·a mądrość. Jak szeroki, jak dosłowny jest 

ten nurt wielkiej satyry spoleczno-moralnej, to
warzyszący narodzinom i upadkom systemów 
ludzkiego myślenia, epokom przemian lub zasto
.iu. Także naszych czasów! 
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Mrożek jest chyba nieslychanie polskim pi
sarzem., jego utwory utkane są z żywych tra
dycji i nerwów ludzi obszaru między Odrą a 
Bugiem, a przecież jak latwo przekroczyl tak 
trudny do zdobycia dla naszej literatury Rubi
kon uniwersalizmu. Grany jest i czytany wszę
dzie. Ten fenomen osiągnięty zostal nielatwą 
drogą i niebłahym wysilkiem. To co w Mrożku 
jest z tradycji Witkacowskich, przeplata się 

z tym co jest w nim z Galczyńskiego. „Tango" 
w równej mierze wywodzi się z katastroficznych 
dywagacji dramatyczna-komicznych Stanislawa 
Ignacego co z „Zielonej gęsi" Konstantego nde
.fonsa. Ale „Tangu" patronuje już wielka litera
tura dramatyczna nie tylko lat sześćdziesiątych: 
drapieżna, zjadliwa, wielosieczna, atakująca na
sze czasy. Nie zawsze równie celnie, nie zaw
sze bezinteresownie. 
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Proszę Państwa. Wydaje mi się, że nie spo
sób pominąć „Tanga" w panoramie ostatniego 
30-lecia polskiej literatury i polskiego teatru.. 
Zajmuje w nim miejsce nazbyt osobliwe i wy
solcie. To także świetna lekcja myślenia dla pi
sarzy, teatru (to znaczy aktorów i reżyserów), 
wreszcie dla publiczności. Która z warstw tej 
kontrowersyjnej i prowokującej do śmiechu 
i refleksji sztuki zagra dziś bardziej wyraźnie, 
aktualniej, dobitniej, nie sposób osądzić przed 



odslonięciern kurtyny. Przedstawiamy „Tango" 
Slawom.ira Mrożka po raz pierwszy szczecińskiej 
publiczności z calym przekonaniem o celowości 
tej prezentacji i z calym poczuciem ryzyka ar
tystycznego, jakie niesie tak spóźniona premie
ra tego utworu. 

JÓZEF GRUDA 

" 
TANGO" 

w opinii krytyki 
polskiej .... 



Co to jest Chaos? Tt) ten lad, który znis::czono 
przy Sti_Mrzeniu świata . 

• 
I d e a : jq mieć! 

Wolność jest perwersyjna ulega swoim prze
ciu·niT om. 

• • 
Trzeba u iele rzeczy doprowadzić do absurdu. 
niec11 po:::najq s1cego rodzica. 

• 
Su·iat zawsze wraca do normy. Ważne, do czyjej. 

• • * 
Wolność powinna mieć swoje granice. 

• • „ 
Jestem pelen optymizmu: ludzkość zlamala pra
·u:a moralne, dlaczego nie mialaby podołać pra
wom fizyki. 

• • 
Do u·szystkźego tylko dwa kroki: jeden naprzód, 
drugi wstecz. 

• * * 
Wierzę w reinkarnacje ideologii. 

Najczęściej tracą wolność ci, co jej pragną. 

Zawsze gdy idee są bezdomne, znajdują przy
tulek w człowieku. 

• • • 
Świat wcale nie jest zwariowany, choć nie jest 
.dla ludzi normalnych. Jest dla znormalizo1t·a
nych. 

Stanisław Jerzy Lec 
„Myśli nieuczesane'' 

Bolesław Taborski 

Autor określił Tango po prostu jako „utwór 
dramatyczny w trzech aktach". Bądźmy jednak 
konkretniejsi i stwierdźmy, że Tango jest ko
medią; zarówno w sensie klasycznym tego sło
wa, jako „utwór sceniczny zawierający satyrę 
polityczną lub obyczajową", jak i tym, jaki na
dali mu Dant czy Krasiński, nazywając swe 
utwory komediami. Zestawienie tych nazwisk 
z Mrożkiem nie powinno dziwić. Nie tylko Fre
drn (Kynolog w rozterce), ale i Wyspiański (In
dyk, Zabawa) bywali wymieniani jako antenaci 
wziętego dramaturga. Do Mickiewicza nawiązy
wał w sposób parodystyczny Smiercią poruczni
ka. A teraz przyszła pora na zademonstrowanie 
własnej propozycji Dziadów czy Nieboskiej. ( ... ) 

Problematyka Tanga j st przejrzysta. Dom 
państwa Stomilów jest obrazem dzisiejszego 
świata; świata w stanie rozkładu. Wsz lkie war
tości zawaliły się, wczorajsze bunty przeciw tra
dycji, przeciw konwencjom minic;;:iym skostnia
ły w nowy dogmatyczny „porządek" bezładu, 
chaosu i bezsensu. Artur - intelektuali ta 
i idealista - chce przełamać ów impas i odno
wić świat. Jest jednak choćby w tym nieodrod
nym dzieckiem epoki, że zbawienie widzi w od
nowie formy. Gorzej z treściami. Nie wystar
czy pragmatyzm, zapinanie guzików, porządko
wanie strojów, dopełnianie formalnych i trady
cyjnych obrzędów. Klęska rozumu prowadzi go 
na bezdroża mistycznych upojeń. „Ja wam 
przyszyłem fałszywe epolety przebrzmiałych 

godności i ja wam je zrywam" - woła Artur 
i dodaje: „W rozumie byl mój grzech i w ab
strakcji, córce wszetecznicy jego. Teraz rozum 
mój zamroczeniem pokonałem, ja nie zwyczaj
nie się upiłem, ale rozumnie, chociaż chcialem 



mistycznie. Upojeni ogniste mnie oczyściło. 

Dlatego wybaczyć mi musicie, bo czysty już sto
ję przed wami. Ja w szaty was odziałem i ja 
z was je zdarłem, bo całunami były". 

Ta pobrzmiewająca tonami Ksiąg pielgrzy
mstwa kwestia ma, jak sądzę. kluczowe zna
czenie dla sztuki. Artur (czyli intelektualiści) 

jest słaby, niezdolny do samodzielnego politycz
nego działania. Opiera się na wuju Eugeniuszu, 
ktory chce go z kolei wykorzystać do własnych 
celów. Artur w końcu przejrzał i odrzuca Euge
niusza w momencie, gdy zwątpił także i w ro
zum. „Ale nie zostawię was nago na wietrze hi
storii, choćbyście przeklinać mnie mieli aż do 
wnętrzności moich. Edek zamknij wszystkie 
drzwi". Marzenia o potędze musiały się marnie 
skończyć. Pragnąc wymusić posłuch za pośred
nictwem fagasa Edka, Artur wyzwala nieokieł
znane siły chamstwa, które nie dają się ujarz
mić i od których sam musi zginąć. Przemówie
nie Artura, będące wyznaniem wiary w siłę (,.Ja 
jestem silny... jam jest koroną waszych ma
rzeń .. nie jestem syntezą, ani analizą, jestem 
czynem, jestem wolą, jestem energią. .. mogę 

stworzyć i zburzyć co zechcę. Wcielić się, wy
cielić, odcielić. Wszystko jest we mnie ... !„) po
przedza tylko niesławną śmierć chama. 

Analizując sztuki Mrożka nie należy chyba 
dopatrywać się za wszelką cenę aluzji do kon
kretnych wydarzeń niedawnej historii (faszyzm, 
dojście Hitlera do władzy na barkach finansiery 
i mieszczaństwa) czy też bolączek naszego co
dziennego życia (bałagan i braki zaopatrzenio
we w domu p.p. Stomilów jako obraz niedomóg 
gospodarczych, szwankującej dystrybucji itd.). 
Tango nie jest publicystyką, ale - jak wspom
niałem - kontynuacją klasyki narodowej. O ile 
trzej wieszczowie z wielką powagą uderzali wy-

łącznie w górne tony, o ile Wyspiański już o sto
pień niżej zejść raczył i uderzając w górne to
ny, jednocześnie satyrą i ironią chłostał, ( ... ) 
Mrożek rozgrywa narodowe misterium na płasz
czyźnie groteski, jaka jest przecież naszym 
udziałem w życiu codziennym. Jego bohatero
wie są odromantycznieni i antybohaterscy, jego 
sytuacje groteskowe lecz i realistyczne. A więc 
pomniejszył wymiar narodowych misteriów? 
Niewątpliwie. Można by powiedzieć, że każda 
epoka ma takie misteria (i taką „wielką drama
turgię"), na jakie zasługuje. Ale istota zagadnie-

' nia leży w czym innym. Przez wyeliminowanie 
koturnów, poprzez ograniczenie akcji. do domu 
państwa Stomilów, Mrożek zasypał przepaść 
dzielącą nas, ludzi żyjących w dzisiejszym ma
łym świecie, od problematyki, powiedzmy, ro
mantycznego dramatu. Wtłaczając problem 
świata zżeranego od wewnątrz własnym roz
kładem, a z zewnątrz zagrożonego przez gang
steryzm, w ściany jednego domu, zamieszkałego 
przez ludzi trzech pokoleń, prezentujących w 
sumie zróżnicowany przekrój postaw, osiągnął 
ten sam cel. Redukując ukonkretnił, typizując 
(bo trudno mówić o postaciach sztuki, że są 
p s y c h o 1 o g i c z n i e rozpracowane) zuni
wersalizował. Artur zmai:ra się o losy Ś\.viata 
tak, jak ongi zmagał się o losy świata pewien 
zamkniQty w więzieniu poeta imieniem Kon
rad. Tylko, że w świecie rządzonym przez car
skich satrapów h·zeba było zmagać się z Bo
giem i szatanem, a dziś o duchy trudniej. Ar
tur zmaga się więc z rodziną, a pada z ręki 
gangstera, o którym stwierdził: „To ... ramię mo
jego ducha. Cialo mojego słowa". 

Z artykułu 
Tango w dwóch tonacjach, 
„Zycie Literackie" 1965/31. 
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Stefania Skwarczyńska 

Cała właściwie twórczość Sławomira Mroż

ka jest satyryczno-groteskowym obrachunkiem 
z rzeczywistością społeczną, jakimś włączeniem 
się w tradycyjną w naszej sztuce wielką dysku
sję z przeszłością i teraźniejszością o nasz cha
rakter narodowy na współczesnym etapie. I ca
la ta twórczość jest przesycona odniesieniami, w 
różnej formie, do wielkiej twórczości poprzed
ników, głównie do romantyzmu, z którym szcze
gólnie się wadzi, a także do Wyspiańskiego. Rys 
ten mógłby się dwojako tłumaczyć: zarówno 
tradycją polską w tym względzie dyskusji obra
chunkowej, jak i związkiem pisarza z nowo
czesną poetyką awangardową. Mając pełną 

świadomość rozległego pola pasjonujących za
gadnień, które stawia ten powikłany stan rze
czy - ograniczymy się jednak tutaj do sprawy 
odniesień Mrożka do Wesela Wyspiańskiego, 

zwracając szczególną uwagę na działanie w jego 
twórczości obrazu - symbolu „chocholego tań
ca". ( ... ) 

Pole widzenia obrachunku w Tangu, pozornie 
wąskie, de facto jednak jest wcale szerokie. 
A to z dwóch względów. Przede wszystkim 
przekracza ono naszą zbiorowość narodową, 

obejmując inteligencję europejską, a polską w 
tej mierze, w jakiej małpuje ona Zachód; po 
wtóre nie ogranicza się do stawiania pod prę
gierz jednego tylko pokolenia, lecz pokoleń trzy, 
osądzając w ten sposób i współczesność i jej ge
nealogię. Edek, brutalny cham, ostateczny zwy
cięzca w utworze, nie jest reprezentantem żad
nej klasy czy warstwy społecznej; to postać 

z marginesu społecznego, która służy tutaj kom
promitacji inteligencji, tej inteligencji, która 
snobowała się niedawno egzotyką apasza, i w 

takt kaprysu czy chwilowej wygody - artysty, 
damy czy złotego młodzieńca - raz fraternizo
wała się z takim „chamem", raz traktowała go 
z góry. Apasz bierze odwet, gdy tylko nadarzy 
się sposobność, stosując tryb postępowania pod
patrzony u inteligencji, oczywiście z odrzuce
niem aksamitnych rękawiczek. Czymże różni się 
Edek u władzy od Artura u władzy? Tym chyba, 
że Artur „wykończył" Babcię delikatniej, niż je
go samego wykończył Edek, a metody Artura -
reformatora i Artura u władzy nie są w swej 
istocie mniej despotyczne i mniej brutalne, niż 
metody Edka u władzy. 

Ukazana w Tangu inteligencja w dwóch 
ostatnich pokoleniach ponosi odpowiedzialność 
za styl reformatora - despoty Artura, i za 
zwycięstwo Edka - despoty i chama, rzezi
mieszka z mętów społecznych. Odpowiedzial
ność ponosi jednak tylko w naszych oczach, nie 
w swojej świadomości, bo odrzuciła; samo po
jęcie wraz z całym bagażem pojęć moralnych, 
zasad, norm postępowania. Jest w zupełnym 
rozkładzie, to miazga - bierna obojętna na 
wszystko; zinterpretowawszy wolność jako lese
feryzm pod adresem własnym i innych - prze
mieniła życie w miłą wegetację, wolę w odruchy, 
sztukę w eksperyment, bo pod tym haslem 
wszystko wolno. Zdobywa się tylko na jednost
ki, które z bierności, bardziej nawet niż dla 
kariery, będą służyć każdemu silnemu, jak „za
kurzony i nieśmiały" wuj Eugeniusz: raz Artu
rowi, raz Edkowi. Do zupełnej degeneracji do
prowadziła inteligencję kultura mieszczańska -
filozofia, sztuka, ideał konsumpcyjny. A kto by, 
mając do dyspozycji taką inteligencję, porwał 
się do jakiejś regeneracji narodu - i to w imię 
starych, w braku nowych, ideałów - to jego 
władzy zagrozi wyhodowany w cieniu tejże in-



teligencji gangster, sprytny rzezimieszek, brutal, 
ktoś jak Hitler, niemal z marginesu spoiecznego. 
Cóż? Kariera Artura Ui... 

W Tangu chochołem obezwładniającym 

świat jest współczesna inteligencja, na którą 

składają się przynajmniej dwa pokolenia schył
kowej kultury kapitalistycznej. Zwycięską siłę 
- poprzez bezwład - tego chochoła ukazuje 
Mrożek przez odniesienie fabuły Tanga do We
sela Wyspiańskiego i poprzez zamknięcie swego 
obrachunku z tym chochołem odpowiednikiem 
obrazu - symbolu „chocholego tańca". A mia
nowicie finałowym obrazem-symbolem tanga 
w jedną parę, Edka z wujem Eugeniuszem. Nad 
trupem Artura. 

Mamy więc w Tangu wymuszony na rodzi
nie i narzeczonej ślub Arlura z Alą i wesele, 
parodystycznie ustawione w stosunku do żywio
łowości i bezpo ' rcdniości wesela u Wyspiań

skiego. Na weselu u Mrożka - wbrew Wy
spiańskiemu - nie dochodzi do wesela. Do
chodzi do zabójstwa Artura, do objęcia władzy 
przez Edka, do służby Eugeniusza nowemu 
panu. ( ... ) 

Muzyka do tańca. Będzie to muzyka z mag
netofonu - staroświecki bądź co bądź tango. 
Przecież Stomil wychwalając swoją ,,postępo

wość" z zamierzchłych lat młodości powiedział: 
„Czy wiesz ile trzeba było odwagi, aby zatań
czyć tango? Czy wiesz, że tylko ni liczne ko
biety były upadłe?" Wymowny w tym obra
zie - symbolu dla ideowego obrachunku jest 
sam wybór tanga. La Cmnparsita - to moda 
sprzed przeszło pól wieku. 

Z artykułu 
Chocholi taniec jako obraz-symbol 

w literaturze ostatniego trzydzi2st0Lecia, 
„Dialog" 1969/8-

Jan Błoński 

Wszyscy znają treść Tanga: warto jednak 
przypomnieć przesłanki, które umożliwiły roz
kręcenie tej piekielnej machiny (bo Tango jest 
naprawdę jak sprężyna rozwijająca się nieomyl
nie od pierwszej kwestii do ostatniej, zagarnia
jąc w swym ruchu coraz to inne problemy 
i dziedziny). I najpien.v to, że Tango jest sztuką 
rodzinną. Gdyby nie rodzinne właśnie więzy, 
które od początku łączą bohaterów, nie do po
myślenia byłaby osobliwość i fantastyczność 

akcji. ( ... ) 
W rodzinie Tanga zobaczyć wolno arty

styczne środowisko, społeczeństwo, Polskę, świat 
cały: ale wlaśnie dlatego, że naprzód jest ona 
po prostu rodziną i że każde napomknienie, 
każda niespodzianka karmi się powagą pierwot
nych relacji, które wiążą bohaterów. Spór Artu
ra z ojcem jest sporem dwu pokoleń awangardy 
(albo pokoleń tout court): pierwotnie jest jed
nak, dyskusją ojca z synem i to właśnie spra
wia, że obaj godzą się, że obaj muszą ze sobą 
rozmawiać. Myślowo nic już Artura nie łączy 
ze Stomilem i Tango rozbrzmiewa w społecz

ności calkowicie zatomizowanej, gdzie rozpły
nęły się, jak stale słyszymy, wszelkie konwen
cje, wszelkie lepiszcza: nie lączy nic oprócz 
synostwa, które jest niepodważalne i przy
musowe jak los. Tematowi rodziny zawdzięcza 
więc Mrożek bardzo wiele: to naprzód, że 

może - dyskusjami i aluzjami - rozszerzać 

znaczenie wydarzeń, nie tracąc oparcia pod no
gami; ale i to także, że zachowane zostało, choć
by mgliście, prawdopodobieństwo scenicznego 
działania: istotnie, tak sterroryzować można tyl
ko rodzinę... po prostu. dlatego, że nie sposób 
przestać być ojcem czy matką najbardziej wy-



rodnego syna. Jeśli Stomil godzi się oderwać od 
ukochanych eksperymentów, jeśli oburzona fa
naberiami Artura Eleonora nie wychodzi trzas
kając drzwiami - to publiczność, która również 
wychowuje dzieci, nie dziwi się, nie wzrusza ra
mionami, ponieważ d brze wie, że więcej jesz
cze trzeba, aby rozerwać pierwotny węzeł, co 

spaja bohaterów. . 
Wtedy jednak, kiedy dobrze już wiemy, ze 

nie tylko o rodzinę Stomila chodzi, ale o rodzinę 
ludzką ... węzeł pęka. Artur, zupełnie przegrany, 
płacze i skarży się jak małe dziecko: tymczasci:n 
Eleonora traci cierpliwość: .. Odejdź ode mme 
ty głupcze ... ''. Rodzina przestaj istnieć. Z win_y 
Artura którv - pa1·adoksalnic - okacłl się 

l • • 

nader pojętnym uczniem papy awangardzisty, 
co nie przestawał burzyć konwencji, łamać tra
dycji, wyzwalać i demaskować. To Art:1r .bo
wiem zniszczył więź rodzinną, symbohzuJącą 
ostatni trwały porządek społeczny, zastępując 
ją - w ostatnim swoim zrywie - wi~zią ter~·o
ru i strachu przed śmiercią... Stomil rodziny 
nie ruszał: wolał nawet nie dostrzegać własnych 
rogów. Cokolwiek ten salonowy rewolucjonista 
obalał, zawsze odnajdywał nienaruszony funda
ment rodzinnej (= społecznej) umowy. Dlat go 
był odważny - zdaje się mówić l\irożek - że 
swego buntu nie spełniał inaczej niż w wy
obraźni: wiedząc o oporze rzeczywistości, uda
wał, że go nie dostrzega czy też - źe go 
w ogóle nie ma ... stroił się więc w piórk, bun
towniczego herosa. „Zdawało mi się - mó':i 
w zakończeniu Stomil - że to międzyludzkie 
rządzi nami i za to ludzkie mści się, zabija
jąc nas. Ale widzę, że to tylko Edek„. Jest to 
zapewne najważniejsze zdanie sztuki, choć nie 
łatwo objąć myślowy skrót, który zawiera. Cale 
życie wierzył Stomil, że rządzi światem to, co 

międzyludzkie - konwencja, umowa - i dla
tego nie przestawał znieważać jej nieustannym 
„eksperymentowaniem". Kiedy zobaczył, jak 
przeciwko buntowi zbuntował się jego własny 
syn, Artur, sądził, że przeciwko postawie jaką 
reprezentował, powstało to, co w człowieku na
turalne, to co tradycyjnie „ludzkie". Ale teraz 
widzi, że nie ma żadnej ludzkiej natury, która 
byłaby świętością. posyłającą w zemście erynie: 
jest tylko Edek „graduszczyj cham", wolność 
zmieniona w dowolność. U kresu krzyżowej 

drogi awangardzisty zanika różnica między Pro
m teuszem a zwierzęciem, gryzącym pręty ko
niecznej klatki. 

Tango odsyła wprost do problematyki wol
no· ci i w tym jak mi się zdaje, tkwi siła tej 
ponurej farsy, którą można oczywiście interpre
tować wielorako, ponieważ temat rodzinny i za
gadnienie buntu jawią się jednocześnie na wielu 
płaszczyznach. wśród których obyczajowa, spo
łeczna, polityczna i artystyczna nie b~dą obojęt
ne. Je· li jednak patrzeć najbardzi j ogólnie, 
przypomina się zaraz zdanie Sade'a, wołającego, 
że wolność, która nie j t absolutna, przestaje 
być wolnością. Ale ,,człowiek wolny" zostal tu 
niejako ujęty i przedstawiony w trzech kolej
nych wcieleniach, z których każde posuwa 
dalej - i zarazem wykoleja - piękne i słuszne 

żądanie swobody. Stomil, który szukał wolności 
wyobraźnią artysty, zrodził Artura; ten. chociaż 
zaczął od kroku w tył, zrobił w końcu decydu
jące parę kroków naprzód, miast sztuki chcąc 
zbawić ,Judzkość całą". I Artur zrodził Edka, 
który nie przypadkiem uważa się za spadko
biercę zwariowanego studenta: ,.on myślał 

dobrze, tylko byl za nerwowy". Jeśli przełożyć 
bydlęcy (ale jak cudownie podpatrzony!) jazgot 
Edka na język ludzki, jeżeli więc odszukać mo-



tywację upadku Artura, okaże się, że przyczyną 
klęski była miłość do Ali, a więc jeszcze -
pragnienie porozumienia z drugim człowiekiem, 
marzenie o (szeroko rozumianej) rodzinie. Artur 
nie rozumiał - nie chciał rozumieć, i w tym był 
„nerwowy" czyli niekonsekwentny - że abso
lutna wolność skazuje na absolutną samotność: 
chcąc samemu stać się źródłem władzy i spo
łecznego porządku liczył obłudnie na tradycję, 
która zapewni mu (za pośrednictwem Ali) przy
wiązanie i miłość, jakie skądinąd - radykalnie 
zniszczył... Był więc rzeczywiście i głupi i dzie
cinny„. Edek, bydlę pierwotne i całkowicie nie
przenikalne, nie ma już podobnych złudzeń. 

Albo raczej : nie ma podobnych potrzeb, ma 
tylko instynkty. Bunt przeciwko konwencji -
przeciw wartościom, które ograniczają pragnie
nia jednostek - skończył się w pieczarze jaski
niowca, który panować będzie nad społeczeń
stwem, kołysany melodią La Ciimparsity. 

Z artykułu 
Powtórka z Tanga, 

„Zycie Literackie" 1967/4.4. 
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Władza częściej przechodziła z rqk do rąk niż 
z gloii:y do głowy. 

Tragizm epoki oddaje jej śmiech. 

"' 
Największe dziela genialnych twórców zmiesz
czą się w sercu jednego czlowieka. Sztuczl.:om 
partaczy za malo miejsca na olbrzymich scenach. 

* 
Jale poznają wolrwść ci, co jej nigdy nie znali? 
Mogą podejrzewać w niej jeszcze je<lną maskę 
tyrana. 

Wcl1'iości nieprzem.ijające nie majq niestety ter
mi1rn realizacji. 

Któż pyta tezy i antytezy, czy chcą zostać syn
tezą. 

* • 
Gdy lazyknq: „Niech żyje postęp"! --- pytaj 
zawsze: „postęp czego?" 

.... * 
Coś się psuje w państwie duńskim! O, jak 
olbrzymią jest Dania! 

Ideę można dogmatwać do końca. 

• * 
A nwże jedynie didascalia oddadzą dramat ludz
kości? 

* * • 
Pewne myśli i idee same mają talent. 

Stanisław Jerzy Lec 
„Myśli nieui:zesane" 

PARYSKIE „TANGO" * 

Nie wiem, czy kogoś zaskoczę, jeśli powiem, 
że słuchając „Tanga" pomy'łalem o Marivaux, 
a także o komediopisarzach mniej. zego kalibru 
z XVIII wieku, którzy z dużą ostrożnością 

i zręcznością mówili to, co mieli do powiedze
nia o wolności, buncie, o walce pokoleń. Sztuka 
Mrożka jest jak najbardziej antykonformistycz
na. I dlatego wła'nie tak niepokoi. 

JACQUES LEMARCHA D 

* * * 
„Tango" to rodzaj operacji chirurgicznej, 

która zmierza do ujawnienia gwnltownej roz
paczy, aby w ten sposób pozwolić człowiekowi 
na znalezienie współczesnego języka ze światem, 
ze społeczeństwem. W buncie Artura, który od
grywa centralną rolę w tej sztuce, je t coś 

z Hamleta i Edypa: właśnie to poszukiwa ie 
prawdy, dzięki czemu życie staje się znośne. („.) 

Droga, jaką kroczy Mrożek, jest skompliko
wana, ale nie jest dwuznaczna. To ·twierdzcni 
nie pozwala uważać „Tanga" za dzieło gorzkie, 
pesymistyczne. 

• • • 

GEORGES LEO:. 
„L'Humanite" 

Ze wstydem przyznaję, że nie zawsze rozu
miałem, co chciał powiedzieć Sławomir Mrożek. 
Ale to, czego się nie rozumie, jest u niego rów
nic zabawne, jak to, co się rozumie. („.) Jeden 
z uroków Mrożka polega na tym, że podpala 
petardy pod wszystkimi krzesłami. Jest to czlo-

~ Fragmenty wypowiedzi krytyków o przedsta
wieniu „Tan:;-a" Mrożka w pa.ryskim Thea.tre d~ 

Lutcce (reż. Laurent TerzieH). „Teatr" 1967/9. 



wiek o wspaniałym poczuciu wolności. ( ... ) Mro
żek wypowiada prawdy znane, ale robi to w spo
sób niezwykle zręczny: z ironią okrutną i pod
stępną, z komizmem bolesnym w goryczy, z 
jakąś nostalgią i rozpaczą. („.) Ta sztuka napi-
ana przez intelektualistę, na użytek intelektua

li tów, przeciwko intelektualistom, jest arcy
dziełem śmiałej przenikliwości. 

PIERRE MARCARBRU 
„Paris - Presse" 

• • • 
Ta sztuka sprawi wielką przyjemność ana

litykom. Je t to prawdziwy bazar, ultranowo
czesny super - dom towarowy. Możesz tam 
chodzić z wózkiem w ręku i zbierać jak po
padnie nowocze ne my'li, ładnie zaprezentowa
ne w opakowaniach o kolorach zabawnych i ży
wych. ( ... ) Publiczność śmieje się często, ale i tak 
jeszcze nie dość często. Sztuka wymyka się w 
różne kierunki, brak jej jedności. Chciałoby się, 
aby była bardziej zagęszczona, skupiona wokół 
jednej my'li, mniej wy tawiona na przeciągi. 

* * 

CLAUDE SARRAUTE 
„Le Monde" 

Ciekawa to sztuka, jednocześnie satyra, 
farsa, komedia, dramat, wodewil, a wszystko 
razem spod znaku tzw. „teatru absurdu". Jaki 
jest jej ens? Można dostrzec w tym świecie 
ymbol naszego własnego świata, można do
trzec w każdym z nas Artura, który bądź się 

jeszcze nie obudził, bądź już zaczyna działać. 

Ale w końcu ofiarami padają ludzie czyści, 

a triumfują zdeprawowani, tacy, którzy repre
zentują silę brutalną i morderczą. Jest to w 
gruncie rzeczy tragedia rozpaczy, lecz takiej 
rozpaczy, która pokrzepia. 

ANDR~ RANSAN 
,,L' Aurore" 

O „TANGU" W DUSSELDORFIE * 

Kurtyna opadła już od dawna, a wciąż 
jeszcze trwała owacja. Poprzez cały teatr niosła 
się melodia „La Cumparsity", przy której dź'-\'ię
kach przebiegała ostatnia, makabryczna ce
na („.) taniec, w którym Edek i Eugeniusz nad 
ciałem bohatera święcili swoją przeczną z na
turą, koalicję siły . ( ... ) I gdyby jeszcze ktoś do tej 
pory nie był pewny czy „Tango" Sławomira 
Mrożka można ujmować także ogólniej, nie tyl
ko w specyficznej polskiej perspektywie - nie 
może już od tej chwili mieć żadnych wątpli
wo~ci. Nie tylko ja, ale ,vieJe innych o ób bez 
trudu zobaczyło w Edku wcielenie hitlerow kich 
siepaczy, a w Eugeniuszu - bodaj Pappena. („.) 
Zapewne, sztuka Mrożka nie jest tylko parabolą 
obrazującą nihilistyczne powiązania między 

brutalną przemocą a pustą i zwiędłą trady
cją( ... ) i nie jest w ogóle utworem czysto poli
tycznym. Jej uniwersalne znaczenie polega 
raczej na jej wielowarstwowo· ci: konflikt po
koleń i atyra na współczesność, trawestacja 
„dramatu idei" i tragikomedia miłości, krwawa 
anatomia władzy i krytyka obyczajów. Wzno
sząc się ponad formy współczesności, nawiązuje 
do arcywzoru dramatu: do „Hamleta". 

HANS SCHWAB FELISCH 
„Silddcustche Zeitung" 

• * • 
Dynamika tła politycznego w tym wido

wisku, operującym środkami wyrazu i techniką 
„teatru absurdu", traci wą ostrość w specyficz
nym klimacie wytwarzanym na widowni przez 

• Fragmenty wypowiedzi krytyków o przedsta
wieniu „Tanga" Mrożka w Diisseldorfie (reż. Erwin 
Axer). „Teatr" 1966/6. 



typową publiczność premierową Zachodu. W ten 
sposób zatraca się pewien bardzo istotny aspekt 
tego przedstawienia. Tym niemniej nowy dra
mat Mrożka nie jest tylko czysto polską sztuką. 
Zawarta w nim parabola przekracza określone 
granice geograficzno-polityczne i dopiero poza 
nimi rodzą się wielorakie możliwości interpre
tacyjne tego trudnego i złożonego dzieła. 

WOLFANG STAUCH-V. QUITZOW 
„Neue Zuricher Zeitung" 

• • • 
W sprzężeniu Edek-Eugeniusz przejawia 

się także sceptycyzm Mrożka. Specyficzny pol
ski sceptycyzm wobec idei, że przymierze między 
brutalną siłą Edka i arystokratyczno-nacjonal
nym wyrafinowaniem Eugeniusza mogłoby 

przynieść światu lepszą przyszłość. Przymierze 
zawarte kosztem śmiertelnie ugodzonej, czystej, 
idealistycznej młodości. Lecz obraz ten rozszerza 
się i generalizuje. Odżywają naraz wspomnienia 
o wszelkich znieprawionych związkach między 
duchem Zachodu, obyczajami subtelnej Elity, 
i rynsztokowymi szczurami: od Ryszarda Ili, 
otoczonego klerem, aż do scen w Hartsburgu, 
Poczdamie, Norymberdze. 

ALBERT SCHULTZE-VELLINGHAUSEN 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung" 

• • • 
Sztuka rodzinna. Ale tylko jeżeli ujmować 

ją przykładowo: jedna z rodzin ludzkich. Albo 
jeszcze lepiej: rodzina człowiecza. To, że miesz
ka ona w Polsce, to czysty przypadek. Także 
i „Król Ubu" dzieje się w Polsce. Ale i w jed
dnej i w drugiej sztuce rozgrywa się proces 
uniwersalny, który przeżywamy wszędzie w 
Europie i w tzw. cywilizowanym świecie.( ... ) 

W technice dramaturgicznej „Tango" przy
pomina chwilami wczesne sztuki Ionesco. Nic 
w tym jednak dziwnego, skoro okazuje się, że 
jednym z najwybitniejszych poprzedników Io
nesco był pisarz polski, Witkiewicz ... 

• • • 

EO PLUNIEN 
„Die Welt" 

Nie jest to dramat walki klasowej, a mimo 
to przynosi najostrzejszą krytykę mieszczań

stwa; nie jest jakąś apoteozą młodzieńczych za
pędów reformatorskich, a mimo to przesycony 
jest immanentną dążnością do przemiany pu
stych i zużytych form. ( ... ) 

„ Tango" tryska energią sceniczną, celnością 
ciosów satyrycznych, brutalnie demaskując ni
cość i amoralne zadowolenie. 

WILHELM WESTECKER 
„Christ und Welt" 



O „TANGU" * 
„Tango" Mrożka, podobnie jak jego „Poli

cja", podejmuje temat: po stworzeniu Utopii -
co dalej? Akcja „Policji" dzieje się w mitycz
nym kraju, w którym policja działa tak spraw
nie, że po zlikwidowaniu wszelkiej opozycji 
profesjonalny agent - prowokator nie ma już 
kogo prowokować i zachodzi obawa, że narodzi 
ię bunt dla buntu. Miejsce akcji „Tanga" jest 
również nieokreślone; ale jest to miejsce bar
dziej prawdopodobne, bardziej nam znane. 
Bohaterowie tej nowej sztuki tworzyli Utopię 
o charakterze bardziej osobistym. Uwolniwszy 
się od konwencji społecznych, z ulgą spoglądają 
na 'wiat, z I tórego uciekli, gdzie tańczenie 

„Tanga'' było aktem odwagi. 
Ale nie ma powrotu do przeszłości, i oto 

w „Tangu" odzywa się drugi temat. Reakcja na 
bezwład prowadzi do faszyzacji życia prywatne
go. ~Ilodego buntownika ogarnia szal władzy, 
ale władza przechodzi w ręce prymitywa, który 
z usposobienia nadaje się na władcę absolutne
go. Jedyny przymierzeniec młodego buntow
nika, jego nostalgiczny dziad stryjeczny, jakby 
zahipnotyzowany przez władzę, od razu zmienia 
skórę i gdy spada kurtyna, wraz z prymityw
nym zwycięzcą tańczy tango. 

Czy „Tango" je t parabolą na temat hitle
ryzmu? Po czę'ci tak, ale raczej dotyczy nie
przydatności dwu bardziej strawnych alterna
tyw - cyganerii i tęsknoty do tradycji. „Tan
go" pokazuje triumf chamstwa, przypomina 
nieco „Powrót do domu" Harolda Pintera. 

• Fragmenty wypowiedzi recenzenta londyńskie
go o przedstawieniu „Tanga" Mrożka w Teatrze Współ
czesnym w Warszawie (reż. Erwin Axer). „Dialog" 
1966/10. 

W „Tangu" jest nawet temat teatru, temat 
wypływający z rozmowy Artura i jego ojca, 
który lubi przeprowadzać teatralne ekspery
menty. Artur domaga się tragedii w świecie, 

w którym życie codzienne jest po prostu far ą. 
Ojciec przyznaje, że farsa jako pożywka co
dzienna jest na dłuż zą metę nieznośna, ale 
znajduje wytchnienie w swych eksperymentach. 
Sam Mrożek uprawiał dotychczas farsę (w ro
dzaju „Męczeństwa Piotra Ohey'a") i zajmował 
się eksperymentowaniem (jak w „Czarownej 
nocy"); jedno i drugie miało mu wystarczyć dla 
interpretowania współczesnego świata. „Tango" 
jest niemal tragedią. Ale warto dodać, że sztuka 
odnosi sukces jako komedia, może nawet farsa, 
zwłaszcza w pokazie siły, z jaką tradycjonalizm 
Artura uderza w osłupiałą cyganerię. 

RECENZENT ANONIMOWY 
„The Times" 
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„TANGO" W SZWECn • 

Tym którzy reprezentują pogląd, że punk
tem odniesienia dla utworu Mrożka może być 
tylko dzisiejsza Polska, wystarczyłby kilku
nastodniowy pobyt w Szwecji, aby przekonali 
się, że mowa w nim o wspólcze nych Szwedach 
(jak, zapewne, „Tango" grane w Niemczech ma 
za bohaterów współcze nych Niemców, a w 
Anglii - Anglików). Jedną z istotnych cech 
„Tanga" je t pokazanie całości w półczes
nego świata jako rzec z y w i toś ci po z o
r ó w. Ta pozorność je ·t dość przewrotna, bo 
nie polega na przed tawianiu rzeczy, po taci 
i wydarzeń jako ab trakcyjnych idei, ale - na 
odwrót - na postaciowaniu idei w konkretnej, 
przedmiotowej formie. 

„Nikt stąd nie wyjdzie dopóki nie znajdzie
my idei. Edek nie wypuszczaj nikogo" - mówi 
Artur, i trudno nie zauważyć, że „idea" jest tu 
czymś w rodzaju przedmiotu lub zabawki, ukry
wanej a potem zukanej w zakamarkach salonu, 
w ramach znanej gry towarzy kiej. Tak wy
gląda współczesny świat - zdaje się dowodzić 
„Tango". Idee są tylko pozorami idei. W miej
sce filozofii pod tawia się rekwizyty. Dla osiąg
nięcia nowego ładu wystarczy ślubny welon 
i marsz weselny Mendel ohna. ( ... ) 

,Tango" w Goteborgu mieści się wła'ciwie 
w kręgu pojęciowym europejskiego modernizmu 
z końca XIX wieku. Stomil jest mniej więcej 
postacią formatu Przybyszewskiego, sposób 
myślenia, meble i najpiękniejsze w pomnienia 
są jeszcze z epoki Ryszarda Wagnera (Stomil 

• Fragment omówienia „Tanga" Mrożka w „Tea
trze Studio w Goteborgu (reż. Yngwe Nordwall). 
U. Vogler, „Zycie Literackie" 1966/35. 

posiadł Stomilową właśnie na premierze „Tann
hau era"). A pod koniec tego „Tanga" zaryso
wuje się dość jasno to, co można by z grubsza 
określić jako - dość znamienną dla chyłku 

ubiegłego wieku - podejrzliwość w stosunku 
do inteligencji. Edek jest ospałym, rozlazłym 
wałkoniem, o leniwym, obojętnym na w zystko 
spo ol.:;ie bycia. I dopiero, gdy mlody inteli
gencik Artur dochodzi do ostatecznej idei -
w i d a ć jak w tym prawie poczciwym, infan
tylnym osiłku zaczyna kiełkować jakiś zarodek 
straszliwej my ' li. W tym ujęciu wła, ciwym wy
nalazcą idei współczesnego terroru okazuje się 
nie kto inny tylko hamletyczny, filozofujący, 

„bogoiskatielski" - a więc my'lący - inteli
gent. Czy nie kryje się za tym - może w od
ległych podtekstach - brak zaufania do nie
ostra zonego, amodzielnego myślenia? Niestety, 
w parze z tą nieufno'cią do my'U idzie zwykle 
wiara w magiczny niemal sens zbiorowych eks
taz i uniesień, która - podobnie jak moda czy 
swoboda ek ualna - zbliża naszą dzisiejszą 

cyganerię do tej z epoki Przybyszewskiego 
i Strindberga. 



TYDZIEŃ DRAMATURGII POLSKIEJ 
25-31. V. 1974 r. 

TEATR POLSKI 

M. Bałucki „RADCY PANA RADCY' 
Reż. Alek ander Strokowski 

E. Redliński „A W ANS" 
Reż. Maciej Englert 

J. M. Rymkiewicz „NIEBIA:t'łSKIE BLIŹNIĘTA" 
Reż. Jan Błeszyń ki 

SL Płonka-Fiszer „KOPCIUSZEK" 
Reż. Jitka Stokałska 

TEATR WSPOLCZESNY 

A. Fredro „DAMY I HUZARY" 
Reż. Józef Gruda 

S. Mrożek .,TANGO" 
Reż. Józef Gruda 

L. Schiller „KRAM Z PIOSENKAMI" 
Reż. Barbara Fijewska 

K. Makuszyński „PRZYGODY KOZIOŁKA 

MATOŁKA" 

Reż. Ryszard Żurom ki 

I. Dworiecki „CZŁOWIEK ZNIKĄD" 
Opracowanie dramaturgiczne i reż. 
Józef Gruda 

Szczegóły w afiszach 

W REPERTUARZE: 

Teatr Polski 

Edward Redliński 
AWANS 

Carlo Goldoni 
AWANTURA W CHIOGGI 
Jarosław Marek Rymkiewicz 
NIEBIAŃSKIE BLIZNIĘTA 

Aleksander Fredro 
DAMY I HUZARY 
Fritz Hochwalder 

OSKARŻYCIEL PUBLICZNY 
Stanisław Płonka-Fiszer 

KOPCIUSZEK 

w przygotowaniu: 

Zdzisław Gozdawa 
Wacław Stępień 

WODEWIL WARSZAWSKI 

Teatr Współczesny 

Sławomir Mrożek 
.TANGO 

Ignatij Dworiecki 
CZŁOWIEK ZNIKĄD 

Leon Schiller 
KRAM Z PIOSENĘ.AMI 

Friedrich Schiller 
DON CARLOS 

Kornel Makuszyński 

PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA 

w przygotowaniu: 
Stanisław Wyspiański 
NOC LISTOPADOWA 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
SZEWCY 

Gabriela Zapolska 
KOBIETA BEZ SKAZY 



Kierownictwo techniczne : 
Kazimierz Krzanowski 

Michał Tuszyński 

Swiallo: 
Kazimien Krzanowski 

Operator światła: 
Andrzej Olenderek 

Brygadier sceny: 
Mieczysław Witkowski 

Akustycy: 
Jan Adamowicz 
Ryszard Szwed 

Kierownicy pracowni: 
malarskiej: 

Michał Tuszyński 

krawiecltiej damskiej: 
Gertruda Madajczyk 

krawieckiej męskiej: 
Stanisław Kaczmarczyk 

modystka : 
Elżbieta Puchała 

perukarskiej: 
Czesława Gąbka 

ślusarskiej: 

Andrzej Zolotucho 

stolarsltiej: 
Florian Wolny 

szewskiej: 
Paweł Paczyński 

tapicersltiej: 
Władysław Jałowski 

Główny elektryk: 
Kazimierz Knanowski 

Wydal.ca: 
Paiistwowe Teatry Dramatyczne 

w Szczecinie 

W programie wykorzystano 
rysunki Sławomira Mrożka z tomilu 

„Polska w obrazach" 
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