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Andrzej Kijowski (Dialog, nr 11 z 1965 r.) 

Mrożek w Tangu dokonał odwożnej rzeczy. Spróbował mianowi 
ci e wskrzes i ć dramat idei. Dramat idei to jest nie. toki, który jakąś 
po pol sku i d eę wyraża. 

Prawie każdy utwór do się do jaki ejś idei sprowadzić. 

Sprawo to •należy do interpretacji, nie do pisorskich intencji. 

Dramat idei to nie• toki również, który i deę ilustruje. Zadanie 
to spełnia cala twórczość drugorzędna oparto no tematach czer
panych z publicystyki aktualnej . Jest to zagadnienie pożytku li
teratury, nie zaś jej rodzaju. Dramat idei to taki, który jest hi
storią powstawania idei oraz :także histori ą jej realizowania czy 

rozpowszechnial'l'io . 

Dramat idei jest historią ideowego czynu . Czyn roki podejmu
je bohater Tanga. Chce mianowicie wyprowadzić społeczność, w 
której żyje, to jest rodzinę, z chaosu myślowego n.ieporządku mo
ralnego i marazmu praktycznego. Chce tego dokonać przez zmia
nę stylu. Przedsięwzięcie jego okazało się iluzją, albowiem zmia
no 1stylu o niczym nie decyduje, bohater sam wpodo w pułapkę 

swej idei, g i1nie, o dzieło jego przejmuje cham, który żądany 
porządek zaprowadzi bez moralnego dramatu idei. 

Ten ostatni okazał się niepotrzebny i niemożliwy zarazem. 

Historio Arturo jest wiec również historią tematu literackiego. 

Mrożek podejmuje Igo po to, oby ukazać jego nieprzekraczalne 
granice. 

Nie ma, - mówi - we współczesnym świecie miejsca dla re
formatorów i apostołów idei; decyzje dotyczące świata współ

czesnego nie na.leżą do intelektualistów, a jego najważniejsze 

sprawy nie rozstrzygają się w sferze lhdei. Sztuka Mrożka wpisuje 
się przez to no listę utworów poświęconych samotności intelektu
alisty we współczesnym świecie, podejmuje temat, który w litera
turze dwudziestego wieku raz po raz powraca w różnych posta
ciach. W polskiej literotu12e temat ten wydoje się szczególnie 
natarczywy ; rolo ideologa tok s·ilna było w literaturze doby raz, 
biorowej, od oświecenia po pozytywizm, dramat idei tok bogaty 
i tak istotny wydał plan literacki, i ż schyłek owej roli, schyłek 

tematu p12ebiega w sposób dramatyczny i sam przez się stanowi 
epokę. 

Andrzej Jarecki (Nowa Kc;!turo 39/58): 

„Mrożek istotn ie wychodzi z prawdy obiektywnej. Jego parodok~ 
sy są głęboko zako rzenione w rzeczywistości.Na wyrwany z oze
czywistoćci fragment życia nakłada szklony kosz i potny. Pod 
kloszem wierci się, kłębi i rośnie absurd zwyczajny, do 
którego jesteśmy przyzwyczajeni, ·który w tym momencie dopiero 
dostrzegamy, obserNując jego rozwój no Mrożkowej pożywce. Ab
surd zwyczajny rośn i e bez dostępu świeżego powietrza, potęguje 
się, przekształca w absurd absurdalny, nadzwyczajny - to już 



Mrożkowa WIZJO rzeczywistości, ale jakże prawdziwa! To rzeczy
wistość absurdalna, rządzona żekizną logiką, także nas obowią
zującą". 

Jan Kott (Dialog 4/1965): 

„.Gombrowicz ~ Witkacy siedzą w Mrożku jak w Witkacym sie
dział Przybys7.ewsld i Wyspiański. Albo jeszcze inaczej: .. , jak 
w Witkacym sied1lial Malinowski, Chwistek, Carnap i futuryśc i. 

Gombrowiczowski system odkryć zaczął się od groteskoweg o 
obrazu niewydarzonej Polski posanacyjnej, potem wszystkie jego 
„gęby", „pupy", „młodszości" i „nijakości" stoły się już tvlko 
językiem, uniwersalnym, ale za to abstrakcyjnym. 

Wszystkie te · gęby i pupy zawisły w próżni. Mrożek przywrócił 

im realność, nawet więcej - nową historycz;ną dosłowność . 

Artur rozpiętym starszym panom z .ich starczo-dziecinnym non
konformizmem przeciwstawia .gombrowiczowską formę. Formą tą 

jest styl. Styl, lto są meble dziadków. Meble dziadków skupiają 
i sprzedają a1ntykwariu5'Ze. Ostatnio szukają z,ielonych, gazowych 
latarni albo secesyjnych naftowych lamp. Artur ojca ubiera w cylin
der, wujcio ·W gorset, babcię w balową sukillię sprzed pól wieku, 
norzeczonej każe wystąpić w welonie. Młod21i klękają, gramof<>n 
gra marsza weselnego Mendelssohno, babcia Samozwaniec doje 
młodym błogosławieństwo, uroczystość kończy ślubne zdjęcie. Ale 
żądanego zdjęcia nie będzie . Story pudełkowy aparat fotograficz
ny nie działa . Latają mole, czuć ooftalinę. Storo forma okazało 
się martwo . 
Reifikacjo przedmiotów nie nastąpiła. 

Socjologowie o tym dobrze wiedzą, formy i przedmioty, które 
raz powędrowały do antykwariatu, rosną w cenie, ale już nami 
nie rządzą. 
STOMIL: Co robić ... Kiedy tragedio jest już niemożliiwa o farsa 
nudzi, pozostoje tylko eksperyment. 

Buffo Mrożka jest jednoznaczne. Jego serio jest o wiele trud
niejsze do trozszyfrowonia. Osobiście przypuszczam, że Mrożek 

widzi swój !Świat także w perspektywie katastrofy. Ale ten kata
strofizm jest inny, niż u Witkacego. Jak zawsze u Mrożka dwu
mac:my i tironiczny. Artur jest przecież także Hamletem. Chce 
naprawić „świat" 

świat wyszedł !Z formy. 

I mnież to trzeba wracać go do normy. 

Tok właśnie mówi Artur do Babci: „Nawet babcia zestorzoło się 
w świecie, który wypadł z normy". 
A Babcia do Artura: „Dlaczego -n.ie 1idziesz do klasztoru~" 
Artur jok Hamlet jest ostatnim z ideologii i \jak Hamlet w tym 
teatrze okrucieństwo z Sho·kespeore'a i z Artouda jednocześnie -
zginie zamordowany. 

Po nim przychodzi F\ortynbros. Końcowe słowo Edka bardzo 
przypominają ostatnią replikę Fo.rtynbrasa.„ 
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STEFANIA SKWARCZYNSKA: 

„CHOCHOLI TANIEC" JAKO OBRAZ·- SYMBOL 

Cała jwłaściwie twórczość Sławomira Mrożka jest sa
tyryczno groteskowym obrachunkiem z rzeczywistością 
społeczną, jakimś włączeniem się w tradycyjną w naszej 
sztuce wielką dyskusję z przeszłością i \teraźniejszością 
o nasz charakter narodowy na współczesnym ,etapie. 

I cała ta twórczość jest przesycona 1odniesieniami, w ró
żnej formie, do wielkości twórczości poprzedników, głó
wnie do romantyzmu, z którym szczególnie się wadzi a 
także do Wyspiańskiego. I znów ten rys mógłby się dwo
jako tłumaczyć: zarówno tradycją polską w tym wzglę
dzie dyskusji obrachunkowej, jak i związkiem pisarza 
z nowoczesną poetyką awangardową. Mając pełną świa 
domość rozległego pola pasjonujących zagadnień, 

które stawia ten powikłany stan rzeczy - ograniczymy 
się jednak tutaj do sprawy odniesień Mrożka do Wesela 
Wyspiańskiego zwracając szczególną uwagę na dzia
łanie w jego twórczości obrazu - symbolu „chocholego 
tańca". W tym aspekcie dwa utwory sceniczne wysuwa
ją się na czoło: Zabawa i Tango. 
Również obrachunku z częścią tylko społeczeństwa, acz 
inną niż w Zabawie, bo z inteligencją, dokonuje Mrożek 
w Tangu. 
Pole widzenia obrachunku, pozornie wąskie, de facto 
jednak jest wcale szerokie. A to z dwóch względów. 
Przede wszystkim przekracza ono naszą zbi,orowość 

narodową, obejmując inteligencję europejską a polską 
w tej mierze, w jakiej małpuje ona Zachód; po wtóre 
nie ogranicza się do stawiania pod pręgierzem jedne
go tylko jak w Zabawie, pokolenia, lecz pokoleń trzy, 



osądzając w ten sposób i współczesność i jej genealo
g iE;. 
Ed~k. bruta lny cham, ostateczny zwycięzca w utworze, 
nie jest reprezentantem żadnej klasy czy warstwy spo
łecznej; to postać z marginesu społecznego, która słu
ży tutaj kompromitacji inteligencji, tej inteligencji, która 
snobowała się niedawno egzotyką apasza i w. takt 
kaprysu czy chwilowej wygody - artysty, damy czy 
złotego młodzieńca - raz fraternizowała się z takim 
„chamem'', raz traktowała go z góry. Apasz bierze od
wet gdy tylko nadarzy się sposobność, stosując tryb 
postępowania podpatrzony u inteligencji, oczywiście 

z odrzuceniem aksamitnych rękawiczek. Czymżeż różni 
się Edek .u władzy od Artur~ u władzy? Tym chyba, że 
Artur „wykończył" Babcię delikatniej. niż jego samego 
wykończył Edek, a metody Artura - reformatora i Artu
ra - u władzy nie ,są w swej istocie mniej despotyczne 
i mniej brutalne, niż metody Edka - u władzy. 

Ukazana w Tangu i teligencja w dwóch ostatnich 
poko leniach przynosi od powiedzialność za styl refor
matora - despoty Artura, i za zwycięstwo Edka - de
spoty i chama, rzezimieszka z mętów społecznych. 

Odpowiedzialność ponosi jednak tylko w naszych o
czach, nie w swojej świadomości, bo odrzuciła samo 
pojęcie odpowiedzialności wraz z całym bagażem pojęć 
moralnych, zasad, norm postępowania. Jest w zupeł
nym rozkładzie, to miazga - bierna i obojętna ,no 
wszystko: zinterpretowawszy wolność jako leseferyzm 
pod adresem własnym i innych - przemieni/a życie w mi
łą wegetację, wolę w odruchy, sztukę w eksperyment 
bo pod tym hasłem wszystko wolno. Zdobywa się tylko 
na jednostki, które z bierności, bardziej nawet niż dla 
kariery, będą służyć każdemu silnemu, jak „zakurzony 
i nieśmiały" wuj Eugeniusz: raz Arturowi, raz Edkowi·. 
Do zupełnej degeneracji doprowadzi/a inteligencję 

kultura mieszczańska --filozofia, sztuka, ideał konsum
pcyjny. A kto by, mając do dyspozycji taką inteligen~ę. 
porwał się do jakiejś regeneracji narodu - i to w imię 
starych, w braku · nowych, ideałów - to jego władzy 
zagrozi wyhodowany w cieniu tejże inteligencji gang
ster, sprytny rzezimieszek, brutal, ktoś jak Hitler, niemal 
z marginesu społecznego. Cóż? Kariera Artura Ui.„ 

W Tangu chochołem ubezwładniającym świat jest 
współczesna inteligencja, na którą składają się przy
najmniej dwa pokolenia schyłkowej kultury kapitalis
tycznej. Zwycięską siłę poprzez bezwład - tego cho
chola ukazuje Mrożek przez odniesienie fabuły Tanga 
do Wesela Wyspiańskiego i poprzez zamknięcie swego 
obrachunku z tym chochołem odpowiednikiem obrazu
symbolu „chocholego tańca". A mianowicie finałowym 
obrazem-symbolem tanga w jedną parę. Edka z wujem 

Eugeniuszem. Nad trupem Artura. 
Mamy więc w Tangu wymuszony na rodzinie i narze
czonej ślub Artura z Alą i wesele, parodystycznie usta
wione w stosunku do żywiołowości i bezpośredniości 
wesela u Wyspiańskiego. Na weselu u Mrożka - wbrew 
Wyspiańskiemu - nie dochodzi do wesela. Dochodzi 
do zabójstwa Artura, do objęcia władzy ,przez Edka, do 
służby Eugeniusza nowemu panu. Wbrew Wyspiańskie
mu, który ustami Panny Młodej zapewnia, iż „trza być 
w butach na weselu" - Edek rusza w finałowe tango 

bez butów. 

EDEK(„.) lepiej zdejm mi pan buty„. 

EUGENIUSZ Ulegam przemocy, ale w duszy będę nim 

gardził. 

EDEK A gardźże sobie pan, tylko zdejmuj. 
No, ruszać się, raz dwa! 
(Eugeniusz przyklęka i zdejmuje buty Edkowi) 

Muzyka do tańca. Będzie to muzyka z magnetofonu -
staroświeckie bądź co bądź, tango. Przecież Stomil 
wychwalając swoją „postępowość" z zamierzchłych 
lat młodości powiedział: Czy wiesz ile trzeba było od
wagi aby zatańczyć tango? Czy wiesz, że tylko nieliczne 
kobiety były upadłe? Wymowny w tym obrazie - sym-



bolu dla ideowegeo obrachunku jest sam ,wybór tanga 
- La Cumparsita; to moda sprzed przeszło pół wieku. 

(Edek wychodzi i zaraz wraca, niosąc ma
gnetofon. Kładzie aparat na stole i. uru
chamia . Rozlega się, od razu bardzo ostro 
i głośno, tango „La Cumparsita", koniecz
nie to, a nie inne). 

EDEK Panie Geniu, zatańczymy sobie? 

EUGENIUSZ Z panem?„. A wie pan, że 1nawet zatań
czę . (Kładzie buty koło Artura i udaje $ię 
w objęcia Edka. Ustawiają się w prawi
dłowej pozycji, czekają na takt i ruszają. 
Edek prowadzi. Tańczą. Eugeniusz siwy, 
dostojny, w czarnym żakiecie, ,sztuczkowych 
spodniach z czerwonym goździkiem w bu
tonierce. Edek w zbyt ciasnej marynarce 
Artura, z rękawów za ,krótkich wystają jego 
potężne ręce, obejmuje Eugeniusza w pół. 
Tańczą klasycznie, z wszystkimi figurami 
i przejściami tanga popisowego. Tańczą, 
dopóki nie zapadnie kurtyna. A potem je
szcże przez czas jakiś słychać „La Cumpar
sitę", nawet kiedy zapalą się światła no 
widowni, przez głośniki w całym teatrze.) 
Owszem nowa postać pozornej społecznej 
zgody. Obrachunkowi z nią - i dyskusji 
na jej temat z wielkimi w przeszłości, tu 
z Wyspiańskim, posłużył w Tangu obraz 
- symbol „Chocholego tańca". 

(W:) Diafog 8/1969 
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