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Jan Błoński 

POWTÓRKA Z 

Wszyscy znają treść "Tanga": warto jednak przypomnieć 
przesłanki, które umożliwiły rozkręcenie tej piekielnej machiny 
(bo "Tango" jest naprawdę jak sprężyna rozwijająca się 
nieomylnie od pierwszej kwestii do ostatniej , zagarniająca w 
swym ruchu coraz to inne problemy i dziedziny). I najpierw to, że 
"Tango~ jest sztuką rodzinną. Gdyby nie rodzinne właśnie więzy, 
które od początku łączą bohaterów, nie do pomyślenia byłaby 
osobliwość i fantastyczność akcji. ( .. . ) 

W rodzinie "Tanga" zobaczyć wolno artystyczne 
środowisko, społeczeństwo, Polskę, świat cały: ale właśnie 
dlatego, że naprzód jest ona po prostu rodziną i że każde 
napomknienie, każda niespodzianka karmi się po~agą 
pierwotnych relacji, które wiążą bohaterów. Spór Artura z Ojcem 
jest sporem dwu pokoleń awangardy (albo pokoleń tout court): 
pierwotnie jest jednak dyskusją ojca z synem i to właśnie sprawia, 
ie obaj godzą się, że obaj muszą ze sobą rozmawiać . Myślowo 
nic już Artura nie łączy ze Stomilem i "Tango" rozbrzmiewa w 
społeczności całkowicie zatomizowanej, gdzie rozpłynęły się , 
jak stale słyszymy, wszelkie konwencje, wszelkie lepiszcza: nie 
łączy nic oprócz synostwa, które jest niepodważalne i przymusowe 
jak los. Tematowi rodziny zawdzięcza więc Mrożek bardzo 
wiele: to naprzód, że może - dyskusjami i aluzjami - rozszerzać 
znaczenie wydarzeń, nie tracąc oparcia pod nogami; ale i to 
także , że zachowane zostało choćby mgliście , 
prawdopodobieństwo scenicznego działania: istotnie, tak 
sterroryzować można tylko rodzinę .. . po prostu dlatego, ie nie 
sposób przestać być ojcem czy matką najbardziej wyrodnego 
syna . Jeśli Stomil godzi się oderwać od ukochany~h 
eksperymentów, jeśli oburzona fanaberiami Artura Eleonora me 
wychodzi trzaskając drzwiami - to publiczno~ć. kt?ra ró~nie~ 
wychowuje dzieci, nie dziwi się, nie wzrusza ram1onam1, pomewaz 
dobrze wie, że więcej jeszcze trzeba, aby rozerwać pierwotny 
węzeł, co spaja bohaterów. 

Wtedy jednak, kiedy dobrze już wiemy, że nie tylko o rodzinę 
Stomila chodzi, ale o rodzinę ludzką. .. węzeł pęka . Artur, 
zupełnie przegrany, płacze i skarży się jak male dziecko: 
tymczasem Eleonora traci cierpliwość: "Odejdź ode mnie ty 
głupcze .. ." Rodzina przestaje istnieć. Z winy Artura, który -
paradoksalnie - okazal się nader pojętnym uczniem papy 
awangardzisty, co nie przestawał burzyć koowencji, la~a~ 
tradycji, wyzwalać i demaskować. To Artur bowiem zmszczył w1ęz 
rodzinną, symbolizującą ostatni trwały porządek społeczny, 
zastępując ją • w swoim ostatnim porywie - więzią terroru i 
strachu przed śmiercią .... Stomil rodziny nie ruszał: wolał nawet 
nie dostrzegać własnych rogów. Cokolwiek ten salonowy 
rewolucjonista obalał, zawsze znaj dowal nienarusz~ny 
fundament rodzinnej (=społecznej) umowy. Dlatego był odwazny 

- zdaje się mówić Mrożek - że swego buntu nie spełniał 
inaczej niż w wyobraźni: wiedząc o oporze rze~istości , u~w~. 
że go me dostrzega czy też - że go w ogóle nie ma ... stroił się 
więc w piórka buntowniczego herosa. "Zd~walo m.i się .-. mowi 
w zakończeniu Stomil - że to międzyludzkie rządzi nami 1 za to 
ludzkie mści się, zabijając nas. Ale widzę, że to tylko Edek". J~t 
to zapewne najważniejsze zdanie sztuki, choć niełatwo objąć 
myślowo skrót, który zawiera. Cale życie wierzył Stomil, ż~ 
rządzi światem to, co międzyludzkie - konwencja, umowa - 1 

dlatego nie przestawał znieważać jej nieustannym "eksperymen
towaniem". Kiedy zobaczył, jak przeciwko buntowi zbuntował 
się jego własny syn, Artur, sądził , że przeciwko postawie jaką 
reprezentował, powstało w człowieku to, co tradycyjne, 
naturalne, "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 Prometeuszem a zwierzęciem, gryzącym pręty koniecznej 
klatki. "Tango" odsyła wprost do problematyki wolności i w tym, 
jak mi się zdaje, tkwi siła tej ponurej farsy, którą ~oż~a oczyw.iś~e 
interpretować wielorako, ponieważ temat rodzinny 1 zagadmeme 
buntu jawia się jednocześnie na wielu płaszczyznach, wśród 
których obyczajowa, społeczna, polityczna i artystyczna nie będą 
obojętne. Jeśli jednak patrzeć najbar~ziej ogólnie, przyP?~ina 
się zaraz zdanie Sade'a wołającego, ze wolność, która me jest 
absolutna, przestaje być wolnością. Ale "człowiek wolny" został 
tu niejako ujęty i przedstawiony w trzech kolejnych wcieleniach, z 
których każde posuwa dalej • i zarazem wykoleja - piękne i słuszne 
żądanie swobody. Stomil, który szukał wolności wyobraźnią 
artysty, zrodził Artura; ten, ktory chociaż zaczął od kr~ku w tył: 
zrobił w końcu decydujących parę kroków naprzód, miast sztuki 
chcąc zbawić "ludzkość całą". I Artur zrodził Edka, który nie 
przypadkiem uważa się za spadkobiercę zwariowanego studenta: 
"on myślał dobrze, tylko był za nerwowy". Jeśli przełożyć 
bydlęcy (ale jak cudownie podpatrzony!) jazgot Edka na język 
ludzki, jeśli więc odszukać motywację upadku Artura, okaże si~, 
że przyczyną klęski była miłość do Ali, a więc jeszcze ·pragnienie 
porozumienia się z drugim człowiekiem, marzenie o (szeroko 
rozumianej) rodzinie. Artur nie rozumiał - nie chciał rozumieć, i w 
tym był "nerwowy" czyli niekonsekwentny - że absolutna wolno~ć 
skazuje na absolutną samodzielność: chcąc samemu stać się 
źródlem władzy i społecznego porządku liczył obłudnie na 
tradycję, która zapewni mu (za pośrednictwem Ali) przywiązanie 
i miłość , jakie skądinąd - radykalnie zniszczył... Był więc 
rzeczywiście głupi i dziecinny ... Edek, bydlę pierwotne i całk~wicie 
nieprzenikalne, nie ma już podobnych złudzeń. Albo raczej: me 
ma podobnych potrzeb, ma tylko instynkt. Bunt przeciwko 
konwencji - przeciw wartościom , które ograniczają pragnienie 
jednostek - skończył się w pieczarze jaskiniowca, który panować 
będzie nad społeczeństwem, kołysany melodią "La Comparsity·. 

Z artykułu •Powtórka z "Tanga•, 
"Życie Literackie• 1967/44. 



SŁAWOMIR MROŻEK 

Urodził się 26 czerwca 1930r. w Borzęcinie koło Brzeska 
w Krakowskiem. Po ukończeniu gimnazjum i liceum im. 
Nowodworskiego w Krakowie studiował na wydziale Architektury 
Politechniki Krakowskiej następnie w Akademii Sztuk Pięknych. 
Studia przerwał i podjął pracę w redakcji krakowskiego "Dziennika 
Polskiego" (1950-1954). 

Potem zajmował się wyłącznie . twórczością literacką, 
współpracując m.in. z "Przekrojem" i "Zyciem Literackim". 

"Utrzymu1ę się z pisania opowiadań, sztuk teatralnych i 
rysowania" - powiedział później Mrożek. Debiutował jako 
dziennikarz, a następnie Jako rysownik w piśmie sportowym 
"Piłkarz". W 1953r. opublikował pierwszy zbiór opowiadań 
satyrycznych "Półpancerze praktyczne", następnie - między 
innymi "Słoń", "Wesele w Atomicach", "Opowiadania" (wydanie 
zbiorowe, 197 4) - przyniosły mu duży rozgłos i zostały wydane w 
kilkunastu językach. 

Po okresie współpracy literackiej z teatrzykiem eksperymen
talnym "Bim-Bom" Zbigniewa Cybulskiego w Gdańsku Mrożek 
debiutował w teatrze sztuką "Policja", następnie wystawił ponad 
dwadzieścia utworów, w tym większość jednoaktówek. Jego 
pisarstwo, również sceniczne, nawiązuje zresztą - w sposób 
najzupełniej własny - do nurtu drwiny i groteski reprezentowanego 
w literaturze polskiej XX wieku głównie przez Stanisława I. 
Witkiewicza, Konstantego I. Gałczyńskiego i Witolda 
Gombrowicza. Mrożek rozlicza się z balastem załganych tradycji 
narodowych i społecznych, a także ze współczesnymi 
antynomiami. Pod pretekstem fantastyki i dziwności kryje 
racjonalizm satyryka uczulonego na każde kłamstwo, 
niedomówienie 1 błąd w logice myślenia i działania. 
Doprowadzając liczmany do ostatecznych, absurdalnych 
konsekwencji, autor uzyskuje efekty nieoczekiwane i nieodparcie 
komiczne, przy czym obraz ukazany przez niego nabiera w 
końcu cech humoru okrutnego i makabrycznego. 

Tak dzieje się na przykład w sztuce "Tango", która dramat 
idei wydobywa z mieszaniny elementów komediowych, 
farsowych, groteskowych i tragicznych. Przy wszystkich związkach 
z tradycją i problematyką polską satyry Sławomira Mrożka mają 
również znamiona uniwersalne, celnie trafiają w obsesje 
dzisiejszego świata. 

Wzbudziły przeto zainteresowanie także w teatrach Anglii, 
Czechosłowacji, Jugosławii, Kanady, Niemiec, Szwajcarii i USA, 
poza tym w kilkunastu innych krajach. Oprócz wymienionych 
wystawił jeszcze sztuki: "Męczeństwo Piotra Oheya" (1959), 
"Indyk", "Na pełnym morzu", "Karol" i "Strip-tease" ()961), 
"Czarowna noc", "Kynolog w rozterce", "Zabawa" i "Smierć 
Porucznika" (1963), "Jeleń" (1966), "Poczwórka" (1968), 
"Szczęśliwe wydarzenie" (1973), "Emigranci", {197 4), "Rzeźnia 
i Garbus" (1975), "Serenada", "Lis filozof" i "Polowanie na lisa", 
"Dom na granicy" i "Krawiec" (1978), "Vatzlav" (1979), "Pieszo" 
(1980), Ambasador" (1981). Napisał też "Testarium" i "Drugie 
danie". jest autorem niezrealizowanych scenariuszy filmowych: 
"Wyspa róż" i "Amor". "Miłość na Krymie" najnowsza sztuka 
Mrożka to komedia tragiczna w trzech aktach. Prapremiera w 
reżyserii Jerzego Jarockiego, odbyła się w tym roku w Teatrze 
Starym w Krakowie. 


