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Sławomir Mrożek (ur. 1930 r.) dramatopisarz, prozaik, satyryk. Debiuto
wał w 1950 roku w ,,Przekroju" reportażem ,,Młode miasto". W latach 
50-ty_ch pisał artykuły polityczne, reportaże i teksty satyryczne dla m.in. Szpi
lek, Zycia Literackiego, Nowej Kultury, Dziennika Polskiego. Współpraco
wał z eksperymentalnym teatrem studenckim Bim-Bom w Gdańsku, war
szawskim Teatrem Syrena, Kabaretem Szpak, Krakowskim Teatrem Satyry
ków i Piwnicą pod Baranami. Pisał także recenzje teatralne dla Echa Krako
wa. Jest autorem powieści satyrycznych ,,Maleńkie lato" (1956) „Ucieczka 
na południe" (1961), zbiorów opowiadań m.in.: „Słoń" (1957), „Wesele 
w Atomicach" (1959), ,,Deszcz" (1962), ,,Moniza Clawier'' (1967) oraz serii 
felietonów zatytułowanych ,,Małe listy", które ukazywały się w Dialogu od 
1974 do 1981 r. Jako dramaturg debiutował ,,Policją w 1958 roku. Następne 
sztuki to ,,Męczeństwo Piotra Ohey'a" (1959), „Karol", ,,Na pełnym morzu", 
„Strip-tease" (1961), ,,Zabawa" (1962), „Czarowna noc", „Śmierć poruczni
ka" (1963), „Tango" (1964), ,,Dom na granicy" (1967), ,,Poczwórka", „Testa
rium" (1967), ,,Drugie danie" (1968), „Vaclav" (1970), „Szczęśliwe wyda
rzenie" ,,Rzeźnia" (1973), ,,Emigranci" (1974), „Garbus" (1975), „Krawiec", 
,,Polowanie na lisa", „Serenada" (1977), ,,Pieszo" (1980), ,,Ambasador'' 
(1981), ,,Alf' (1981), ,,Letni dzień" (1983), ,,Kontrakt" (1986), ,,Portret" 
(1987), „Wdowy" (1992), ,,Miłość na Krymie" ( 1993). 

W roku 1963 Słarwomir Mrożek wyjeżdża z Polski: mieszkam.in., we 
Włoszech, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, skąd we 
wrześniu 1996 rokil powrócił do Polski. 

Mimo trzydziestu lat spędzonych na emigracji Mrożek utrzymuje się na 
czołowym miejscu w repertuarach polskich teatrów. Od lat jest po Fredrze 
najczęściej grywanym dramatopisarzem. Po debiucie ,,Policji'', autor zdo
bywa także sławę międzynarodową, a jego sztuki należą do światowego re
pertuaru. 

„Tango" (pierwsza sztuka napisana po opuszczeniu Polski) jest najbar
dziej znaną i najczęściej wystawianą na świecie sztuką Mrożka. Sukces 
„Tanga" miał swoje źródło w uniwersalności problematyki poruszonej w tej 
tragikomedii. 

Prapremiera, sztuki odbyła się w Belgradzie w 1965 roku, a premiera 
polska w Teatrze Współczesnym w rei.yserii Erwina Axera w lipcu tego sa
mego roku. 
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. 1 .. .1 Witkacy przyszedł za wcześnie, Gombrowicz jest obok, Mrożek 
pierwszy przyszedł w samą porę. Nie za wcześnie i nie za pó:tno. I to na obu 
zeg~ch: polskim i zachodnim. Z Witkacego jest w Tangu salon, rewolwer, 
drań w salonie i trupy w salonie. Z Gombrowicza jest język i podstawowe 
opozycje filozoficzne i psychologiczne. Ale ma w sobie coś z Młodziaków
ny, Stomil jest po gombrowiczowsku nie zapięty. Z Witkacego wywodzi się 
przdwi~dczenie, że artysta jest papierkiem lakmusowym swojego czasu. 
,,Artyści to zaraza. Oni pierwsi nadgryźli epokę"./ .. ./ 

Jan Kott Rodzina Mrożka Dialog NR 4 1965 

/ .. ./ :·W „Tangu" wszystko obraca się wokół autorytetu kultury. Ale 
ws~lki a~torytet: aby był. wiarygodny, musi zostać wkorzeniony w do
świadczema rodzmne. Mrozek zatem nie może obejść się bez bohatera, dla 
~tórego poszukiwanie autorytetu nie byłoby najgłębszą potrzebą. Zarazem 
~ednak ta potrzeba winna zostać zobaczona nie jako potrzeba jednostki, lecz 
jako. pra~o rządzące zachowaniem grupy. Słowem, Artur nie interesuje 
Mrożka jako ,,Zywy człowiek", ale jako model procesu wychowawczego. 
Model bankrutuje, ponieważ nie uczy żyć, nie wychowuje Artura ani do 
przystosowania ani do władzy. Kariera Artura kończy się wybuchem pła
czu. _Odtrąca go wtedy nawet matka: „Odejdź ode mnie, ty głupcze ... ". 
D?piero_ n~ tym. mod~lu nadbudowana mogła zostać społeczna parabola. 
Nie ma jUZ r~ny: me ma także społeczności. Za tworzywo postaci wziął 
w Tangu Mrozek me statystyczny stereotyp, ale dynamiczny model"./ .. ./ 

Jan Błoński - Tango i dramaturgia modeli - Dialog NR 7 1980 

l .. J ,Jaka jest jednak korzyść z tego salonu samego w sobie i poza świa
~m? Z teg~. ~alonu, który przecież jest światem? Korzyść syntezy. Syntezy 
1 kondensacji istotnej problematyki intelektualnej, rzeczywistości zarazam hi
storycznej, zgęszczonej, wypreparowanej i wziętej pod mikroskop. Mrożek 
sam bodaj przezwyciężył to rozpasanie, rozplamienie i niedopięcie, które 
~altem ~ócić pragnął Artur. Minął fazę „eksperymentu". Przejął i zespo
li~ w~~ystkie cenne wart~i wszystkich kolejnych buntów awangardy. „Tan
giem zapoczątkował moze nowy etap: etap syntezy nowej dramaturgii?"/ .. ./ 

Józef Kelera - Etap syntezy - Dialog Nr 10 1965 r. 
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/.„/ ,,Buffo Mrożka jest jednoznaczne. Jego serio jest o wiele trudniejsze 
do rozszyfrowania. Osobi§cie przypuszczam, że Mrożek widzi swój świat 
także w perspektywie katastrofy. Ale ten katastrofizm jest inny niż u Wit
kacego. Jak zawsze u Mrożka dwuznaczny i ironiczny. Artur jest przecież 
także Hamletem. Chce naprawiać świat. 

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

Tak wła§nie mówi Artur do Babci: • .Nawet Babcia zestarzała się w świe
cie, który wypadł z normy". A Babcia do Artura: ,,Dlaczego nie idziesz do 
klasztoru". Artur jak Hamlet jest ostatnim z ideologów i jak Hamlet w tym 
teatrze okrucieństwa z Shakespeare' a i z Artauda jednocześnie - zginie za
mordowany. Po nim przychodzi Fortynbras. Końcowe słowa Edka bardzo 
przypominają ostatnią replikę Fortynbrasa: 

„Widzieli§cie jak.i mam cios. Ale nie bójcie 
się, byle cicho siedzieć, nie podskakiwać, 
uważać co mówię, a będzie wam ze mną dobrze, 
zobaczycie. Ja jestem swój chłop. 
I pożartować mogę i zabawić się lubię, 
tylko posłuch musi być". / .. ./ 

Jan Kott Rodzina Mrożka Dialog NR 4 1965 

/ .. ./ ,,Jeżeli można sobie wyobrazić Mrożka na serio, to byłby to Artur 
właśnie. Artur to „biografia wewnętrzna" Mrożka, ta odrzucona, którą 
wciąż napotyka, która wraca jak bumerang, niepodzielna jak własny cień -
chyba ta przeciw której i dla której pisze. 

Artur zostaje zabity zamiast samego Mrożka, to autor zabija - zabił? -
w sobie Artura. Artur bowiem jest Hamletem, który postanowił zostać For
tynbrasem, harcerzem, Konradem i zetempowcem Artur jest Mrożkiem 
i tym, co mu grozi: własnym zaprzeczeniem."/ .. ./ 

Marta Piwińska Mrożek, czyli słoń a sprawa polska Dialog NR 5 1966 
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JAN KOTT 

NA WZNOWIENIE TANGA w TEATRZE OCHOTY W STYCZNIU 
1997 WCZORAJ I PRZEDWCZORAJ 

Jeszcze nie tak dawno na jednym z ostatnich moich wykładów o Sze
kspirze rozejrzałem się po sali i zdałem sobie nagle sprawę, że niemal 
wszyscy z moich słuchaczy urodzili się na dobre parę lat przed moim „Sze
kspirem współczesnym", a już bardzo rzadko byli odstawieni od piersi, kie
dy pisałem o „wielkim mechaniźmie" w tragediach szekspirowskich. 
W Ameryce, gdzie budynki stuletnie, o ile nie uległy zburzeniu, są już za
bytkami historia dla tych młodych ludzi składa się z dwóch nierównych 
okresów, bardzo krótkiego i zazwyczaj pustego od potopu albo już w naj
lepszym wypadku od odkrycia Ameryki do ich urodzin i bardzo długiego 
i gęstego od ich narodzin do ukończenia szkoły. To było wczoraj, a przed
wczoraj chyba nie było nigdy. 

Słynna premiera „Tanga" Mrożka w Teatrze Współczesnym w Warsza
wie była w roku 1965. Trzydzieści lat wczoraj/przedwczoraj. Zapewne 
dzisiaj na wznowieniu w Teatrze Ochoty większość widzów nie narodziła 
się jeszcze w dniu tej słynnej premiery, a już chyba niewielu miało wtedy 
po parę lat. „Tango" jest już od dawna klasyką i to nie tylko dla teatru pol
skiego, ale jak niewiele polskich sztuk w teatrze europejskim. Klasyka, ale 
co to wła§ciwie znaczy ,,klasyka"? Klasyka, może najprościej, żyje 

w dwóch czasach przedwczoraj, kiedy powstała; i w ciągle nowych dziś, 
kiedy staje się nagle i często niespodziewanie współczesna zwłaszcza w te
atrze, bo teatr, prawdziwy teatr jest zawsze dzIB. W różnych dziś, w trage
dii, w komedii, nawet czasem w farsie . Jeszcze tak niedawno miała swoje 
wielkie dziś trzecia część „Dziadów" Mickiewicza w gorzkim polskim 
Marcu. Wiele różnych dziś miała ,,Moralność pani Dulskiej", i zapewne bę
dzie jeszcze miała, bo Dulska ma ciągle swoje potomstwo, chociaż nie no
si już barchanowych majtek i jeździ w mercedesach. 

Lubię daty, żeby łatwiej zobaczyć wczoraj i przedwczoraj. Dulska Za
polskiej powstała w 1906, a więc niemal na 60 lat przed warszawską pra
premierą „Tanga". A więc pięć lat po „Weselu" Wyspiańskiego (1901). 
„Wesele" ma jeszcze ciągle dla wielu z nas swoje wczoraj. Na pierwszym 
przedstawieniu „Wesela" i jeszcze przedtem na ślubie Rydla w Bronowi-
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cach był obecny Boy Żeleński. W parę lat po tym ślubie ożenił się z Zofią 
Pareńską, siostrą Marii, która grała w „Weselu" Marynę. 

Witkacy nie był na tym ślubie, ale mógł być. Miał wtedy 16 lat. Przez 
długie lata był potem przyjacielem i kochankiem Zofii Żeleńskiej. W ich 
mieszkaniu było wiele obrazów Witkacego. To wczoraj jest intymne i per
sonalne, ale bez tego wczoraj, bez Wyspiańskiego i Witkacego nie byłoby 
zapewne Mrożka albo byłby inny. 

Wczoraj/przedwczoraj „Wesela" zmienia się z każdym nowym dziś. 
Słynne i wielokrotne powtarzane „chłop potegą jest i basta" z patetycznego 
na naszych oczach zaczyna brzmieć ironicznie. Chochoł jest ciągle wizyj
nym znakiem, ale ten „znak" od samego początku był wieloznaczny. Koń
cowy taniec prowadzony przez Chochola osiadł na trwale w narodowejzx 
wyobraźni. Polonezem na wzór chocholego, ironicznym znakiem odcho
dzącej w niepamięć przeszłości, kończył Andrzejewski swój powojenny 
„Popiół i diament". Upiorne tango Wujaszka Eugeniusza z Edkiem, który 
przedtem kazał na sobie wyczyścić buty, ma swoje wczoraj w „Weselu". 
Edek, który jest nastojaszczyj cham uderzeniem pięści powala inteligenta. 
Ale w tym dzis „Tanga" Artur, ideolog, który chce naprawiać świat może 
nam się wydać bardzo podejrzany. 

Trzydzieści lat temu układałem w ,,Rodzinie Mrożka" chronologię „Tan
ga" wstecz, do Wedekinda i „Kurki wodnej" Witkacego. Ale można się za
bawić w chronologię wprzód. Ala miała piętna§cie lat w „Tangu" dzisiaj 
mogłaby mieć piętnastoletnią wnuczkę chodzącą na balangi do dyskotek. 
Stomil ma już osiemdziesiąt lat z hakiem, do piżamy już mu przyszyto gu
ziki i nosi na niej wielką wstęgę z gwiazdą najwyższego z orderów. Jego 
eksperymenty jak muszla klozetowa, kolo od roweru i żelazko z wbitym 
gwoździem są już za szkłem we wszystkich muzeach sztuki nowoczesnej. 
Stomil jest dokładnie w moim wieku. Nie mogę powiedzieć, żeby to mnie 
cieszyło. 

Ale nie uwspółcześniajmy „Tanga", zwłaszcza na siłę. Klasyki nie trze
ba uwspółcześniać. Ona sama się uwspółcześnia. Uwspółcześnia się bo jest 
klasyką. 

Grudzień 1996 
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Elżbieta Morawiec 
„TANGO" po latach. 

„Tango" Mrożka było od początku utworem wewnętrznie przełamanym. Nie
wątpliwa lekcja Gombrowicza ("Ślub"), a zarazem układanka elementów, której 
poszczególne puzzle nie bardzo do siebie pasowały Niby dramat nieuchronnej 
transformacji społeczeństw ,,mieszczańskich", ale też i diagnoza ewolucji zamknię
tego, komunistycznego systemu: od rządów ideologii do władzy nagiej siły. Od Ar
tura do Edka. Ta wewnętrzna niekoherenacja „Tanga'', fakt, że z równym powodze
niem pozwalało się przykładać do różnych politycznych systemów zadecydowały 
o jego ogromnym sukcesie, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie Europy. 
W Polsce z „wariantem Edka" mieliśmy ostatnio doczynienia 13 grudnia 1981. Ty
le, że triumfu nagiej siły nie poprzedził żaden czas komunistycznej żarliwości ide
owej, przeciwnie - był to już czas głębokiego rozkładu „nowej wiary". Zresztą 
i Mrożkowy Artur nie był wcale typem płomiennego idealisty. Jego bunt przeciw
ko rozpasanemu awangardyzmowi Stomilów był czysto formalny, bunt dla ocale
nia sobie - samej możliwości buntu. Konserwatywno - formalna filozofia realizo
wana była - jak nazwalibyśmy to dzisiaj socjotechniką ZMP-owca. 

A dzisiejsi Edkowie ? O nich już w żadnej mierze nie da się powiedzieć, że są 
następcami ideologii utopii, umieją za to doskonale swój chamski kult władzy osła
niać wysokością kont i coraz doskonalszą „socjotechniką", naśladowaniem manier 
demokracji. Dzisiejsi Stomilowie przerośli od dawna awangardę porozpinanych 
guzików, którym to gestem szokował bohater „Tanga". Są liberalni, postmoderni
styczni, pluralistyczni i w dodatku jeszcze przyznali sobie cnotę absolutnej słuszno
ści. W świecie, gdzie wszyscy są Arturami - jakież jest miejsce dla buntu? 

Poniekąd zatem sytuacja historyczna wróciła do pierwotnego obrazu ze sztuki 
Mrożka - absolutnego rozchwiania wszelkich norm i wartości. W jakim kierunku 
ten świat będzie ewoluował, trudno prorokować, choć niekiedy widać, jak spod no
wej eleganckiej maski Edka wyłania się dobrze znana, wykrzywiona nienawiścią 
gęba Mrożkowego „chama" u władzy. 

Ale - co optymistyczne - z „Tanga" ocalało coś więcej. Jak pamiętamy Artur gi
nie z rąk Edka, swojego pretorianina, kiedy ponosi go zazdrość. Daje wyraz ludz
kiemu uczuciu, którego istnienia w całej swojej reformatorskiej zabawie nie brał 
pod uwagę. Chciał poślubić Alę „dla porządku" - uczucia mu się w tym nie mie
ściły. Morał? Prosty i naiwny, a takie zwykle ile się przekazują w teatrze: nie moż
na zbudować ludzkiego ładu społecznego w żadnej małej (rodzinnej) ani wielkiej 
(społecznej) skali odrzucając najprostszą miarę międzyludzkiej więzi - miłość. 

Grudzień 1996 
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JERZY KOENIG 
O CZYM JEST TO „TANGO"? 

Nie odpowiem na to pytanie. Nie bardzo oto wiem. czy '7ango" jest już dzi§ te
kstem klasycznym, który musi być reinterpretowany, albo powinien być grany hi
storycznie, albo miałby być cytowany jako arcydzieło literatury narodowej. Czy też 
jest „Tango" także dzi§ dramatem współczesnym, o dzisiejszym Arturze, dzisiej
szym Stomilu, dzisiejszym wuju Eugeniuszu i dzisiejszym Edku. 

To znaczy - chyba wiem. prywatnie, jako czytelnik dramatu Mrożka w roku 
1996, jako krytyk, który trzydzieki jeden lat temu, po premierze „Tanga" u Erwi
na Axera w Teatrze Współczesnym, zapiszczał z zachwytu i szukając jakiego§ naj
bardziej wyszukanego komplementu porównał młodego Mrożka z Antoszą Cze
chonte, w Mrożka, autora '7anga", z Antonem Czechowem. Ale to nie ja mam tu 
co§ do powieezenia. Tym zajmuje się reżyser spektaklu w Teatrze Ochoty, sceno
graf, aktorzy. Skopią ten spektakl. jeżeli umają, że „Tango" jest rapsodycmym sa
mograjem, albo zrobią co§ ciekawego, jeżeli uważnie przeczytają dawny tekst 
i również uważnie przyjrzą się współczesnemu §wiatu. Teatr się liczy i jego zma
gania z „Tangiem'',a nie czyj§ artykulik w programie. 

Dzi§ „Tango" prawie jak „Wesele" składa się z samych cytatów. Jest jednym 
z najważniejszych rodzimych tekstów dramatycznych naszego wieku. Ale jest też 
rozkosmą, mądrą czarną komedią. z żywymi ludtmi na scenie, z paroma wiecznie 
polskimi pytaniami w §rodku. Nie jest to tylko inteligencki rebus, jak my'1ą może 
mało uważni czytelnicy żartu analitycmego Jana Kotta ,,Rodzina Mrożka" sprzed 
trzydziestu dwóch lat To prawda, że zdarzenia historyczne przywołane w „Tangu" 
nie zgadzają się dzisiaj z wiekiem bohaterów, ale i Czebutykin z „Trzech sióstr'' 
czytając (było to u schyłku wieku) gazetę nie mógł się nadziwić, że Balzac wziął 
§lub w Berdyczowie. To nie jest chyba tylko melancholijne wspomnienie z dawnej, 
wyblakłej przeszłoki. 

„Tango" to §wietna sztuka, napisana w 1964 roku, zagadkowa. lekko zaczaro
wana, trochę tajemnicza. Przykro by nam było, gdyby miała stać się kiedykolwiek 
tylko lekturą szkolną. choćby to miało mieć miejsce w epoce ltomputerowego „In
ternetu". Choć pewnie wtedy też będzie się pamiętało, co to takiego kiedy§ był 
„gorset"', albo „postęp", albo ,,La cumparsita". 

Grudzień 1996 
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