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TANGO
Sławomira Mrożka

TANGO
MŁODY CZŁOWIEK

czyli

ARTUR Gracjan Kielar, Mariusz Siudziński (gościnnie)

ELEONORA
matka Artura

STOMIL
ojciec Artura

Małgorzata

Skoczylas

Ireneusz Kaskiewicz

OSOBA NA RAZIE
ZWANA BABCIĄ czyli

Białobrzeska (gościnnie)

EUGENIA Maria
STARSZY PARlNER czyli

EUGENIUSZ Zbiginiew

Szczapiński

PARINER Z WĄSIKIEM czyli

EDEK Piotr
ALA
kuzynka i narzeczona Artura

rezysena
scenografia
opracowanie
muzyczne
układ ruchu
asystent

reżysera

Kaźmierczak (gościnnie),

Beata Olga Kowalska

Szczepan Szczykno
Mariol a Rogala
1

Bogdan Pawłowski
Tomasz Dajewski
Krystyna Sabara
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Piotr Lauks

„Czy mój życiorys może zaciekawić kogoś, kto
nigdy przedtem nic nie słyszał o moim istnieniu? (. . .)
Żyłem tylko i byłem". Tymi oto słowami Sławomir Mrożek
rozpoczyna swoją autobiografię, wydaną po angielsku,
w Polsce znaną jak dotąd fragmentarycznie.
Oczywiście, można posądzać pisarza o kokieterię albo wprost przeciwnie - wychwalać go za cnotę
skromności. Ale nie w tym rzecz. Mrożek jest jednym
z najbardziej znanych i popularnych autorów współczes
nych, od czterdziestu lat mówimy „Mrożkiem" , czasami
bezwiednie, a to stanowi miarę pisarskiej obecności.
O liczbie teatralnych premier nie ma nawet co wspominać - w tej dziedzinie konkurentem Mrożka może być
jedynie Fredro. Zarazem - Mrożek należy do tych
nielicznych twórców, o których bardzo niewiele wiadomo.
Biogramy w słownikach i leksykonach ograniczają się do
podstawowych dat z życiorysu i wyliczania dorobku.
W twórczości Mrożka próżno szukać śladów autotematyzmu. Inne świadectwa - jego własne i cudze wywiady, wspomnienia, anegdoty są rzadkością. Mrożek
jest lakoniczny i skryty - wyznania, ekshibicje,
„omfaloskopia" i wyprzedaż własnego życia to z całą
pewnością nie jego specjalność . Nawet w angielskiej
autobiografii, pisanej w 1988 roku, nie wykracza poza
sarkastyczną
i oszczędnie rzeczową relację: „Nie
polowałem na słonie, nie byłem agentem wywiadu ani
kochanką Johna Kennedy.
Nie popełniłem żadnej
zwyczajnej choćby zbrodni ani nie jestem przeciętnym
nawet zboczeńcem. Nie mając żadnych pikantnych
sekretów do wyjawienia, jakże mogę zaciekawić szeroką
publiczność? Żyłem tylko i byłem. Przeżyłem drugą wojnę
światową, niemiecką okupację Polski, komunizm stalinowski i późniejszy, ale tym nie mogę się chwalić, milionom ludzi udało się to samo. Również moja emigracja,
gdy piszę te słowa już 27 lat trwająca, to nic
wyjątkowego. Więc czym tu zaciekawić?"
Na to ostatnie, jakoś przecież prowokacyjne
pytanie łatwo odpowiedzieć: twórczością. Mrożek zdaje
się dawać do zrozumienia, że literatura jest jedynym
sposobem, w jaki umie i chcialby istnieć publicznie.
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Wszystko inne to prywatność i nikomu nic do tego.
Rzadka postawa, jest w niej coś niedzisiejszego. Dzisiejsi
pisarze - w każdym razie: wielu z nich, głośnych - żyją
z procentów bezwstydu i, by tak rzec, jawnogrzesznictwa
w najrozmaitszych wydaniach. Tymczasem Mrożek to,
jeśli wolno tak powiedzieć, scriptor absconditus. Pisarz:
co to znaczy w przypadku Mrożka? Bliższe określenie:
prozaik i dramaturg nie wszystko jeszcze wyjaśnia, bo
zarówno w dziedzinie prozy, jak i dramatu Mrożek imał
się różnych gatunków i form. Pisał satyry (Opowiadania
z Trzmielowej Góry, Półpancerze praktyczne, Donosy);
pisał opowiadania: te groteskowe, bodaj najbardziej popularne, znane z tomów Słoń, Wesele w Atomicach,
Deszcz, te dłuższe, głębokie i metaforyczne, opublikowane w tomie Dwa listy (np. Mon/za Clavier, We
młynie, we młynie, mój dobry panie, Ci, co mnie niosą),
oraz te, które można by określić jako filozofujące miniatury (Opowiadania, 1981; m. in. Moje ukochane beznóżki,
Rura, Egzamin, Sedno). We wczesnym okresie
twórczości wydał także dwie powieści: Maleńkie lato i
Ucieczka w południe. Osobnym gatunkiem prozatorskim
uprawianym przez Mrożka były Małe listy, drukowane w
połowie ilat siedemdziesiątych w „Dialogu" jako sui generis felietony, następnie opublikowane w wydaniu
książkowym .
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Po okresie współpracy literackiej z teatrzykiem eksperymentalnym „Bim-Bom" Zbigniewa Cybulskiego w Gdańsku
Mrożek zadebiutował w teatrze sztuką Policja, następnie wystawił ponad dwadzieścia utworów, w tym większość jednoaktówek. Jego pisarstwo, również sceniczne, nawiązuje zresztą w sposób najzupełniej jasny - do nurtu drwiny i groteski reprezentowanego w literaturze pol'skiej XX wieku głównie
przez Stanisława I. Witkiewicza, Konstantego I. Gałczyńskiego
i Witolda Gombrowicza. Mrożek rozlicza się z balastem załga
nych tradycji narodowych i społecznych, a także ze współczes
nymi antynomiami. Pod pretekstem fantastyki i dziwności kryje
racjonalizm satyryka uczulonego na każde kłamstwo, niedomówienie i 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 id'ei
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, RFN , Szwajcarii
i USA, poza tym w kilkunastu innych krajach. Oprócz wymienionych wystawi! jeszcze sztuki: Męczeństwo Piotra Oheya
(1959), Indyk, Na pełnym morzu, Karol i Streap-tease (1961 ),
Czarowna noc, Kynolog w rozterce, Zabawa , Śmierć Porucznika (1963), Jeleń (1966) , Poczwórka (1968), Szczęśliwe
wydarzenie (1973), Emigranci (1974), Rzeźnia (1966) i Garbus
(1975), Serenada, Us filozof i Polowanie na lisa. Dom na granicy i Krawiec (1978), Vatzlav (1979), Pieszo (1980), Ambasador
(1981), Letni dzień (1983), Kontrakt (1986), Portret (1987),
Wdowy (1991), Miłość na Krymie (1993) . Napisał też Testarium
i Drugie danie. Jest autorem niezrealizowanych scenariuszy
filmowych: Wyspa róż i Amor.

S. Marczak-Oborski
Przewodnik Teatralny, Warszawa 1991
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A teraz uwaga, werble, orkiestra, tusz! Maestro, please,
wielkie wejście, na scenę wchodzi komunizm w
kostiumie supermana (dla mnie go przywdział) I pięknie
(do mnie przynajmniej) uśmiechnięty.
Wchodzi? Nie, raczej wnosi go na plecach Czerwona Armia.
Dziwne, że najpierw to widziałem, a potem przestałem widzieć.
A widziałem, bo widzieliśmy wszyscy, a my, to znaczy ta szara,
ludowa Polska, do której należałem, w imieniu, której, przez nią
wytęskniony, przez nią przyzywany - jak twierdził - on do nas
przybywa/. Trudno o większe łgarstwo i trudno o bardziej
karkołomne salto mortale niż to, jakie wykonałem, żeby w to
odbędzie

się

uwierzyć.

Raczej niż do salto mortale należy mój cyrkowy numer porównać
do sztuki magicznej, efektownej dla publiczności, ale polegającej
na oszukańczym chwycie. Sam byłem swoim magikiem i publicznością, ale przez pewien czas umieszcza/em się tylko na widowni.
Teraz, jakby już trzecia osoba, widzę zarówno publiczność,
jak i magika jednocześnie („.)
Wielcy mistrzowie komunizmu posiadali pewną mą
drość. Nie mądrość uniwersalną, ale specyficzną, a więc powiedzmy raczej: zręczność. A specyficzną, bo tylko w dziedzinie manipulowania jednostkami i tłumem w jednym, jedynym celu: zdobycia i utrzymania władzy. Według ich teorii miało z tego wyniknąć
powszechne szczęście 'ludzkości, ale to już inna historia. Jak
każde skupienie wszystkich zdolności umysłu i środków materialnych na jednym ce'lu ta ich monomania przyniosła doskonałe
rezultaty, przynajmniej dorażne. Niestety, dorażność dla historii
liczy się w dłuższych latach niż dla jednostki. Kiedy do nas zawitali, mieli już za sobą długą praktykę, a więc doświadczenie,
a więc biegłość. Ich mistrzostwo w grze o władzę zawsze budziło
sekretny podziw polityków nawet, czy zwłaszcza, tak zwanych
reakcyjnych, a więc tych, którzy niejako z urzędu byli wrogami
komunizmu. Był to podziw amatorów wobec zawodowców, partaczy wobec mistrzów, zawiść majstrów wyposażonych w kiepskie
narządzia
wobec
konkurentów
dysponujących
pierwszorzędnym sprzętem.
Mając dwadzieścia lat byłem gotowy do przyjęcia
propozycji ideologicznej bez zaglądania jej w zęby, byle
tylko była rewolucyjna. A to dlatego, że byłem już gotów do
mojej własnej, prywatnej rewolucji.
Mistrzowie doskonale o tym wiedzieli. Manipulowanie młodością
należało do ich rutyny. I tak ku mnie śpiewali, trącając w romantyczną lirę: „Pójdź z nami, młody człowieku. lio, co tobie oferujemy, jest dokładnie tym, czego ty potrzebujesz. Ty i my chcemy
tego samego, różnica między nami jest tylko taka, że my wiemy
jak to osiągnąć, a ty nie wiesz. Tak, ten świat jest zgniły,
razem go wykończymy i zbudujemy nowy".
każdej

I tak miałem szczęście, że nie urodziłem się Niemrocznik, powiedzmy 1913. Byłby ze mnie hitlerowiec,
ponieważ technika werbunku była taka sama. Dlaczego szczę
ście, skoro nie było zasadniczej różnicy między nazizmem a komunizmem? (Mniejsza o ideologiczne subtelności, chodzi o to jak się
żyje i jak umiera, w obu tych izmach żyło i umierało się podobnie.) Bo trafiłbym na wojnę po niemieckiej stronie, ja j,uż
dorosły, i miałbym większe szanse popełnienia znacznie brzydszych rzeczy niż te, które popełniłem jako komunizujący pętak
w roku 1950. Szanse zaś, że zginąłbym na froncie, zanim bym
zdążył oprzytomnieć, też były większe, niż te, że mógłbym nie
przeżyć Stalina.
Niestety, nie byłem młodzieńcem wyjątkowym. Z takich jak ja rekrutowano kiedyś zarówno do Hitlerjugend i do
Komsomołu, we wczesnym, bohaterskim okresie obu ideologii,
zanim przynależność partyjna stała się już tylko kwestią oportunizmu. Sfrustrowani, niepotrzebni i zbuntowani młodzieńcy są
obecni w każdym pokoleniu, a to, co ze swoim buntem robią,
zależy tylko od okoliczności.
Moje porachunki z komunizmen są prywatne. Uważa
łem się za bohatera romantycznej rewolucji, a byłem tylko chłop
cem na posyłki najbardziej paskudnej, bo obłudnej władzy (hitleryzm pod tym względem był uczciwszy, bo nie był obłudny), jaka
kiedykolwiek się zdarzyła. Oszukano mnie. Ale dlaczego mieć pretensje do oszusta, że oszukuje? Kto głupi, ten się daje oszukać,
oszust robi tylko swoje. Dlaczego więc nie mieć pretensji do siebie
tylko? Stać mnie na takie rozumowanie, ale nie stać mnie na uczucia, które by były z nim zgodne. Umiem być logiczny, ale zawsze
ostatecznie decydował o moim życiu poryw, odruch, sympatie
i antypatie. Głupiec może nie mieć racji przed trybunałem rozumu,
ale ma prawo do swoich namiętności. A oszustwo pozostaje
oszustwem, jakiekolwiek racje mu towarzyszą.
Na moje szczęście nie dane mi było popełnić czynów
zbrodniczych, czy szczególnie podłych, w okresie mojego totalitarnego entuzjazmu. Uratowała mnie chyba moja słaba zdolność
do czynów w ogóle, wielka zaś zdolność do przeżywania wszys- ~
!kiego w wyobraźni i na papierze. Byłem zatrudniony jako publi·
cysta w „Dzienniku Polskim", lokalnej, krakowskiej gazecie.
··
Pisałem o wspaniałości Józefa Stalina i dobrodziejstwad1 kolek(;, "
NIE wie P~Rwicq
tywizacji rolnej. Wielu innym z mojego pokolenia nie udało się
..~
co nwi LE'Nicri
tak gładko, szczególnie tym, co zamiast tylko pisać i gadać lJJ.
działali, a to, co zdziałali, skrzywdziło ich, połamało, czy nawet~
zniszczyło na zawsze.
'~
cem,

1

'

J.

Nowe

Książki,

{'f:Sz .

6/94

W

I

OD"IROT~iE

JAN BŁOŃSKI

TANGO
I
DRAMATURGIA
MODELI

APLAUZ DLA „TANGA"
Od pamiętnej premiery Wesela nie było
w Polsce sztuki, która by wzbudziła równie jednogłośny
aplauz. „Witkacy przyszedł za wcześnie, Gombrowicz jest
obok, Mrożek pierwszy przyszedł w samą porę - pisał
Kott. - i to na obu zegarach: polskim i zachodnim".
Melodia La Cumparsity zabrzmiała równie zrozumiale
w Krakowie i Paryżu, Santiago i Wilnie. Ale wcale
nie łatwo udowodnić, dlaczego.
Pochwały krytyki można sprowadzić do dwóch. Tango
podsumowuje doświadczenia dramatyczne polskiej awangardy. Stomila, Eleonorę, Babcię nawet spłodzili
metafizyczni maniacy Witkacego, którzy najbłahszą codzienność chcieli przeistoczyć w dzieło sztu'ki. Zaś
pomysł obrzędu, który ma scementować społeczny
porządek wziął Mrożek na pewno z Gombrowicza podobnie jak dialektykę gąb i form, w której rozpuszcza się
substancjalność jednostki. Tango byłoby zatem ironicznym pogłosem Ślubu i Kurki wodnej. Zarazem jednak
- mówiono - przestał Mrożek składać parabole, bawić
się logicznymi paradoksami: „napisał swoją pierwszą
sztukę". Zabawne to westchnienie ulgi, które wydarło się
recenzentom, karmionym pinterami na ioneskach i frischami na brechtach ...

KIM JEST ARTUR?
Kim jest Artur? Jak wiadomo, sofoklesowy Edyp
nie ma kompleksu Edypa: jego historia jest sama tym
kompleksem. Trochę podobnie z Arturem. Czy to psychika, w której odcisnął ślady (nie najszczęśliwszy) model
wychowawczy? Nie, historia Artura po prostu jest tym
modelem. Nie posiada on żadnych cech, które nie byłyby
składnikami modelu ... Dlatego trudno powiedzieć, aby był
„żywym
czlowiekiem", inaczej, charakterem mieszczańskiego dramatu. Ale nie jest także stereotypem, czyli
figurą gotową, statyczną, przyłapaną w opinii społecznej
jak mucha w bursztynie. Artur naprawdę wprowadza w
akcję czynnik indeterminacji.
Umiemy przewidzieć,
jak zachowa się Eugeniusz czy Stomil, ale nie - co zrobi
Artur. Zachowuje się więc tak, jak postać dramatyczna
powinna ... A przecież tą postacią - w ścisłym znaczeniu

- nie jest. Jest raczej modelem zachowań (rodzinnych,
następnie społecznych), który tworzy się czy buduje
w naszych oczach .
BUNT WEDŁUG MROŻKA
tej błahej w końcu historyjce
prosto: utożsamiając rodzinę ze
obu wzorach zachowań, z których paradoksalnie - tradycyjne proponuje Artur, nowoczesne
zaś
Stomil, łatwo spostrzec dwa wzorce rozwoju
społecznego, tysiąckrotnie dyskutowane tak w maglach ,
jak na uniwersytetach . Społeczność tradycyjna rozwija się
- a raczej trwa, ponieważ trwanie ceni wyżej niż rozwój
- przez przystosowanie nowo przybyłych do istniejącego
porządku.
Przystosowanie zostaje wymuszone przez
autorytet dorosłych (zwłaszcza ojców), którzy są mistrzami wypróbowanych technik produkcyjnych i nauczycielami postępowań. Nie ma pojęcia postępu, chyba jednostkowego: drogi do zbawienia lub przynajmniej - doskonalenia wewnętrznego. Bunt młodych rozumie się zawsze
moralnie i psychologicznie, rozwiązuje zaś metodą prób
i błędów, czemu wydatnie sprzyjają trudności gospodarki
naturalnej. Młodość jest z reguły oceniana ujemnie ...
dziecko to człowiek niepełny, bliski jeszcze zwierzęciu.
Ale w praktyce toleruje się znaczne odchylenia od
normy ... Jak powiadali dziadkowie, każdy wiek ma swoje
prawo i powołanie. Aby się zaś młodość prędzej wyszumiała, najlepiej dosypać do ognia, czyli obarczyć ją
odpowiedzialnością.
W potyczce z rzeczywistością
ucierpią jednostki, dostosuje się większość i tak
społeczność
umocni
się
w
swoim
trwaniu.
Inaczej współcześnie. „Być szczęśliwym powiada Eleonora - to prawo i obowiązek ludzi wyzwolonych w naszej nowej epoce. Tak mnie uczył
Stomil". Istotnie: „Jest tylko jedna zasada - wyklada
jej małżonek - nie krępować się i robić to, na co
się ma ochotę 1... ] Człowiek sięga po samego
siebie, zrzuca starych bogów i siebie stawia na
piedestale". Te okropne frazesy można wysłowić
ładniej. Właściwym celem człowieka jest wszechstronny rozwój osobowości, pojmowany jako
uprawnienie do słuchania własnej natury, do
Jak teraz

nośność? Całkiem
społeczeństwem. W

nadać

rozbudzania danych ludziom możliwości. Im hojniej te
możliwości zostaną wykorzystane, tym rozwój społeczny
szybszy i korzystniejszy. „Czy myślisz, że byliśmy
wyłącznie ślepymi anarchistami? - oburza się Stomil,
biegły nie tylko w eksperymentowaniu, lecz także w historiozofii.- Byliśmy także marszem ku przyszłości,
ruchem, procesem dziejowym [ ... ] Bunt to opoka, na
której postęp buduje kościół swój. Im większy obszar
buntu, tym rozleglejsza jest ta budowla". I oto religia
przyszłości gotowa! Jej bóstwem jest postęp, kapłanami
- buntownicy, momentem epifanii - młodość . W młodości
bowiem objawia się przyszłość jednostki i społeczeństwa.
W młodości i pierwotności. „Edek jest dzieckiem szczę
ścia - tłumaczy synowi Stomil. - Urodził się taki, jakimi
my wszyscy powinniśmy zostać . To co u niego jest
darem przyrodzonym my osiągamy za cenę wysiłku,
„sztuką". „Nowoczesna [ ... ] autentyczność" Edka nie
może jednak sprawić, aby Stomila nie uwierały trochę
rogi ...

Cham jest wieczny. Biblijny Cham zachowywał
po chamsku wobec własnego ojca. Polski cham od
lat zajmuje socjologów, publicystów i pisarzy. „Jego
definicją jest arogancja, absolutna pewność, że mu się
wszystko należy, a nic go nie obowiązuje, więc wszystko
należy mu się za nic" - pisał przed rokiem Sławomir
Mrożek, odpowiadając na pytania naszej ankiety „Czy
myślał Pan o powrocie do kraju?" - „Cham nie szanuje
cudzej egzystencji, ponieważ uważa, że świat został
stworzony tylko po to, żeby mógł zaistnieć on i żadnej
zagadki bytu wobec tego nie ma. Cham wie wszystko,
wie wszystko najlepiej i nie musi się dowiadywać
niczego".
Autor „Tanga", w którym pokazał niejakiego
Edzia, chama doskonałego, napisał jeszcze, że nie chce
wracać do Polski, ponieważ nadal panoszy się w niej
peerelowski cham, mimo, że komunizm, który go
się

stworzył, już upadł.

Jak to

się stało, że

ten nasz dobry znajomy tak
w nowe czasy, a nawet czuje się
w nich pewniej niż w Polsce Ludowej? Może potrafi sprytnie, na własną korzyść zinterpretować sens zmian
zapoczątkowanych w Polsce w 1980 r.? Andrzej Mleczko
zamieścił wówczas w „ITD" bardzo dowcipny rysunek.
Matka zwraca się do dziecka: „Ukłoń się, pan robotnik
idzie"?
W kwitnącym wtedy kulcie człowieka prostego
ukryty był wstyd człowieka wykształconego - za to, że
bardziej uwierzył w nowy ustrój, że się sprzeniewierzył.
Lech Wałęsa powiedział przy jakiejś okazji, że gdyby był
człowiekiem wykształconym, prawdopodobnie siedziałby
w Stoczni Gdańskiej po drugiej stronie stołu obrad.
Niewykluczone, że tak by się stało.
łatwo prześlizgnął się
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