
Klasa IV TFTS – 8 kwietnia 

 

Temat: Artur – bohater romantyczny (S. Mrożek Tango). 

 

 

Znasz już bohaterów romantycznych (wykreowanych przez pisarzy epoki romantyzmu). 

Można wymienić:  

Kordiana z dramatu J. Słowackiego 

Konrada z III cz. Dziadów A. Mickiewicza. 

W kolejnych epokach często twórcy nadawali swoim postaciom cechy bohaterów 
romantycznych: 

Stanisław Wokulski – Lalka 

dr Tomasz Judym – Ludzie bezdomni 

 

Artur z Tanga również zalicza się do tej grupy - bardzo przypomina Konrada  

z „ III części Dziadów” czy Kordiana Słowackiego.  

Tak, jak oni jest osamotniony w swojej walce i nierozumiany przez otoczenie. Tocząc 
zmagania z istniejącą rzeczywistością, walczy również z samym sobą. W jego umyśle nie 
może wyklarować się idea, która nada kierunek jego działaniom. 

Przeżywa też romantyczną miłość do Ali i rozczarowania z nią związane. Ala nie podziela jego 
odczuć związanych z buntem. Chce by Artur udowodnił jej przede wszystkim swoją miłość. 
Poczucie odrzucenia powoduje, że u Artura następuje przeniesienie emocji na sprawy 
społeczne. 

Takie przeniesienie u romantyków dotyczyło spraw niepodległościowych. Bohater „Tanga” 
skupia się na przywróceniu właściwego sensu pojęciu wolności. Pozornie wydaje się, że w 
odróżnieniu od bohaterów romantycznych, próbuje walczyć z wolnością. W rzeczywistości 
jednak Artur walczy o przywrócenie ładu, wartości moralnych i właściwej hierarchii. Artura 
razi obojętność całej rodziny, która nie jest zdolna ani do miłości, ani do nienawiści. 

Jego monolog wygłaszany z ustawionego na stole krzesła przypomina porywy emocjonalne 
Kordiana oraz Konrada z „III części Dziadów”. 

 



 

Występuje analogia między Arturem a wymienionymi bohaterami romantycznymi. 

Wszyscy podejmują walkę jednostkową w imię idei całej społeczności. Artur chciał zbawić 

świat, poświęcenie jednostki dla idei jest prawidłowością romantyczną. 

W odróżnieniu od bohaterów romantycznych, bohater Mrożka nie odbywa dalekich podróży 

romantycznych. , co robi, dzieje się w mieszczańskiej kamienicy. Obiektem jego działania jest 

mikrospołeczność rodzinna. Zachowuje się tak, jakby cały świat był skupiony wokół niego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Porównanie Artura (S. Mrożek „Tango”) z Konradem (A. Mickiewicz „Dziady, cz. III”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

• Artur jest kontynuatorem figury bohatera romantycznego; 

• współczesny idealista podobnie jak bohater romantyczny ponosi klęskę; 

• Tango obnaża zagrożenia wypływające z młodzieńczego idealizmu, które zostały 

zasygnalizowane w III części Dziadów. 

Podobieństwa 

• młodzi; 
• indywidualiści, samotni, zdystansowani wobec 

otoczenia, wyobcowani, wynoszą się ponad 
ludzkość; 

• tworzą własną ideologię; 
• żyją w opresji: Konrad osadzony w celi, dla Artura 

dom rodzinny jest więzieniem; 
• grzeszą pychą; 
• przekonanie o słuszności swojej drogi prowadzi ich 

do tyranii: Konrad w Wielkiej Improwizacji żąda od 
Boga władzy absolutnej nad ludzkimi duszami, 
Artur prześladuje członków własnej rodziny, w imię 
idei chciałby przejąć władzę nad ich życiem i 
śmiercią; 

• buntują się przeciwko ojcu: Konrad przeciw Bogu 
Ojcu, Artur przeciw Stomilowi; 

• rozczarowani: Konrad postawą Boga, Artur – 
postawą rodziny; 

• w tle ich działań można się dopatrzyć 
niespełnionej miłości: Konrad pod wpływem 
zawodu miłosnego przechodzi przemianę z 
romantycznego kochanka (Gustawa) w buntownika 
o sprawę narodową (Konrada); Artur rzuca się na 
Edka i ginie pod jego ciosami, gdy dowiaduje się, że 
został zdradzony przez Alę; 

• ponoszą klęskę: Konrad nie otrzymawszy 
odpowiedzi od Boga, mdleje; Artur zostaje zabity 
przez Edka. 

 

Różnice 

• żyją w odmiennych epokach: Konrad w 
okresie romantyzmu, Artur – w czasach 
rewolty obyczajowej, która ogarnęła Zachód 
w latach 60. XX w.; 

• różnią ich okoliczności życiowe: Konrad jest 
więźniem politycznym, ofiarą zaborów, 
Artur żyje normalnie, w otoczeniu rodziny; 

• inna jest natura ich buntu: Konrad buntuje 
się przeciwko Bogu w imię deklarowanej 
przez siebie miłości do ludzi, Artur buntuje 
się przeciwko rodzicom (przede wszystkim 
ojcu), chcąc przywrócenia tradycyjnych 
wartości; 

• mają odmienny stosunek do sztuki: 
Konrad jest poetą romantycznym, 
wieszczem, poezja jest dla niego 
narzędziem do osiągnięcia rządu dusz, 
wierzy w sprawczą moc sztuki, Artur chce 
być lekarzem, nie artystą, pogardza 
eksperymentami teatralnymi Stomila, 
ludzie sztuki w jego oczach odpowiadają za 
odwrót od tradycyjnych wartości (Przecież 
nie lubisz artystów). 

 


