
klasa IV TG 

 

1 kwietnia - środa 

To ostatni temat dotyczący „Tanga”. Nie wymaga on od 

Ciebie pisania pracy domowej. 

Przeczytaj zamieszczone niżej informacje. 

Temat: Cechy dramatu absurdu na przykładzie „Tanga” S. Mrożka 

 

1. Tango należy do nurtu nazywanego teatrem absurdu (w definicji poniżej zaznaczone są elementy, 

które odnoszą się do tego utworu) 

 

teatr absurdu 

Jeden z głównych kierunków w XX-wiecznym dramacie i teatrze, operujący groteską i parodią. Punktem 

wyjścia utworów teatru absurdu jest zazwyczaj niemal realistycznie zarysowana sytuacja, 

potworniejąca w toku akcji dramatycznej, traktowana jako pretekst do rozwoju niezwykłych wydarzeń 

[...]. Działania bohaterów pozbawione tu zostały motywacji psychologicznych, są oni tworami 

groteskowymi, określonymi w pełni przez niezwykłość sytuacji. Dużą rolę gra polemika ze stereotypami 

zachowania i przede wszystkim mówienia. Utwory reprezentatywne dla teatru absurdu pisane są 

z reguły językiem potocznym, w taki jednak sposób, by ujawnić jego ograniczenia i banalność. 

Słownik terminów literackich, pod red. Janusza Sławińskiego, Wrocław 2008, s. 570. 

 

2. Elementy groteskowe w Tangu 

o groteska [fr. grotesque ‘dziwaczny’, ‘dziwaczność’] - lit. określenie szczególnego rodzaju komizmu, 

którego właściwością jest ostentacyjne odrzucenie przyjętych zasad prawdopodobieństwa, prowadzące do 

powstania zdeformowanego, niezgodnego z wizją zdroworozsądkową, obrazu rzeczywistości; 

charakterystyczna dla groteski fantastyka przejawia się w kreowaniu kalekich, wynaturzonych, 

monstrualnych bytów; groteskę cechuje ostra dysharmonia form i zasad konstrukcji (np. łączenie 

motywacji baśniowej z naturalistyczną, współwystępowanie elementów tragizmu i komizmu, zespolenie 

jakości kontrastowych, m.in. piękna z brzydotą, patosu z trywialnością), służąca zwykle celom satyr. i 

parodystycznym, mogąca także prowadzić do odczucia grozy i alienacji; 

 

 



Elementy groteski Przykłady z Tanga 

upodobanie do form osobliwych, ekscentrycznych, 

przerażających, wyolbrzymionych  

i zdeformowanych 

np. karykaturalność i przerysowanie postaci 

dramatu; w jednym domu znalazły się osoby ze 

skrajnie różnych środowisk; prymitywny Edek 

fascynuje ostentacyjnie wyzwoloną Eleonorę, 

Stomil nie reaguje na zdradę żony i panoszenie się 

jej kochanka w jego własnym domu; Eugenia, 

zwariowana starsza pani, nosi trampki i rżnie 

w karty, usiłując naśladować zachowanie Edka; 

Artur ze swoim staroświeckim pragnieniem ładu 

wydaje się postacią z innego świata; 

karykaturalność bohaterów podkreśla dziwna 

przestrzeń, w której rozgrywa się dramat – pełna 

sprzeczności, chaotyczna, nieuporządkowana, 

dziwaczna 

absurdalność wynikająca  

z braku jednolitego systemu zasad rządzących 

światem przedstawionym 

np. najmłodszy członek rodziny terroryzuje 

wszystkich dorosłych – babcię wysyła na katafalk, 

wujkowi zakłada na głowę klatkę dla ptaków; 

u Stomilów nastąpiło odwrócenie tradycyjnych ról 

rodzinnych; dzieci nie mogą się zbuntować 

przeciwko rodzicom, ponieważ to rodzice zburzyli 

już wszelkie normy postępowania; panuje totalny 

chaos; jedyną zasadą jest brak zasad 

niejednolitość nastroju, przemieszanie 

pierwiastków komizmu i tragizmu 

np. ciąg komicznych scen zostaje zakłócony nagłą, 

bezsensowną śmiercią Eugenii, a  ostatecznie 

zburzony tragiczną śmiercią Artura i tańcem 

mordercy nad jego trupem 

parodystyczny stosunek do panujących konwencji 

literackich 

np. taniec Edka i Eugeniusza wydaje się parodią 

chocholego tańca z Wesela; postać Artura to jakby 

sparodiowany romantyczny buntownik, szaleniec 

idei; 

niejednorodność stylowa, mieszanie mowy 

wykwintnej z wulgarną 

np. język inteligentów, przepleciony filozoficznymi 

dywagacjami natury, zderzony z mową Edka 

 



3. Tango jako parabola polityczna 

Dramat S. Mrożka kojarzone jest z sytuacją Polski Ludowej, w której komuniści sprawowali władzę. 

Rządy Edka i jego totalitarne zapędy są znakami tych czasów. Artur jest samotną jednostką, która 

podejmuje próbę przywrócenia porządku. Ponosi jednak klęskę, jest zbyt słaby wobec siły Edka. Ten  

w scenie finałowej prowadzi w tańcu Eugeniusza, który jeszcze niedawno był sojusznikiem Artura, a teraz  

z łatwością poddał się nowej władzy, bezpiecznie jest przecież znajdować się po stronie zwycięzcy.  

Tango jest obrazem moralnej degradacji społeczeństwa, które, niezdolne do podjęcia wysiłku, biernie 

podporządkowuje się wpływom totalitarnej władzy. To także polityczna parabola, w której można dostrzec 

ocenę sytuacji kraju poddanego obcym rządom. 

*** 

 

 

Powtórka maturalna 

 
W tej lekcji znalazły się terminy, które poznaliście już wcześniej: 

o groteska  -  Witold Gombrowicz „ Ferdydurke” (np.: pojedynek na miny, obiad u Młodziaków) 

Bruno Schulz opowiadaniu „Sklepy cynamonowe” stwarza inny wariant 

groteskowego świata – rodem ze snu i podświadomych wizji. Miasto przestaje być 

przestrzenią realną, domy otrzymują fizjonomie, labirynty ulic prowadzą do 

tajemniczych przestrzeni. 

o parabola - utwór narracyjny, który oprócz znaczenia dosłownego ma znaczenie alegoryczne lub 

symboliczne. Zdarzenia i sytuacje mają w niej charakter przykładowy, ilustrują nadrzędną 

prawdę. Przykładem są np.:   przypowieści biblijne („O synu marnotrawnym”) 

powieść A. Camusa „Dżuma” 

opowiadanie E.Hemingwaya „Stary człowiek i morze” 

 
 


