
Dzień dobry, 

Podczas dzisiejszej lekcji poznacie dramat Sławomira Mrożka  pt. „Tango”.  

Pracować będziecie wyłącznie z fragmentami, które dołączyłam w formie zdjęć do lekcji. 

Zanim zostaniecie wprowadzeni w tematykę lektury, chciałabym, żebyście zapoznali się          
z periodyzacją (podziałem na okresy, fazy) literatury współczesnej, po to, abyście wiedzieli,       
gdzie w niej umiejscowić twórczość Sławomira Mrożka. Link do strony: 

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=906  

Wprowadzenie: 

„Sławomir Mrożek (…) wykreował w „Tangu” karykaturalny obraz rodziny,            
gdzie rodzice chcą być za wszelką cenę wiecznie młodzi, wolni od zasad i obowiązków,        
zaś ich syn – przeciwnie – pragnie starego porządku, który być może ogranicza wolność,     
ale zapewnia ład dający poczucie bezpieczeństwa i wytyczający jasny kierunek działania. 

Jednym z bohaterów dramatu jest Stomil – artysta, mąż Eleonory, ojciec Artura. 
Skupiony na sobie i realizacji własnych pasji, tworzy awangardowe sztuki teatralne. Niewiele 
interesuje się synem i żoną. Podobnie zachowuje się Eleonora; własne przyjemności stały się 
wyznacznikami jej życia. Ich dorosły syn – student medycyny – wie, że rodzina,                        
w której przyszło mu żyć, to w rzeczywistości jej karykatura. Wyzwoleni „z okowów tradycji” 
rodzice dali mu całkowitą swobodę. Nie interesują się, czym się zajmuje, co studiuje,        
jakie ma plany na przyszłość, nie ingerują w jego poczynania. Według nich, powinien           
być szczęśliwy. Czy jednak jest? Otóż nie. Artur chciałby, aby ktoś czegoś mu zabraniał, 
wskazywał, a nawet karcił za złe zachowanie, bo to przynajmniej byłoby wyrazem 
rodzicielskiej troski i miłości.” 

B. Chuderska, Odkrywamy na nowo, Gdynia 2013. 

Przeczytajcie teraz, proszę, fragmenty „Tanga” Sławomira Mrożka, a następnie zapiszcie 
temat lekcji, odpowiedzcie na pytania i przepiszcie do zeszytu notatkę. Zdjęcie całości 
prześlijcie na adres: agga.wika@gmail.com do dnia 26.05.2020r. 

TEMAT: Spór pokoleniowy na temat granic wolności. „Tango” Sławomira 
Mrożka. 

Pytania: 

1. Kto uosabia w „Tangu” tradycję? 
2. Jak to manifestuje? 
3. Dlaczego walczy o przywrócenie naturalnych ról i zachowań w rodzinie? 
4. Kto w „Tangu” jest nowoczesny? 
5. Jak to manifestuje (manifestują)? 
6. Dlaczego przyjął (przyjęli) taką postawę życiową? 



Notatka: 

Głównym problemem  dramatu jest konflikt międzypokoleniowy polegający na odmiennym 
traktowaniu pojęć tradycji i nowoczesności. Z fragmentu utworu wyłania się świat na opak,  
w którym role zostały odwrócone  - syn zachowuje się jak rodzic, rodzice jak dzieci. 
Zaburzony  jest porządek rzeczy. To starsze pokolenie powinno stać na straży tradycji,            
a młode się buntować. Symbolem tego zaburzenia jest bałagan panujący w pokoju. Młodzi 
ludzie wychowywani w domu, gdzie brak zasad, nie czują się bezpieczni, nie mają wzorców, 
punktów odniesień. 

Świat przedstawiony w utworze Sławomira Mrożka jest groteskowy. 

Groteska – kategoria estetyczna realizowana w dziełach artystycznych. Polega                       
na wykorzystaniu m.in. elementów fantastyki, upodobania do form osobliwych, 
absurdalności, wprowadzeniu sprzecznych porządków (np. baśniowego i naturalistycznego), 
pomieszaniu nastroju komizmu i tragizmu, prowokacji i parodii itp. 

Wyznaczniki groteski w „Tangu” S. Mrożka:  

–  deformacja rzeczywistości – zachowania rodziców, babci, opis wyglądu pokoju;  

–  przemieszanie elementów komizmu (Eugenia grająca w pokera z Edkiem) z elementami 
tragizmu (zupełne niezrozumienie syna przez rodziców); 

 –  prowokacyjne nastawienie wobec utrwalonego w świadomości zbiorowej porządku 
świata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


