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Być może chodzi nam o to samo, 
ale do tego byśmy się musieli do
piero dokopać przez wiele, wiele 
rozmów, a kiedy byśmy się już in
telektualnie dokopali, pozostałyby 
doświadczenia, czyli brzuch, dwa 
odmienne brzuchy. I o ile głowa, 
jeśli ma dobrą wolę, może zmieś
cić wiele, o tyle brzuch jest bez
względny i sam sobie. Co robić 
z brzuchem? 

Sławomir Mrożek 

MROŻEK ZMIENIONY 

Sławomir Mrożek symbolizował przez wiele ia t 
piękną i wymarzoną - bo tak rzadką - zgodę dra
matopisarza i teatru. Wokół toczyły się burze: lite
raci odmawiali talentu i odwagi inscenizatorom in
scenizatorzy literatom; jedyne chwile krótkiej ~za
j em~ej zgody wypełniały podejmowane wspólnie 
ataki na krytykę - pełną złej woli, bezrozumną, co 
gardzi tekstem, nie rozumiejąc też reżysera. 

Sceniczne losy polskiej dramaturgii współczes
nej. „ Ileż stron zapisano we wzajemnej złości. Bez 
samooskarżeń, wyłącznie w samoobronie. A pośród 
tego parę dzieł o jakim takim powodzeniu. I przede 
wszystkim Mrożek. 

Od po~zątku hołubiony i rozpieszczany. Poza se
zonowymi „modami na pisarza", poza „udziwnia
niem i inscenizatorską samowolą", poza recenzencki
mi wyrzekaniami na jałowość t eatru i literatury. 

Wprowadzany do teatru niemal natychmiast po 
ogłoszeniu drukiem każdego z dzieł; nawet jednoak
tówek. W czerwcu 1958 roku debiut dramatopisarski 
w „Dialogu" - Policją, w trzy miesiące później war
szawska prapremiera. W czerwcu 1959 druk Męczeń
stwa Piotra Oheya, w grudniu tegoż roku prapremie
ra w „Grotesce". W październiku 1960 Indyk, reali
zacja za <:ztery miesiące w Starym Teatrze.Na peł
nym morzu - druk luty 1961, prapremiera w czer
wcu tegoż roku w Lublinie. Karol, opublikowany 
w marcu, i Strip-tease w czerwcu 1961, już w grud
niu pojawiają się w Teatrze Wybrzeże. W marcu 1963 
odbywa się we Wrocławiu prapremiera Zabawy 
(druk październik 1962), Kynologa w rozterce (listo
pad tegoż roku) i Czarownej nocy (luty 1963). W paź
dzierniku 1963 w Starym Teatrze prapremiera na
grodzonej dopiero co (na konkursie literackim Głów
nego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego) -
Smierci porucznika. Do momentu opublikowania 
Tanga Mrożek jest autorem dziesięciu wystawionych 
sztuk w piećdziesięciu sześciu różnych inscenizacjach. 
Jedyny pisarz, któremu teatr gra wszystko, co na
pisze. 

Tango podbija jeszcze sukces, i bez tego olbrzymi. 
Ogłoszone drukiem w listopadzie 1964, już w czerw
cu 1965 zostaje wprowadzone na scenę w Bydgoszczy, 
do koń.ca tegoż roku, a więc praktycznie w ciągu 
czterech - odliczywszy wakacje - miesięcy, ma 
jeszcze sześć premier, do końca sezonu 1967/68 w su-



mie trzynaście . Sezon ten zamyka pierwszy, ponad 
dziesięcioletni okres realizacji utworów Mrożka w nn
szym teatrze ... 

Repertuar to oczywiście nie tylko zbiór tytułów, 
,jakość literackiego materiału, ale i jego realizacja. 
W przypadku Mrożka nie dochodziło między jednym 
a drugim do żadnych drastycznych dysonansów, choć 
- rzecz jasna - zdarzały się przedstawienia dosko
nałe i zdarzały się pomyłki. Tę nieczęstą „bezkonfli
ktowość" autora i teatru da się rozszerzyć i na dzie
dziny inne. Mimo pewnych różnic w ocenie artys
tycznej i problemowej jego sztuk (główni~ Polic~i 
i Śmierci porucznika) nie wywołały one sądow kran
cowych: ani pośród recenzentów, ani - co niezwy
klejsze - między recenzentami a publicznością. Po 
raz pierwszy zdarzyło się chyba w Polsce, by rodzi
my i w pełni sił twórczych dramaturg miał prawie 
samych entuzjastów, jeśli nie liczyć oczywista. nie
których urzędników. By - w dodatku - godził tak 
doskonale potrzeby „wyższe" teatru (jego ambicje 
twórcze) z tzw. dobrą klasą. 

Ten fenomen powodzenia dawał się wyjaśnić dość 
prosto. Talent dramatopisarski Mrożka nie mógł bu
dzić wątpliwości nawet u jego ideowych przeciwni
ków. Pochwała literata tworzącego dla sceny za to, 
że tworzy sztuki dobre lub nawet znakomite, brzmi 
- rzecz jasna - impertynencko i bardzo naiwnie. 
Ale wystarczy przeczytać większość dzieł tego gatun
ku, by zrozumieć, jaką szansą jest dla teatru odkry
cie dramatopisarza, który od początku do końca wie, 
o czym i po co pisze, który jest w stanie ponieść od
powiedzialność za słowo i który wreszcie umie zre
alizować swe zamierzenie konsekwentnie, i to w do
skonałe j zgodności treści i formy. 

Treść była ważniejsza, ale i sprawa formy nieba
gatelna. Wbrew wszystkiemu, co zwykło się pisać 
o współczesności i wspaniałej przyszłaś.ci scenariuszy, 
czy improwizacji w teatrze dnia dzisiejszego i jutro, 
zarówno ów teatr, jak publiczność słusznie wolą ba
zować na bardziej przekonywujących i sprawdzo
nych podstawach. Dzieła Mrożka tak „nietradycyjne" 
w sposobie myślenia budowane były wedle wszelkich 
zasad tradycyjnej sztuki. Nie wymagały żadnych 
efektownych inscenizacyjnych ingerencji i ulepszeń. 
Unikały zbytniej teatralności programowo i konse
kwentnie, od pierwszej sztuki po najnowsze. Mrożek 
wypowiedział się w tej sprawie stanowczo już w Po
licji i zdania nie zmienił: „Zdaję sobie sprawę, że po
wyższe postulaty mogą mnie narazić na zarzut, że 
nie wiem co to jest teatralność, ani nawet tego nie 

cz1..iję. Natomiast jEstem pewien i wiem dokładnie, że 
pewne elementy tzw. teatralności („.) zbanalizowały 
się, spłyciły i sfetyszyzowały same dla siebie, weszły 
niejako już do arsenału myślenia bezmyślnego, auto
matycznego". 

Żądając dla swych dramatów „przedstawień ma
ksymalnie przejrzystych, nieco surowych i statycz
nych, czystych" - umieszczał autor swe utwory 
w scenerii zwyczajnej, pośród mebli i rekwizytów, 
które można było przenieść na scenę już nie tylko 
z każdej teatralnej pracowni, ale wprost „z życia" 
Była to oczywiście zwyczajność często pozorna - już 
.charakter rekwizytu czy kostiumu oraz pojawienie 
się ich w takim, a nie innym kontekście dowodziły, iż 
została ona zakwestionowana: ważniejsze jest jednak, 
że odcięto się tu zdecydowanie od wszelkiej enigma
tycznej metaforyki, surrealizmu, abstrakcjonizmu 
etc. Akcja prawie wszystkich sztuk Mrożka rozgry
wa się we wnętrzach (czy to w salonie, czy pokoju 
hotelowym, karczmie lub gabinecie urzędowym), 
a gdy z rzadka wnętrze to autor opuszcza, to nie po 
to, by epatować rozległością i niezwykłoś.cią scenicz
nej plastyki ... 

Jest przy tym Mrożek dramatopisarzem, który 
dostarcza teatrowi sztuk nie tylko dobrze napisa
nych, ale i wyreżyserowanych. Co więcej „reżyser
skie" i „scenograficzne" didaskalia przylegają tu 
w sposób wręcz idealny do tekstu głównego. Jest to 
rzecz prawie niespotykana w naszym scenicznym piś
miennictwie; jeśli idzie o niezwykłość, konkurować 
z nią może jedynie fakt, iż didaskaliom posłuszni są 
w ogromnej większości wszyscy realizatorzy tej dra
maturgii, co nie oznacza, rzeiez jasna, ślepego posłu
szeństwa.„ 

„Pewna" też była publiczność. I tu tkwi następny 
fenomen tej dramaturgii: atakując wszystko, co uz
nane, narodowe mity czy raczej sposób ich funkcjo
nowania, szarżując na największe świętości nie tylko 
literackiej przecież proweniencji, kalając je, demas
kując z drugiej strony nie tylko idiotyzmy, ale i wie
lorakie grzeiehy powszednie naszej codzienności, zos
tał Mrożek w całości zaakceptowany przez tę właśnie 
pubUczność, w której stereotypy myślowe i groź
ne nieraz zachowania mierzył. Czy nie tylko dlatego, 
że utrafił bezbłędnie w pewną stylistykę, którą jeden 
z krytyków nazwał zbyt może surowo „felietonową 
formacją umysłową"? . 

Debiut Policji - utworu dwudziestoośmioletnie
go wówczas autora - przypadł na okres, gdy pierw
sza fala buntu wobec niedawno obowiązujących kon-



wencji (sztuki i myślenia, także politycznego) ju ż 
przechodziła. Ten pierwszy bunt był buntem serio 
i rozpoczęli go ludzie o doświadczenia,ch politycz
nych, osobistych i artystycznych poważniejszych niż 
Mrożkowe. Ale rok 1958 należał już i do młodych. 
„Sukces Policji, sukces Słonia, Polski w obrazach 
i drukowanego w odcinkach Postępowca, sukces Mro
żka, jest jednym z pierwszych znaków zbliżającego 
się - mam nadzieję - zwycięstwa nowego pogod
nego stosunku inteligencji polskiej do rzeczywistości" 
- pisał rówieśnik Mrożka, Andrzej Jarecki, i choć 
w konstatacji tej kryło się pewne uproszczenie, to 
przecież było w niej i sporo racji. 

„Rzeczywistość pogodna" to przede wszystkim 
rzeczywistość oczyszczona z wszelkich tabu, ograni
,czających wolność myślenia. Ale, rzecz jasna, pod 
warunkiem, iż wierzy się, że można obalać jedne ta
bu nie tworząc innych. I że wierzy się także w sku
teczność broni,której się używa. 

Broń, którą posługiwał się Mrożek, nie była tylko 
narzędziem walki. Poetykę jego sztuk określano roz
maicie („groteska", „parodia", „rzeczywistość domy
ślana do absurdu", i „absurd domyślany do rzeczy
wistości"), na ogół słusznie, lecz w pewnym konflik
cie z autorem, który nie lubił tych pojęć i formuł, 
podobnie jak innych: „nowoczesność" czy „meta
fora". Poetyka ta była - przynajmniej zdawała się 
być - nie wyborem metody, lecz sposobem patrzenia 
na świat. Świat, w którym wszystko zdało się stereo
typem - mniej lub bardziej groźnym, oczywiście, 
bo wiodącym czasem do zwykłej głupoty, a czasem do 
okrucieństwa. 

„Okulary Sławomira Mrożka" ukazywały mu rze
czywistość określoną i dość niezróżnicowaną. Tak 
przynajmniej wyglądało to na zewnątrz. Bo już 
wkrótce łatwiej było rozmawiać o owych okularach 
niż o Mrożku. A sam Mrożek - czyż nie popadł 
w stereotypy? ( ... ) Po Tangu nie powinna zostać na
pisana Poczwórka, niewątpliwy krok wstecz nie tylko 
w stosunku do tego utworu. I właśnie Poczwórka, 
o paradoksie, zamknęła pierwszy okres dziejów sce
nicznych tego autora w kraju i Poczwórka rozpoczęła 
po pięciu lata.eh, etap następny. 
Mrożek nigdy nie cenił Poczwórki. Już w roku 1967 

dał jej ulepszoną wersję, Drugie danie. Ale dopiero 
w siedem lat później zaprotestował przeciw jej wy
stawianiu„. 

W Krakowie i Warszawie „debiutował" Mrożek 
Szczęśliwym wydarzeniem, sztuką, która ( ... ) wska
zywała na zaszłe w nim przemiany. Szczęśliwego 

wydarz!3nia nie da się por6wnac z Tangiem; rozmca 
artystyczna i problemowa obu tych utworów jest zbyt 
duża. Ale w Szczęśliwym wydarzeniu jest pewien ele
ment wspólny z Tangiem: powaga, wyglądająca nie 
spod groteski już nawet, lecz farsy. I groza finału:· 
kto wie, czy nie większa groza. Edek to było niebez-· 
pieczeństwo znane (niestety, znane). Niemowlę zapo
wiadało rzeczy straszne i tajemnicze. Może dlatego 
Szczęśliwe wydarzenie pokazywało znów innego 
Mrożka: zwycięstwo Edka to była konstatacja. Naro
dziny Niemowlęcia to była przestroga. 

Przestrzeganie oznacza zaś postawę zaangażowa
nia. I takiego też Mrożka ujrzeć można w dwu jego 
następnych utworach: Rzeźni i Emigrantach. A także 
w systematycznie do „Dialogu" pisywanych Małych 
listach„ 

„Domyślasz się chyba jak bym ja to samo napisał 
dzisięć lat temu: rozbudowałbym metaforę do ma
ksimum możliwości. wyciągnąłbym z niej maksy
malną ilość sytuacji kontrastowych, konfliktowych„. 
uniknąłbym tyrad i wykładów wprost, przyprawił
bym maksymalnie groteską„. Rzecz w tym, że obec
nie, kiedy mi ktoś mówi o metaforze, ja nie rozu
miem po co i pytam: dobrze, ale dlaczego pan nie 
powie mi po prostu, o co panu chodzi". 

Nie jest łatwo wycofać się z groteski i metafory 
w mówienie wprost i serio. Tym bardziej, że owe 
„wprost" i „serio" znaczą dziś co innego niż przed 
laty trzydziestu i co innego niż przed dwudziestu laty. 
Być może z „wprost" i „serio" wynika tylko „patos 
i nudziarstwo. A także grafomania, bo grafoman to 

taki, kto „pisze całym sercem". Być może.„ Ale osta
teczności tej nie zapowiada ani Rzeźnia, ani jeden 
z najwybitniejszych polskich utworów scenicznych -
Emigranci„. Nowe związki Mrożka z polskim teatrem 
dopiero się zaczęły. Nie wiadomo, jak się ułożą dalej, 
nie wiadomo, jak ustosunkuje się do autora Męczeń
stwa Piotr Oheya nasza scena i nasza publiczność, 
gdy zrozumie, że nie jest to już pisarz łatwy, zręczny 
i „poczytny" .. . 

MARTA FIK 

M. Fik: Sezony teatralne, „Czytelnik" 1977, s. 110-121. 
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MROŻKA TRZECIE DANIE 

„Pokój słoneczny, samodzielny, z widokiem na 
jezioro i Mont Blanc, wynajmę natychmiast na do
godnych warunkach ... " Ale kiedy zgłasza się chętny, 
Mont Blanc we mgle i zapewne nigdy zza chmur nie 
wygląda. Jezioro także jakby wyparowało. A pokój 
jest, ale przechodni i wspólny z gospodarzami. Tak 
więc naprawdę nic nie ma. Jest tylko miejsce w ro
dzinnym łóżku i dogodne warunki, bo płacić nie trze
ba wcale, nawet pożywić się można - słonymi cias
teczkami. Czy to śmieszne? 

Owszem, śmieszne. Ale j a k śmieszne? Procedura 
tego typu wynajmu może oczywiście zabawić egzo
tyczną widownię. Jednak oszustów, wydrwigroszów 
występowało już w teatrze niemało. Fałszywe ogło
szenie jest chwytem ogranym, choć skutecznym -
tak na scenie jak w życiu. Śmieszny jest zarówno ten, 
kto pozwoli się nabrać, jak ten, kto łudzi się wartoś
cią oferowanego przedmiotu. Asymetrie wymiany są 
źródłem tradycyjnego humoru: bawi kupiec, który 
prze.cenia swój towar i mąż, co bierze rzekomą dzie

wicę za żonę. Tak więc dowcip Szczęśliwego wyda
rzenia zdaje się w pierwszej ,chwili niewinny. Ktoś 
zostanie ośmieszony: Mąż, jeśli naprawdę wierzył, że 
pokój wynajmie, Przybysz, jeśli pozwoli się nabrać. 
A publiczność sama wyznaczy właściwą cenę rzeczy. 

Jest jednak moment, kiedy tenże humor staje 
się niepokojący. Wtedy mianowicie, kiedy - znając 
warunki - Przybysz przyjmuje propozycję. Dosko
nale wie, że żadnego pokoju nie będzie, nie będzie 
łazienki i wielkogóry za oknem. Nie będzie także 
żadnych łóżkowych przyjemności. Cóż więc będzie? 
Będzie - coś niesłychanego. Nie wiadomo co, ale 
na pewno będzie. Świat się przekrzywi, rozmajaczy„. 
I dowcip nie wesołość zrodzi, lecz strach. 

Humor Mrożka miał zawsze dwa oblicza . Pisarz 
mówił naprzód: jesteście śmieszni, bo powtarzacie 
stare gesty, puste słowa. Wszystko już było. Podej
mował więc ograne intrygi. zdarte wątki. Roman
tyczne w młodości, jak przystało, bulwarowe w póź
niejszym okresie, w latach Poczwórki. Był to Mro
żek - cokolwiek się powie - uspokajający, ponieważ 
dopuszczał myśl, że człowiek potrafi się zmienić. Ale 
jego humor miał także drugą twarz. Odsłaniała się 
nie wtedy, kiedy mówił, że wszystko było, ale wtedy, 
kiedy podsuwał, że wszystko będzie. Że nie ma ni
czego, co by się zdarzyć nie mogło. Fantastyka lęku 

jest głębszym, cr yginalnie jszym źródłem tej twór
czości. Od takiego humoru ciarki chodzą po grzbiecie, 
ponieważ zwiastuje on obecność potworów. 

Możeśmy dotąd za mało zwracali uwagę na tę 
stronę twórczości Mrożka. Jest on prze.cie zdecydo
wanym katastrofistą, pesymistą już nieuleczalnym. 
Przestał się bawić tym, że świat nie jest młody, że 
powtarza, co wymyślił. Coraz częściej śmieje się z te
go, że stać się może wszystko . Nie ma naprawdę żad
nego powodu, aby jutro tygrys nie zagnieździł się 
w łazience . Abyśmy nie spotkali wampira. Aby nas 
własne dzieci nie zakuły w tużurki. Dlaczego nie po
kochać ręki, która zabija? Dlaczego nie zarżnąć oku
listy? Dlaczego nie wynająć pokoju, którego nie 
ma? Nie ma pewności, bo nie ma opo
ru. Kształt świata jest fu!)kcją wartości, 
ontologia stoi na aksjologii. Skoro zniknęły reguły, 
fotel nawet może przemówić ludzkim głosem. Ionesco 
uważał, że właśnie wschodnie, bałkańskie tradycje 
odnawiają humor europejski . Śmiech zachodni był 
śmiechem rozumu. Redukował nieznane do znanego, 
niezwykłe do zwykłego. Moliere świętoszka sprowa
dzał do oszusta, Feydeyu - damę do kokotki, Jarry 
nawet - króla do bandyty. I było to niewątpliwie 
mądre, roztropne i prawdopodobne. Przez dwieście 
lat smiech uspokajał Europę, nie tylko wtedy, kiedy 
bawił się błahostkami, kiedy wszystkich ustawiał 
w ogonku do łóżka. Ufał rozsądkowi, ufał jasności 
dnia . 

Wszystko to dzisiaj przeszłość. I nawet u Moliere'a 
kusić nas poczynają ciemności.„ Ale nas, Słowian, 
w piekło humoru wprowadzał Gogol; Dostojewski. 
Kafka także są nad wyraz śmieszni. Śmiech strachu, 
zgrozy, śmiech nieprzewidzianego dzisiaj, jak się zda
je, bierze górę. Przypatrzmy się jednak, jak wszyscy 
robią co mogą, aby ten śmiech ograniczyć, obłaska
wić . Jak przekonują, że demaskuje, burzy tabu roz
maite, jaką piękną przyszłość przygotowuje. Ale na
prawdę śmiech .coraz wyraźniej podchodzi skowytem. 

Może to dalekie od Szczęśliwego wydarzenia. 
Ale tam także walczą ze sobą - nieraz w tych sa
mych replikach, sytuacjach - obie JnOżliwości hu
moru. I od wyniku tej walki zależy zapewne ostatecz
ny kształt twórczości Mrożka . 

Po ,co Mąż kusi i wynajmuje Przybysza? Po to, 
aby mu obezwadnił ojca, Starca nieznośnego, aby go 
chytrością wyprowadził w pole. Bo ten mastodont 
ani na chwilę nie chce młodej pary (Męża i Żony) 
pozostawić w spokoju! Nie pozwala im spłodzić dzie
cka, ponieważ: „Dziecko odbierze mi przywileje, któ-



re dotąd należą się mnie, Starcowi". Czuwa dniem 
i nocą, skazując na jałowość młodych, którzy by 
dzieckiem chcieli rzutować się w przyszłość. Stąd 
prośba do Przybysza. I Przybysz tę prośbę spełnia. 
Tak swym .cynizmem i cygaństwem gniewa Starca, 
że ten - szablę czcigodną chwyciwszy w dłoń -
puszcza się za Przybyszem w pogoń, zostawiając mło
dych bez dozoru ... I niemowlę przychodzi na świat. 
Spłodzone z pomocą anarchisty, jeżeli nie fizyczną, 
to moralną. Więc wielkie, głupie i złe. Dzieckiem 
w kolebce ledwie łba nie urwie Starcowi ... Nie pozo
stanie więc nic innego, jak pozostawić je opiece Przy
bysza. ( ... ) Zwalić wszystko na Przybysza i uciec. 
Pomknąć w spokój weekendów, kiedy mieszkanie wy
latuje w powietrze, wysadzone głupkowatą agresyw
nością potomka„. 

Jak w ostatnich trzech sztukach Mrożka, w histo
rię rodzinną została wpisana polityczna ... Mechanizm 
„alegoryzacji" przeniknąć bardzo łatwo. Przybysz 
jest po prostu - przeciwko. Głosi - słowem i postę
powaniem - obojętność, swobodę, pogardę wartości 
uświęconych. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, 
kiedy płynie po fluktach przypadku. Jest wolny od 
ambicji i pieniądza, i tym samym sympatyczny. Ale 
także wolny od lojalności i przyzwoitości. Nie lubi 
faryzejskiego porządku, ale naciąga i oszukuje. Swo
boda przeplata się z cwaniactwem, bunt z ,cynizmem. 
?rzybysz jest przeciw formom, ale także - bez for
my ... Dlatego jest do wynajęcia. Mrożka dręczy od 
dawna problem wolności. Bo zahaczył wcześnie, że 
- niczym robak w jabłku - siedzi w niej często obo
j ętność, nijakość, przypadkowość ... 

Tradycja, liberalizm, kontestacja... Szczęśliwe 
wydarzenie jest należycie dwuznaczne. Nikogo Mro
żek nie oszczędził. Tradycyjny brontozaur unicestwił 
się własną śmiesznością. Anarchista został z potwor
nym niemowlęciem na ręku. A liberał ocalił się 
z ognia - ale za jaką cenę ... Łatwizny i tchórzostwa . 
Kto winien? Wszyscy jednako. Starzec, bo skamie
niał w egoizmie. Przybysz, bo mu wszystko jedno. 
Parka liberałów, bo nic w nich nie ma oprócz obłudy 
i samolubstwa. Szczęśliwe wydarzenie można od
czytać jako kpinę z anarchicznej kontestacji. Ale 
można również sprawdzić, aby odium i wzgarda spa
dły na Męża! Toż to intrygant, kłamca, grób pobie
lany! Kto chciał się - instrumentalnie - posłużyć 
anarchią, zdradzając własne przekonania? Kto poma
gał w karcianym oszustwie? I kto porzucił okropne 
dziecko? 

Szczęśliwe wydarzenie świadczy jasno o gory-

czy, w jaką wpra-.via Mrożek cyw ilizacyjny impas, 
w który zabrnął świat . I to świat oświecony, roztr,Jp
ny, tolerancyjny .. . Jak się teraz pogodzi z los2m, 
w który sam się wpędził? Bo nawet buntowników 
płodzi coraz marniejszych. A wśród następców -
myśli Mrożek - ileż Edków! Tak, tych z Tanga. 
Bowiem słusznie napisano, że Mrożkowe inferno ma 
kształt leja, po którego ścianach wszyscy zsuwają się 
co_r~z n_iżej - na dno, gdzie czeka Cham. Gdzie cy
w1hzacJa sama sobie zaprzecza, wracając do nagiej 
siły, przypadku, zwierzęcości. Lekcja Szczęśliw ego 
wydarzenia nie różni się więc od pouczeń Tanga 
i Drugiego dania. Jest tylko chłodniejsza, przykrzej
sza, bardziej beznadziejna. A przy tym udowadnia, że 
odmienność materiału - obyczajowego tła, aktual
nego dowcipu, społecznej aluzji - niewiele wpływa 
na natręctwo, które Mrożek nosi w sobie od dawna. 

w_ Szczęśliwym wydarzeniu rozbłysnął raz jesz
cze Jeden z naJefektowniejszych talentów pisarza. 
Myślę o umiejętności budowania modeli samozagłady, 
błędnych kół społecznej logiki, układów które niszcza 
się własnym rozwojem. Mrożek był z;wsze opętany 
sylogizmem, który pozwalał mu wszystko, czeao do
tykał, sprowadzić do absurdu . Zredukować do :bsur
du policję, jak w Policji, demokrację, jak w Na peł
nym morzu itd. Ale w tym właśnie komedie Mrożka 
przypominają farsy - tyle, że postacie są marionet
~rnmi lo_giki, nie zaś kukłami namiętności. Szczególny 
i rzadki talent Mrożka przyniósł mu niemal natych
miastowe po_wodzenie. Ale on sam wie najlepiej, że 
w sztuce logika starzeje się najszybciej . 

Na Szczęśliwe wydarzenie można jednak popa
trzeć nieco inaczej. Fabuła tkwi najgłębiej w natręc
twach pisarza, w zawikłanym stosunku do oj.ca i nie
ustającej refleksji o konieczności i niemożliwości au
torytetu. Bo przecie i tutaj Starzec jest spirytus mo
vens intrygi, jak w Tangu Stomil, jak pięćdziesię
?io_la tek ~ _Dr~gim daniu . Ojciec jest konieczny 
i m e do zmes1ema zarazem. Kiedy upiera się przy tra
dycji, żle. Kiedy się odmładza, jeszcze gorzej. A kie
dy udaje awangardzistę - kiedy przychodzi na miej
sc~ syna - okropność! Mrożek tęskni do porządku, 
ktorego zasada wygasła. Wygasła - w nim samym! 
Wbrew pozorom, ma bardzo wysokie mniemanie o oi
cu. Pragnie, aby się zjawił, aby uporządkował świat. 
Ale każde wcielenie ojca strąca i porzuca, ośmiesza 
i kompromitu je, bo nie może znieść zasady zależności, 
przypadkowości autorytetu! 

Dlatego Mrożek jest bardziej jeszcze znikąd, ni.ż 
Przybysz. Przybysz ma na pewno siebie. Swoje zach-



cianki, kaprysy, wygody ceni i - jak ~oże - dowar
tościowuje. Anarchista jest z siebie równie zadowo
lony jak b'urżuj, którego odwrócenie stanowi. To już 
Mr9żkowi nie wystarcza. On siebie także nie lubi. 
Dlatego nie przebiera się w łachman hippiesa, ani 
w wyzywający strój dandysa czy buntownika. Jest 
tak podporządkowany, że gotów się podporządkować 
banalności. Antykonformizm posunięty tak daleko, 
że sam siebie pożera! Ponieważ nic mnie nie zado
woli, niech będzie jak jest - byle mnie nie zauwa
żano! Przynajmniej dopóty, dopóki nie wyrwę się 
z komedyjki zależności i buntu, którą przejrzałem 
na wylot, podobnie jak przejrzałem wszystko, co stać 
się może między ojcem a synem! Tak sobie przynaj
mniej wyobrażam Mrożkową postawę. Czy słusznie, 
nie mam pojęcia. 

Szczęśliwe wydarzenie jest machiną dobrze wy
porządzoną, naoliwioną, pełnosprawną. Funkcjonuje 
składnie i celowo. Publiczność częścią zabawi, części1 
rozzłości, jak należy. Ale niewiele brakuje, aby ma
china się wykoleiła. Aby ten humor oszalał! Najpierw 
na początku, kiedy przez chwilę może się zdawać, że 
brykną i staną dęba wszystkie stosunki międzyludz
kie. Potem w drugim ak.cie, w tym wielkim łóżku, 
gdzie i Starzec dostojny, i skuta ojcowskim terrorem 
parka, i cyniczny intruz ... I nawet w trzecim, kiedy 
pojawia się potomek - wampir, wielki i niezdarny, 
Edek en herbe, cham w poduszce. Tak, to właśnie 
najbardziej Mrożkowe składniki - i najlepsze. Co do 
reszty, także dobra, ale zanadto logiczna, zanadto 
klarowna, oczywista. 

Wyobraźnia Mrożka odnawia się, kiedy zbliża się 
jawniej do ciemnych źródeł wewnętrznych obses1i. 
Później jPdnak wyprowadza pisarza dalej, poza ro
dzinę, w świat zagadkowy i wysoce metafizyczny. 
Myślę o tak wspaniałych opowiadaniach, jak „ We 
młynie, we młynie, mój dobry panie ... ", jak zwłasz
cza „Ci, co mnie niosą". One też zapewne wprowa
dzają w nowy etap tej twórczości. Przyznaję, że wolę 
Mrożka grożneg~. niż pociesznego, obłąkanego niż 
logicznego (co nie znaczy, abym nie bawił się sylogiz
mami i lekceważył szyderstwa). Lubię Mrożka dziwa
ka, Mrożka nocnego, Mrożka metafizycznych parob
ków i okrutnych dzieci. Albo jeszcze lepiej: Mrożka, 
który tajemnice widzi w pełnym świetle. Już nie dia
belsko romantycznego, ale jadowicie „nudnego", roz
szczepiającego włos na czworo, snującego głupawe ni
by rozważania, w których tyle piekielnego znawstwa 
człowieka ... i taki straszny chłód, taka straszna bcz
litość ... 

Tam, w tej wewnętrznej strefie, odnawia się tak
że humor Mrożka. Śmiech rodzi się i zamiera! -
z całkowitej obojętności, w ogołoceniu, gotowości na 
wszystko, w przekonaniu, że nic nie jest niemożliwe, 
że rozwiały się przepisy i granice. Ale też tam, gdzie 
wszystko możliwe, możliwy jest nie tylko humor. 
Możliwe jest także olśnienie, odkrycie, podobnie jak 
możliwa jest śmierć. Tam gra zaczyna się na nowo, 
z pełnym ryzykiem i o pełną stawkę. Ale to już nie 
na dzisiaj rozważanie. ' 

JAN BŁOŃSKI 

„Dialog" 1973/4. 



Zespół artystyczny 

Celina ' BARTYZEL 

Krystyna HEBDA 

Halina KAMIŃSKA 

Danuta KOŁACZEK 

Jad wiga KUKULSKA 

Renata KULICKA 
Elżbieta MIŁOWSKA 

Mirosława OLBIŃSKA 

Juliusz DZIEMSKI 

Jacek JACKOWICZ 

Zbysław JANKOWIAK 
Tadeusz KAMBERSKI 

Tadeusz KRUSZYŃSKI 

Jerzy KULICKI 
Tomasz KWIETKO-BĘBNOWSKI 

Jan MIŁOWSKI 
Zdzisław Jan NOWICKI 

Mariusz OLBIŃSKI 

Andrzej RAUSZ 
Janusz SYKUTERA 
Wiesława SĄSIADEK - adept 

Elżbieta BARGIEŁA - inspicjent 

Tadeusz WASIAK - inspicjent 

Zespół techniczny 

Kierownik techniczny - Wiesław SZUBA 

Z-ca kierownika technicznego - Marianna KLISZCZAK 

Akustycy: Ryszard CWIERTNIA 

Bogdan JANUSZEWICZ 

Elektrycy: Henryk KAZIMIERCZYK 

Andrzej MOŻDŻAN 

Władysław SAJDA 

Kierownicy pracowni: 

elektrycznej - Krzysztof ROGIŃSKI 

krawieckiej - Mieczysława MACIEJEWSKA 

perukarskiej - Gertruda OLSZLEGIER . 

ślusarsko-stolarskiej - Tadeusz FRONC 

plastycznej - Karol KUBIAK 

Brygadier sceny - Włodzimierz KALSKI 

Rekwizytor - Lucjan MAKOWSKI 
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Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 

Najbliższa premiera: 

Ryszard Latko 

óżonr 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Maria CZERNIATOWICZ 
Organizator widowni 
Halina ANGELIDIS 
Biuro Obsługi Widzów czynne od godz. 8.00 do 15.00 
telefon 258-50 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 
dla zakładów pracy, instytucji i szkół. 

Kasa teatru czynna 
od godz. 10.00 do 12.00 i na dwie godziny przed 
rozpoczęciem spektaklu. 
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