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W P 0:'1~1E ·rA ... 

Na wiosnq 1958 rnk rupis Iem m ojq p ; rw:;:ą w życiu 

z1:u.kę, „P licję", i doznałem z tegu po> ·odu w:;t:ystkich 
radości, uniesieri i n a dziei, jak:c! m o:':e dow:.ić ml y czło

w iek, kiedy naip!sze swoJą pierwszą . zt kę. Przez pośredn i

ków (bo osobiście nie miałem dwagi) pn:ed~tav • .1ilem ma
s.zynopis ciyrektorowi jecine-go z m ejscowych teatrów . Pó
tem dyrektor umówił się ze mną w kawiarni. Powiedz ia ł, 

:l.e sztuka ma pewne za ~ ty, ale t ż ma C'W-nc w dy. 1ecil 
sii jednak n;e martw,ę, ponieważ 'ą to wady n 'euntknione 

la debiut<.int3, a poza tym: n.e w ..(y~tko st r · cone. Szt uka, 
t ak jak ją napisałem n:e ma wprawd zie szans, a le n po
d ejmuje s : ę ·ą przenib·ć. Oczywiście podpi zemy się wspól
nie na afiszu, ja już nie będę jedynym je j a utorem, to 
zrozumiałe, a tant :emy odpowiedn io podziclun y. 

Nie sk.orzy:>i łem i byłem bardzo przygnębiony. T en 
czł{1Wiek, w tedy , nap rawdę by ł d l m n ie a ut rytet em. Nie 
są<iz 'łem , aby swoją opinię mógł całkow ic ie podporządko

wać swoim interesom. Byłem więc przekonan y, że sztuka 
jest rzeczywiście niewiele warta . 

Posłałem ją jednak do „Dialogu" i odwrotną pocztą do
stałem telegram : „Sztuka doskona ł a, druku jemy na tych
m iast, proszę przyjechać do Warsza v.ry". A dam Tarn . 

SŁAWOMIR MROŻEK „Adam Tarn - Mo je 
w pomnienie o nim", Dialog 1931 nr 5 

Prawo c::lowieka do wolności opiera się nie na ::tdqzktt 
czlowieka :: c::l owiekiem, lee= pr::eciwnie, na. odgradza11~u 

się c:: l owieka od człowieka . Ono jest wlaśnie prawem tego 
odgrad::ania s i;, prawem ogr a n i c :: o n e j , rlo samej siebie 

granic: one j jednostki. 
Karol Marks 



WSPOMNIENIA ... 

Sła.womira Mr oika pozn:iłem w początku 1958 • ku. Bylem 
wówczas kierownikiem artystycznym Teatru Dramatyczne
go w Warszawie. Dyrektor zy teatrów jak wiadomo często 

sk arżą się na brak sztuk współczesnych, co oczywiście jes t 
prawdą, jeże l i dodamy, że cierpimy w teatrze na brak 
tych sztuk, które chętnie widzielibyśmy w repertuarze 
swego teatru . Tych innych, tych na które n ie m:imy o
choty , jest du żo. Czasami za dużo, ·eżeli się zważy, że su
mienny dyrektor czyta wszystko co nadsyłają bądź przy
noszą cl teatru młodzi, pełni dobr j woli, ale niestety nie 
zawsze u talentowani debiutanci sztuki pisarsldej . Bądźmy 
szczerzy: Nie chc iałbym zniech cać do pisania nikogo, dla
t ego unikam sł owa „grafoman", jednakż wiemy, że w 
ka żdym te· trze na biurku dyrektora bądź kierownika li
t er ack iego leżą egzemplarze już przeczytane, które należy 

zwrócić autorom, co wiąże się z koniecznością przeprowa
dzen ia z a utore m rozmowy. Trudne to są rozmowy, jeżeli 

pragniemy ustr zec się p ·zed zadrn ' 1 ię c iem ambicji począt

kuj4cego pis, rza. T rudne, a więc co zrozumiałe odwlekane 
w czasie. 

A oto jak wyglądał mój pierwszy kontakt ze Sławo i
r em Mrożk iem i mo·a z nim pierw z:a rozmowa. 
Małomówny młody człowiek, wręczył mi, niezby gruby 
egzemplarz sztuk i ze słowami: „ni eh Pan przeczyt , może 

siG nada"' . Dalszy ci;ig rozmowy pro\ ad ony był pr::eze 
mn ie w sp ·ób rzekłbym rutynowy. Mówiłem, że cieszę się , 

że przeczytam ale nie tak od razu, że teraz jestem bar
d zo zaj ę ty, że nic mogę podejmować żadnych w:ążących 

:z. obow iąza il, że po przeczytaniu będę s ię mus iał zastanowić, 

nar a dz ić 1. mo imi współpr::icownikami i żeby miał cierpli
wo~ć bo na pc\vno odpowiem „w swoim czasie" czy sz: uk 
jest zaakceptowa na w reperlu. rze. 

Mó j rozmówca zach owywał się w sposób n ietypowy, a ' 
sło wa o tym. że w i l teatrów ubiega się o możność wy
st;:iw ieuia jcg · dz ie la. Nie namawiał do ~cisłe"o o_:<'.lcze. · 
t er minu na wiąż.ącą odpowi d ·. Nie st:aszył mnie, nie o
strze al żebym nie przegapił jedynej okazji jaka mi si 
trafi a. • ie opowiadał także treści s ;::tuki. Uśmiechał s i 
dziwnie i po każdym moim <.dan iu k iw:ił głową ze zrozu 
m ieniem podejrzanie ~łębokim. 

W rzec.:uwi.stej spólnocie jednostki osiągają wolność w swo
im ::::nes::eniu i p opr::e :: nie. 

Fryderyk Ea ( eb 

W pewnej c:nv. ~1 pomyśl. cm, że ws::ystrn co mow ie; 
przewidział j ż wcześniej, że m oja o ·trożno~ć i lepka 
uprzejmość jest c::ymś czego się podzi \\·al, jednym sło

wem, kp · sobie ze mnie. Kpi w sposób, którego nie 
p owinienem dostr ee, kp · bo sprawia mu to przyjenmość, 

kpi niejako dla siebie, a n:e po to żeby mnie dotknąć czy 
urazić. 

Pożegnaliśmy sic; uściskiem ręki a kiedyśmy się rozsta l i, 
zauważyłem że n ·c zostawił swego adresu a ni tel efonu. 
Pomyślałen : tym lepiej, i tak na pewno za tydzień p rzy j

dzie. 
Otworzyłem egz mplarz sztuki, przeczytałem pierwszą stro
nę , a potem całość. 

Na drugi dzie' od rana rozpoczę ismy szuka ie adresu 
Sławomira Mrożka . Wyjechał gdzieś z Warszawy. Dopad
liśmy go po raz pierwszy, kiedy próby , P ol icji" były j uż 

zaawansowane. Nie był zdziwiony ani naszym pośpiechem, 
ani moimi zapewnieniami, że następna j go sztuka ma 
w naszym teatrze zapewnioną pra-p ·emierc; . Uśm iechał się 

i. mówił, że „owszem", że się cieszy, .,ale w t ej chwil i t rud-
o mu jest podejmować wiąż<ice zobowiązania", :le „da 

znać \\' swoim czasie" itd . Wielki kpiarz zamienił się ze 
mną rolami. 
Udało mi się wprawdzie wyrwać mu dwie następne sztu
ki, ale jedną z najl pszych jakie napisał, · miano\ 1c1e 
„Tango" - cynicznie oddał do real izacj i k onkurencyjnemu 
teatrowi. 
Niewdzięczna bestia! 

JAN $WIDERSKI 

Warszawa 24. I. 84 r . 

Jeśli wolnosć ma wogól pra w o do istnien ia, to Tozu m.1 „ 
się samo pr:::e:: s i ę, ::e jakaś forma wolnośc i j est tym ba r
dziej i prau: 1ioria, im wsparnals:: y i bard:: ie j rozwinięty v i;t 

osiqonęla w niej u:olno§ć. 

Karol Marks 



Ilegel byt p i erwszym, któ r y t.rafnie pr;:edstawil stosune:.: 
wolności do kon ieczności. Dla niego wolność to ;;rozumienie 
koniec::ności. Kon iec::ność j est ślepa o t yle ty! o, o ile ni~ 

::ostala ::.r :umiana. 
F ryderyk Engels 

W POSZUKIWANIU MIARY 

Postać i sytuacj..i - jest to pierwsza opozycja drnrn<t 
t urg:· Mrożka. Nie jest bynajmniej oryg·nalna, wywodzi 
się z teatru egzystencjalnego, z f iloz"Ofii „czło·.vieka w sy
tuacji", które to określ enie znaczy przede wszystkim: n ic
wspóbn ierność. Jako.i niewspółmierne ą również poslact 
i sytu cje te tru MroL.ka. Już jednak od samego początku 

- od „Pol icji" - Mrożek ocloina · ę wyraźnie od egzy cn
cjal istów, od których przejmuje punkt wyjścia. Jeg•J prob
leme jest pomieszczenie postaci w sytuacjach nie na ich 

iarę. Innymi słowy , teatr MrożJca pyta o możność i cenę 

współbytowania je<inostk.i i zbiorowośc i . \V tym też sen~l! 

j t od razu poszukiwanie miary ; najpierw jako umia ru. 

Mrożka tyle razy krytyka "Ogłaszał wielkim demistyfi -
• katarem, że warto chyb omaczyć, jaki mu najpierw przy

świecał ideał . Trzeba jedynie pam iętać, że um i r nie j e~t 

tu ::mi synonimem kompromisu, ani ugodowości. O ug -
dzie n ;e może być mowy: poszukiwanie umiaru n ie jest 
więc mieszaniem b'eli i czerni w szarzyLnę, lecz rozgra ni
czaniem zasięgu ważności. W pierwszych tekstach drama
tyc-znych Mrożka, który wyc ·ąga n:e jako wnioski z lit -
r atury ob ra hunkowej - jej ·zl hetnych histerii, bu jnych 
ideałów i nieco zak łamanych sprawozdan - tendencja ro/. 
graniczen jest z aóry dana: umiar winien b oznaczać wy
tyczenie strefy bytu, w której jednostka czula by się petno
sprawnym gospodar z.em i nie poddawała żadnym, mówi 
ówczesną modą, alienacjom. O tym więc najpierw mówi 
t eatr Mrożk zderzają postaci z sytuacjami. Ale organ iza 
cja dr matycz.na tak:ch zdarz.en nie jest wcale sprawą pro
&tą . 

1 

W „Policji'', pierwszej sztuce Mrożka , od razu idać, \ 
czym trudność : jej p taei i sytuac j- opisują n~emalże 

wprost jedną i tę samą obserwacj ę i zbyt dobrze przystają 
d o sK!bie z genezy, by można bylo os ·ą"nąć konflikt dra
matyczny. Je t to ztuka wywiedz .ona z ka w iarni, krakow
skiej kawiarn · 1957 roku. Kirytyka „kult u jednostk i" w 
pełnym rozkw 'cie. Atmosfera pojednan·a narodowego -
w Krakowie, z jego Nową Hutą, kościołem Mariackim, 

W lriość jest to prawo czyni riia ws;::ystkieao, co nie szkodzi 
innym. 

Kar ol Marini 



„Imionam· w ladzy", s tud nta.."11i, adwokaL mi i kwi:iciar a 
mi na Rynku. le wszyscy twierdzą, że wca le s ię n~e unie
nili, ws.zyscy ws-zystk"O wiedzieli od dawn, , wszyscy mieli 
racj ę. P o tym Kra kowie, kordialnie wit'.Ule lub pok zywane 
palcami, snują s ię trzy pos tac i, których miej~ce zmieniło się 

nie d-o poznania : dawny „londyi1czyk", zrehabiEtowany te
raz i fetowany, dawny funkcjor-_a riusz zwoln iony ze służby 
li u j eżdż.aj<i ry starą taksówkę, były bojowy Z P-owiec, 
chw il·Owo bez przydz.i:iłu , na lekk:m kacu, może rewizjo
n ista. Ależ oc zywi.śc:e - t y-po.w:i. yt uacja post ;:ici „Litera 
t ury obrachunkowej". Przepuśćmy je jednak przez fil t r ka
w iMln i, sceptycznej, \ zystko zawsze z góry wiedzącej, ka
wia rni arty.;lów i kołtunów , tej , któr:-t w idziała już wszy
s tk ie możhve por trety n.a ścianach: symbole i rzeczywistość 

władzy . In f.:ntów i wujów Regentów. Cóż taka kawiarnia 
myś l i , mówi i puszcza w ob '. eg o tamtych k ilku postaciach? "' 
No,no. odsiedział, a teraz taki entuzjast ... - no,no sadzał, 

::i te raz ta k podpluw _ „. Potem do stoli.ka podchodz: socjo-
l og - now;'I moda , nowa katedr:1 n~l UJ - i st<1E bywalcy 
dow iad ują się jak zwy ·le od socjologa, czegoś, co w ie - .) 
d ze l i od d:1wna, a le w zupeł nie innych slowach: :ie in-
stytucje wła d zy a l! enuj ą siĘ zawsze i wszędzie . Otóż właś-

n ie : policja byhl i będzie. Ktoś dowcpi.ny siedzi z boku i 
słu cha . Konfrontu je :.ttmosferę n :uodowej fety pojednania. 
\V uj ęciu kawia r n lan. m z tym, również kawiarn ianym, 
s ceptycyzm em. Może i uż w tym momencie nasz.kicować : 

Więźnia , Sierż:mta i Policj ę. Od s ·cbie doda przede wszy
stk im: wyja~k rawienie. 

W „P olic ji" deformacja obejmuje po równi postaci i sy
tu a cj ę, wy.-t,Hczn jej na ,.reductio nd absuroum", ale nie 
wy st arcza n1 ko n flik t : zachod z'. wpra wdzie współzależność 

d ramatyrzna pom n:dzy n_ wróceniem Więżnia na prawomy
ślność i :erfanta na wywrotowość, a e ka żdą z decyzji 
trzeba bylo za łożyć najzupełniej dowoln ie. Krytycy zach
wyca li się tym ,.eksperymentem myślowym" nie zauważają r., 

że wl aśn le w t en posii „Policj:1 " zo<'.ab pozbawiona po
wagi, w rzetelnym, a więc nie~przecznym z komizmem sen
s ie tego slowa. Ten d()WC pny tek t jest właśnie dowcipem 
t y!k{>, general izację st:rnowi o tyle, o ile dowcip jest uogól
n ien iem p'iit'.-: . 

KRZYS ZTOF WOLICKI „Gd:::1e jest teatr"? 
l~r:.ikow 19 ~3 r. 

Wol ność woli nie jest nicz11m innym ja~ t 1ko ::dol11okiq 
rozstrz v gan ia na podstawie :: najomości rz ec::11. 

Fryderyk E11~el-, 

Państ ti;o jt!st pośred n :.:.;.;m mi.;d:u c:::~owiekiem a w ol no

ściij c::'oi::eka. 
Karol Marks 
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MROŻEK - DOWCIP WYOBRAŻNI LOGICZNEJ 

Ka początku jest zawsze sytuacja. Sy'1.uac ja wyobrażcrn i 
k reowana wy-0braźnią. Sytuacja zawsie niezwykła. Sytuacja 
.z reguły ,ostatec:ma '. Kreowana, na jakiej zasadzie'! I 
t-zy jest w tym jakaś zasa<la? W te j kwestii n ie ma wątpl i 

v.'Ości . Zasada ta i me <>da wykluwała się latami w nowe
M tyce Mrożka, ale pełny, skończony kształt zyskała dopie ro 
w dramaturgii, od „Polcji" począwszy . Ana!.izowan o j ą w1e
Jokrotn 'e i najtrafn.:ej może okre~hł ją ostatnio krytyk 
czeski Oleg Sus: „domyślenie realności do absurdu". Sus 
PQ łużył się także term.inem operacji m tematycznej: r edu
ctio ad absurdum. Bardzo trafnie. Cóż jednak j est,\\' is locie, 
pr:z.1.d miotem owej redukcji i na jakiej drodze dokonuJC sit: 
owo domyślen ie do absurdu? 
Absurd założenia dramatycznego - ;:ytuac ja wyjściO'ł.'cł 

-- jest u Mrożka, przynajmnie j w pierwszych paru sztu
kach , materializacj ą wyobr żonego absolutu. Absolutu zre
alizowanego. Absolut to postać ostateczna jakiejś ide: do
myślanej do ko i1ca, do nieugiętej ostatecznośc i , z żelamą 
l ogiką i doskonale immanentną konsekwencją. Ale ab3o
lut .:real'zowany - to przede wszystkim sp rawa wyobra~ :1 1. 

Absolut z.realizowany - to dowcip. Dowcip pyszny, cho
ciaż ponury. WyobTaźnia logiczna! Mrożek dowod zi, że 

nie jest to contradicto in adiecto. 
I oto piewsza p róba : idea „policyjn ·ci". Założen ie, ·tórc 
ma ulec redukcji; jest takie: super-spn1'vna i supcr-ro?.
budowana działalność rozmnożonej we wszelk ich postaciach 
poJ;c ji w:nna ostatecznie doprowadzić - to przec ie ż c 1 
jej, ideał i racja owego rozmnożenia - do zniknięcia w~icl 

k ich prze jawów oporu, n:ec hęci, nielojalnośc i , nieposzanJ
wania, ba! nieumiłowania władzy : t ,że pol icji. z t o
Jej i założenie dramatyczne: cel ten zo. tal osiągnięty. T .• K 

r'Xlzi się sytuacja wyjściowa : kreowana, fa ntastyczna ; z.<

razem bezbłędnie logiczna rzeczywLtość „policyjnośc i" ab 
.olutnie zreal:zowanej - rzeczyw'.st0sć o elementach zg'): .1 
nadrealistycznych i jednocześnie wyprowadzonych !ogi cz~i~ 

z całkowitym rygorem zasady wyni::„ma. I da lej już tylim 

Lud;;,ie, stając się wres~c ie panam i rwoi.ch własnych farni 
byru. spolecznego, stają się zarazem panami przyrody, pana
m i samych siebie - stają się wolni. 

Fryderyk Engellł 

log ika rozmoju tej sytuacji, która od początku wszakże -
jako absolut - jest skończona i bez możliwości rorzwoju. 
Przynaj mn[ej z pozoru. Zmaterializowany absolut unice
s tw· bowiem idt!ę: „policyjność" w zenicie rujnuje 
rację istnienia rpolicj i. ·Jedyną konsekwencją tezy - a bso
lutu - jest już tylko antytez.a. W imię „policyjności" policja 
nius i się tedy zwróc ić przeciwko absolutowi tejże „poli
cyjności": zru}nowal: ab3olut i zacząć od nowa. z czego 
wniosek, że błąd tkw;ł w i:ałożeniu. Matematycy konklu
dują: co było do udowodnieni.a. 
Z 1.y c: h operacji wszakże logika sama wchodzi z nadszarp
n 'ęią poważnie reputacją, chociaż złośliwy sceptycyzm Mroż
ka, jego uciesze i pełne radości komro111itowanie logiki 
ma oczy\viście - podobnie jak u Ionesco - podłoże naj
gruntow niej ra cjonalne: nie chodzi przec ież w istocie o 
logikc; „jako taką " , ale o możliwości jej zastosowań, o jej 
naturę obojętnego, neutralnego instrumentu, sprzedanej bro
ni inte lektu, tak podatnej nadużyciom i tak w nich groi
nej. 

Utarło się w prawdzie przekonaie, że Mrożek napisał w 
,.Policj i" jeden akt - pierwszy - a potem mu się to ro
zeszło . Łatwo wykazać, że jest inaczej. z pomysłu , z kre
acj i wyobrażni wyszło Irożkowi bardzo smakowite oPQ
wiatla n ic o Wieźniu i następne, znacznie słabsze, koncep 
tualnic już rozwinięte, mniej unerw[one - o Sierżancie. 

Al.e wlaści\\'ą Mrożkows ·ą jednoaktówką teatralną jest tu 
na pewno akt t rzeci. Tu dopiero następuje spiętrzenie, 

zwarcie, pokiereszowanie wszystkich anty-schematów, ek
spl ozja abs urdu (n ie mylić pnrzę ;; eksplozją bomby nu
conej na generała ) . I „dojrzewanie" S ierżanta i dialektyka 
Ad iutanta, i tem po, szybsze spięcia . i wyraz scenicz.ny, i 
gcnra lnc nareszc: ic pomieszanie materii. ról, pozycji uk..: 
ładów odnies ienia . To już jest teatr. 

O c!r,1matycznych \\'a !orach „Policji' st::mowi jednak skąd

i nąd alog, wiele był 1 ongis .sporó\v. dywagacj: na temat 
j e~\J sceniczności . Ła~wo je rozstrzygnąć - na niekorzyść 

•1uto;·a, niestety. I n iech nas nie myli dowcip - dowc ip 
C>\':ych kot:>trukq i l<1gi..:;: .. o-paranoicznych. dm,·cip także per
~y f!,1 Cu , który t utaj - w sztuce „pol·cyjnej' · - jest fun
kcjnn.1l ny:n naśladow.l::hem i nęk::m:ei •. mowy „urzędowej'', 

N tl·t n 'q z tcal c;:a ic::i! naśc : . ::tra lca co najw11tej wolność 

innurh. 
Iarol '.\łark s 



Wolność polega na tym, że rac jonal ne r ozumien ie c iqg10,i,~ 

c::lowieka w pr awo, a i rracjonalne popędy w l ewo i w 
t ym równoległo boku r zeczywi$tych, si! ruch odbyw a s·i ę po 
przekątnej. Wolność by laby przeto średniq rozumienia i 
popędu., rozumu i bezrozu.mu. 

Fryderyk Engels 

generaln ie zaś jest u Mro-..":ka man'.fe1tacją dystansu między 
jt;zyk1 m a se · m. Niechże n'.l.s jednak ten dowcip nie 
łudzi. Do,;ć przc,;1cdz1ć te zdania, te okresy od strony skład 

ni. profilu frazy into 1acyjncj, \\-reszcie brzm ieni po prostu: 
to j szcze j..;Lyk proLJ Mrożka. Właściw ie giętki, f inezyjny, 
ale z ty:n bardzo wewnętrznym prześmieszkiem , z ty m 
autor. kim zaokrąg en.em macz.nej prozy. którą dobrz.e się 

nyt.1 - której się nie mówi. Typowy d:alog do lektury. 
Ale Mrożek rychło się w tym połapie, zrozumie także, że 

odwracan ie chematów byłoby jednak, n dalszą metę, 

z bawą zbyt prostą w dramaturgii, zbyt suchą dla wyobraż
ni. Pó jdzie da le j. 
Spróbujmy okTeś l i ć orientację Mrożka: jest generalnie, uni
w ersa ln ie antydogmalycz.na, antymitolog·czna, antydoktry
ner ska. Jest sprawdzając . Wyr sta bowie z doświadczeó, 
które · ą szansą · tre ' cią te j dramaturgii. Szansą nie nalw
ności . I czyż nie Jest to w łaśn ie, biorąc p d uwagq swo
i sto~ć. intensywnosć do,;wiad .zeń, szansa największa, szcze
góln ie sza nsa h isteryczna współczesnej liter tury po lskie j? 
Cał ość po lsk iego dośwtadczenia historycznego w kon fron
t c j i, zde rzen iu z wsze l ką mitolog ią, z wsze l ką dętą i n ie-
u tentyczną formułą - czyż nie to jest właśnie to na j 

cennci jsze, co może przynieść świa u współczesna literatur<l 
polska? 
A le Mrożek n a jeszcze szansę ba rdzie j własną . Ma da r 
obdziel n ia radośc ią. Na jbard ziej ponure dramaty epol i 
p ot raf: roz ładować tak, :l.e gęstn ieją - gęs tni ejąc stają 

sic; czyszczen iem. Wb.!iC'iwe słowo, najwłaściwsze : kathars I 
T o oczy zczen ie jest zresztą okrutne w ś rodkach i jest bo
::bj vłaśn i e ealitacją teor:; Anton.n::i Artau da o okrucień

' twie teat ru. Ale jest zarazem rad ne. Skłonn i j esteśmy po 
t ych wszystk ich dy wag. cjach o ,.wolności" uwierzyć Mroż

kow i: wolność - to może właśn :e, przede w~zystkim pa
c ·uc. humoru? 

JÓZEF K ELERA, „Kpiar::e moraliści" 

Kr.1.l'OW 1966 r . 

P raktyc::nvm ::astoso waniem prawa c::low ieka do wolnofr i 
jest p rawo c::lowieka do u:!a nośc' prywatnej. 

Karol l\lark!I 



UWAGI O EWENTUAL NEJ IN C ENl .ZACJI 

,\ 
Sztuka ta nie z i.v:iera n iczego poza tym , co zawie ra, 

t o znaczy nie jest i dną a l uzją do niczego, n ie jest t eż 

żadną metaforą i nie trzeba je j odczytywać . Grać j)O\v i 

nien przede wszystkim nagi tekst, p odany możl iw ie jak 
najdokładniej, z podkreślonym dob itnie sensem log icz:nyr:1 
zdania i scen. Sztuka ta, o ile miałaby być w ·staw ·ona, w~· -

aga \\·y tężonej uwagi ze s trony wid za ze względu 1 a jej 

'Zkłgęszczenie konstrukcyjne. J e t więc męcząca , jeśli nie 
tpodda się jej bard zo wyrażnie i czyst<J . 
Shvierdzenie, że sztuka nie jest „metafo n i" , a ·est ty tko 
tym , czym jest - w swoim ograniczonym przestrzenią i 
czasem scenicznym trwaniu pociąga następujące konsek
wencje: 

Nie moi.na jej dodawać żadnych figli scenograf icznych 
ni dla dowcipu, ani dla d ekoracji (deko ratywnośc i) . Ni

czego n ie „podkreś lać", obchodzić się również ostrożnie z 
„nastro jem". Nie dodawać jej też żadnych zbyt rozbud(}Wa 
ny ch działań . Słowem - n ie robić niczeg.o, N by odbiernto 
od przedstawienia ma.ksy malnie przejrzystego, n ieco s uro
wego i statystycznego, czystego i „ścic hapęk:'. Jak wyka 
zuje smutne d oświadczen ie , kaida próba przesadnego „pod
kreślenia", „interpretowania " i szarżowan ia tekstów autttr ~ 

t ej sztuki staje s i ę niepowodzeniem artys tycznym . 

Sam byt społeczny lud::i, który dotqd przeciu.:s taw iał si.: 
i m jako coś narzuconego p rzez pr ;::y roclę i h istor ię St!l Je 

się odtqd tworem ich wlasriego, su;obodnego czynu. Ob iek 
t yw ne, obce potęg ·i, które pa no u:aly dnt qd nad h istoril( , 
zostaną p oddane kontro l i ludz i. O dtqd dopiero tu dzie .: 
pełną świadomośc ią będq tworzyli swoją w iasnq historie;, 
odtąd d-Opiero uruchamiane przez n ich przyczyny społec!ne 
będą też przeważnie 1 w coraz więks: ej mierze pov.:o clować 
zamier zone przez n ich skutki . Jest t o skok ludzkośc i z kr.S

!estwa koTllieczności w królestwo woln ości . 
F ryderyk Engeł!I 

Nie je~t to także, broń Boże, komedia, w tym sens ie, że 
nie woln przeakcentować w niej dowcipów. O ile sztu · 
zaw:era j :\·kie<l do>1.-ci;py, <to są one tego rodzaju, że trzeb:i 
je 1 ó W<ić bez zapowiada.ni.a: „Uwaga, t e raz mówię dowctip". 
W przeciwnyim wypadku powstaje rzecz chybion1. i trochę 
nieeleganck:l , jeżeli nie niesmaczna. 

Nie je t to ta kże , ale to wcale nie jest - sztu k.a „nowo
czesna" a nE „eksper)omenta lna". Wyda je mi się , że nie 
trzebH szerzej tłumaczyć co się przez to r ozumie. 

Zdaj ę sobie .sprawę, że powyższe post ulaty mogą mnie 
n:-..razić na za r zut, że n ie wiem, co to jest teatralność. Nie o 
t o chodzi, być może nie wiem , co to jest teał!ralność, ani 
nawet tego n ie czuję. Natomiast jestem pewien i wiem do
kł:'.\.c! n ie, że pewne elementy tzw. „teatra lności", t eatralnego 
myśleni a, zbanalizowały się, spłyciły i sfetyszowały same 
dla siebie, weszły n iejako j uż do a rsenału myślenia bez
myślnego, utomatycz:nego. Między innymi odczytywanie 
s rtuk j ko „metafor ", twórcze i nowe, może także przek
S?:L1.łci ć się w jeszcze jeden szablon myślowy. (Tym bar
dziej , ;;:e sztuka niniejsza prowokuj e do - ja k to si ę mów: -
,.uh1twiania sobie życia " przez zastosowanie ta kich wł śnie 
.sza bi o nów jak „metafora ", „komedia", „nowoczesność" itp. ) 

W iedząc , czym ta sztuk.a n ie jest, nie wiem, czym ona 
jest i n ie na leży t o do moich obowiązoków. To j uż powi
nie.n w ied '!i ! eć teatr . Przypuszczać, że powyższe odautorsk ie 
poi;tulaty na ,,nie" og,rani.cz ją inscenizatora i n :czego mu 
już wlaściw· e nie pozostawiają - to by zna c zyło nie m ie.'.: 
pra wdziwego szacunku db teatru, posądzając go o ciasnoti: 
i ubus two. 

AUTOR 

Wo!nośt i Wl'ld w sq t ożsame . 

K:arol Mark~ 



Czy pozór dobrowolnośc i zostanie zachowany, czy podeptan y 
niewola pozostanie ~iie wolq. 

Fryde1 ·, k Engels 

Wo:ność , to nic n ie znaczy. Dopiero prawd;:iwa wolność, 

to znaczy coś. Dlac : ego? Bo jest prawdziwa, a więc lepsza. 
Wobec t ego, gd;;;ie s ::ukać prawd::iwej wolności? Pomyślm11 
loqicznie . Jeżeli prawd:iwa wolność to nie jest to samo, 'co 
zwykta wolność , to irobec tego gdzie jest prawdziwa u oL
ność? To j aS'ne. Prawdziwa wolność jest tylko tam, gd::ie 
nie ma zwyczajnej wolnoścl. 

Sławomir l.\frożek 

„Na pelnym mor.:u" 
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