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Jerzego Jarockiego „Odczyt" Mrożka• jest na 
pierwszy rzut oka jedną z tych niefrasobliwie, 
lekką ręką napisanych błahostek, które wybitne
mu pisarzowi „same", jakby od niechcenia spły
wają z pióra i więcej się zalecają lekkością war
sztatu niż wagą treści. Bo i cóż to za treść? -
wykrzyknie oburzony czytelnik, który lubi być 
traktowany powamie i rozmawiać z literaturą 
wyłącznie o tzw. sprawach poważnych. Jakieś 
dyrdymałki zwariowanego Prelegenta-Terapeu
ty w zachodnim stylu (ich to przecież zajmują 
głównie niepoważne problemy seksu) wygłaszane 
do grupy domniemanych erotycznych. pechow
ców, nieudaczników czy - jak pisze Mrożek -
niedopełnieńców. Dyrdymałki, mające przekonać 
Panów z głębokimi kompleksami - nazwijmy 
rzecz delikatnie - niepowodzenia u pań, że 
wszystkie górne i durne obrazy miłości spełnio-



nej, jakie podsuwa im własna wyobraźnia i lite
ratura: obrazy męskości triumfującej i kobiecości 
łagodnej, do wzięcia i arkadyjskiego kochania -
to złudny miraż, za którym kryje się prawdziwy 
obraz wszystkich nieszczęść puszki Pandory. I że 
w imię uniknięcia tychże lepiej dać sobie z tym 
wszystkim spokój. „Sublimujcie się. Budujcie fi
lozoficzne systemy i pojazdy kosmiczne, twórzcie 
literaturę i sztukę, zajmujcie się polityką. Odej
dźcie stąd wyleczeni ( ... ) z tęsknoty za chorobą, 
której na imię: NECESSITAS AMANDI FEMI
NAM" - powiada w zakończeniu „Odczytu" 
przewrotny Prelegent-Terapeuta Mrożka. 
Nasz oburzony literacki pedant lekceważąco za
mknie tekst w tym miejscu, mrucząc do siebie 
„I dla takiej to prawdy trzeba było zapisać kilka 
stron druku? ... " Bo ów pedant i smakosz pr~w
dziwie po sarmacku zawstydzony samym istnie-

• „Pismo" nr 1/2, styczeń/luty 1983, Kraków 

niem erotyzmu (to sprawa alkowy, a nie litera
tury!) miłość uważa za „ozdobę życia''. Wła
śnie - za ozdobę, czyli coś, co jest piękne, ale 
bez czego można się obejść. I przeciwko takim 
pedantom, niezauważającym życia w „ozdobach 
życia" wymierzony jest pełen paradoksów, iro
niczny &rebus „Odczyt" Mrożka, o pozornie ga
lanteryjnej, salonowofreudowskiej - zachodniej 
zewnętrznej formie. W istocie drobiazg osnuty 
jednak na tym samym najpoważniejszym tema
cie, paradoksie naszego życia, które rozwijane 
były w „Rzeźni" i w „Garbusie", w „Kr.awen", · 
a także w „Emigrantach". Paradoksie i dramacie 
istnienia ludzkiego w Naturze i Kulturze, czy ra
czej wiecznym, niepewnym balansowaniu mię
dzy nimi. Istnienia ludzkiego rozdartego między 
„ciało" i „duszę", nigdzie może nie zaznaczają
cego się tak wyraziście jak w kulturze polskiej, 



sublimowanej, uduchowionej, gdzie podniosłość 
i świętość ostrą kreską oddziela się od wulgarno
ści i „wieprzowatości", wcale przez to nie zmniej
szając obszarów tej ostatniej. Przeciwnie wystar
czy wspomnieć mit pięknego, szlachetnego Pola
ka, jaki o sobie w duszy piastujemy i chętnie 
sprzedajemy na wynos i skonfrontować go z Po
lakiem rzeczywistym i przeciętnym. „Sublimuj
cie się" Mrożka ma więc dla polskiego odbiorcy 
znaczenie szczególnie zjadliwe. Od ponad dwu
stu lat nic innego wszakże nie robimy. Uducha
wiamy się. Z jakimi skutkami dla indywidualne
go i społecznego „ciała" - wiadomo. „Jak ty 
wół, to ja świnia" - podsumował krótko jeden 
z aspektów tego uduchawiania się AA w „Emi
grantach". 
Co napisawszy łapię się na tym, że niesie mnie 
w kierunku „słoń a sprawa polska". A Mrożek 
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napisał przec1ez i przede wszystkim drobiazg 
o paradoksie istnienia każdego człowieka w euro
pejskiej cywilizacji. I tak go zrozumiał Jerzy Ja
rocki, układając swój scenariusz „ Terapia gru
powa dla Pahów". Pierwotny tekst ,~Odczytu" 
poszerzył się, na podobnej zasadzie jak niegdyś 
„Akty" (realizowane przez Jarockiego ze studen
tami warszawskiej PWST), o sceny z różnych 
dramatów Mrożka i autorskie układy pantomi
miczne Jerzego Jarockiego i Agnieszki Łaski oraz 
zamykającą całość chóralną piosenkę: „ Więc daj
cie sobie z tym spokój panowie (.„) Sublimujcie 
się." Dodajmy do tego - nie wynikające bynaj
mniej ze względów technicznych zmiany ról (Pre
legenta-Terapeutę grają na zmianę aktorzy i ak
torki) i nakładanie kostiumów na oczach widow
ni, a ściślej - przechodzenie od ubrania prywat
nego, kostiumu „życiowego" - do kostiumu ar-



tystycz?ego, kulturowego. Cały ten precyzyjny, 
zegarmistrzowską ręką reżysera stworzony układ 
- l~kki, zabawny i subtelny lśni pełną gamą 
Mrozkowego „żartu, ironii i głębszych znaczeń". 
Jako pierwsza inkrustacja „Odczytu" zjawia się 
pantomima „Arkadia", w której streszcza się 
„sublimowany", bezkonfliktowy, „kulturowy" 
obraz sttzęśliwego „pana i władcy", triumfatora 
nad rzeszami kobiet-nimf, zamyka całość scena 
z „Wyspy róż", gdzie temat „kultura" drama
tycznie splata się z tematem „natura". Przed
śmiertna wizja starca-mnicha to kobieta. Kobie
ta - miłość i kobieta - śmierć. A obie są po 
polsku - rodzaju żeńskiego. I bez żadnej z nich 
nie ma ani sublimacji, ani filozofii. Jak nie ma 
w życiu bez jego istoty - związku mężczyzny 
i kobiety, jak mimo wszytskich dramatycznych 
powikłań, ale także dzięki nim - całą swoją siłę 

• 

i piękno kultura czerpie z natury. I odwrotnie. 
Naprawdę bowiem, posłużywszy się tekstami 
Mrożka, prezentuje nam Jerzy Jarocki grę o mi
łości i śmierci, grę o życiu ludzkim. W której jest 
wszystko (a nie chcę za widza „rozwiązywać" 
znaczeń wszystkich obrazów i scen): i brutalna 
inicjacja w „męski" świat gwałtu seksualnego, 
skojarzona z militaryzmem, tą pseudomęskością 
kultury („Amor") i nierozwiązywalny dylemat 
kobiecego życia: jak być jedyną, kiedy jest nas 
tak wiele, a każda z najprawdziwszym i najświęt
szym prawem do jedności w jego, mężczyzny ży
ciu (pantomima „Wielość w jedności", scena 
z „Letniego dnii;i") i powtórzenie tego samego 
motywu, muzycznie mówiąc - na „głos męski" 
(„ Tylko on jeden") rozwiniętego z kolei w bo-

. gatym temacie: artysta, istota niepowtarzalna, 
uduchowiona przeciwstawiona mężczyźnie isto-



cie tuzinkowej, brutalnej, wulgarnej, jakim chce 
go widzieć kultura - tym razem istota żeńskie
go rodzaju (scena z „Rzeźni"). Piętra znaczeń 
wznoszą się, paradoksy splatają w przysłowiowe
go węża pożerającego własny ogon, tematy i mo
tywy kontrapunktowo, cienko i lekko przenikają 
się ze sobą, Prelegent zmienia się w Prelegentkę, 
Terapeuta staje się przedmiotem terapii, ze zmia
ną kostiumu - sztuka, teatr zajmują miejsce 
życia i natury, abyśmy w finałowym kuplecie 
usłyszeli to, co Jerzy Jarocki za Mrożkiem chce 
nam · przekazać: pochwałę mądrości życia, które 
zna swoje dramaty. I pochwałę sztuki - tej sa
mowiednej ironii i miłości życia. Tak, tak - pa
nowie i panie: „to wszystko" jest puszką nie
szczęść Pandory. Spróbujcie jednak - bez tego 
wszystkiego, spróbujcie - żyć bez życia. Subli
mujcie się„. 

rysunki Sławomira Mrożka 
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•.. Kiedy zobaczyłem ją po raz pierwszy, znajdowała się w towarzystwie pułkownika; który, zbliżywszy się do niej, 
jedną ręką podkręcił wąsa, a drugą włożył głęboko za jej dekolt. Jestem chłopcem ufnym i pogodnym, toteż nie 
:zdziwiło mnie to wcale, ponieważ sądziłem po prostu, że pułkownik coś zgubił i jest rzeczą zupełnie naturalną, iż 
pragnie swoją zgubę odszukać. Na myśl, że gest ten mógł mieć podłoże erotyczne, naprowadziły mnie dopiero słowa 
wypowiedziane przez wojskowego: „N o co, malutka?" 
Ach! - pomyślałem sobie - nie jest więc tak nieprzystępna, jak mi się wydawało! Odkrycie to zdawało _się być 
potwierdzone przez fakt, że nazajutrz widziałem ją konno w towarzystwie trzech poruczników. ·Wtedy to zakieł
kowało we mnie zuchwałe pragnienie, aby okazać się mężczyzną. Przez następny tydzień zbierałem się w sobie, 
wyczekując na chwilę odpowiednią do zuchwalstwa. Chwila taka wnet nastąpiła. Przełamawszy wszystkie opory, 
ukłoniłem się jej na promenadzie i - mimo iż przerażony własną bezczelnością - powiedziałem z miłym uśmie
chem: - Dzień dobry! 
Zaczepiona tak bezkompromisowo, skinęła głową i zmarszczywszy wyniośle brwi, przeszła mimo. 
Spłonąłem ze wstydu. Jak można było zachować się tak brutalnie? Dobrze mi więc, mnie głupiemu. Gdybyż to nie 
było jeszcze większą gruboskórnością, jakżeż chętnie pobiegłbym teraz za nią i prosząc o przebaczenie starał się ją 
przekonać, że nie jestem taki nachalny, jak to - na skutek mojego brzydkiego postępku - na pewno jej się 
wydawało. („.) 

Później jednak nie żałowałem tego tak dalece jak w pierwszej chwili. Bowiem kiedy w pół roku potem, podczas 
wspólnej akademii, ująłem jej dłoń, tym razem autentyczną, wycofała ją łagodnie, lecz stanowczo, dodając przyja
cielsko, acz surowo, że tego się po mnie nie spodziewała. Bardzo mnie zawstydziła. 
Następnego dnia zaniosłem jej kwiaty. W ciemnym przedpokoju potknąłem się o bęben, jaki zwykle noszą pułkowi 
dobosze i upadłem, tłukąc się boleśnie. I tak zresztą nie mogłaby mnie wtedy przyjąć, gdyż, jak mi powiedziała 
następnego dnia, leżała, cierpiąc na złośliwe przeziębienie. 
Wreszcie, a było to już jakoś na drugą wiosnę, oświadczyła mi mimochodem, że przyjdzie do mnie o zmierzchu po
życzyć zapałki. Przedtem spotkałem ją w sumie kilkanaście razy na rozmaitych polowaniach, przyjęciach i poświę
ceniach kamieni węgielnych. Postanowiłem być bezwzględnie brutalny. 
Odwołała się jednak do mojego poczucia honoru i dała wyraz swojemu rozczarowaniu, że jestem jak inni mężczy
źni, podczas kiedy zawsze ceniła mnie wyżej i nie chciała się omylić. Następnie domagała się zapałek. Ponieważ 
zupełnie zapomniałem o zapałkach, musiałem wyjść po nie, wrócić i pożyczyć jej. Skinęła mi głową, ze wzrusze
nia zasalutowałem, i poszła. 
Nie powinienem jednak się skarżyć. Podobno wyraża się o mnie przychylnie. Mówi, że jestem bardzo subtelny. 

Sławomir l\łrożek 
•••[w] Sion 
(fragmenty) 

Inaczej niż moi koledzy, którzy nie mieli w tym zakresie wygórowanych żądań, chciałem utracić niewinność tylko 
z kobietą piękną. Oczywiście była w tym próżność. Chciałem, żeby mi zazdrościli nie ty Jko faktu, ale i okoliczności. 
Ale były i głębsze motywy. Wydawało mi się, że fakt bez odpowiednich okoliczności - a w tym wypadku chodziło 
nie tylko o sam fakt utraty niewinności, ile o fakt erotycznego związku - nie dosyć będzie faktem. Taka skłonność 
do stawiania faktom pewnych wymagań, aby były tymi, a nie innymi faktami, jest dość pows~echna. W mowie 
potocznej, kiedy się mówi: „Będzie pogoda", ma się na myśli piękną pogodę, a nie- pogodę byle jaką. Kiedy się 
mówi „obiad", ma się na myśli posiłek złożony z co najmniej dwóch dań i spożyty choćby w skromnych, ale 
minimalnie przyzwoitych warunkach, a nie obgryzanie kości na śmietniku. („.) 

Urodę mojej przyszłej partnerki postawiłem więc jako warunek. Nie tylko dlatego, że podobały mi się ładne ko
biety. Wspomniałem już o mojej potrzebie wtargnięcia w świat, a raczej stworzenia go przez zapanowanie nad jego 
elementami. Jednym z zasadniczych elementów świata, ale też najbardziej niepokojących, bo trudnych do wydzie
lenia z chaosu było piękno. („.) 

Otóż piękna kobieta wydawała mi się jedyną szansą, żeby wreszcie ten nieobjęty a dokuczliwy żywioł przedstawił 
mi się w określonej postaci, w żywej syntezie. Co więcej, jedyną szansą, żeby „piękno" posiadać. („.) 

Niejaka A. była najpiękniejsza ze wszystkich dziewcząt, znanych podówczas mnie i moim kolegom. Taka przynaj
mniej krążyła Q niej opinia. Oczywiście, wszyscy zgadzaliśmy się z tą opinią, ponieważ była naszym własnym 
dziełem. Choć trudno powiedzieć, czy gdyby każdemu z osobna przyszło wybierać najpiękniejszą, wybrałby ją 
właśnie. Gd-zie by zresztą znalazł potwierdzenie, że się nie pomylit? Taka samotna odpowiedzialność byłaby trud
niejsza do zniesienia. Oddając zbiorowo prymat Niejakiej A. utwierdzaliśmy się wzajemnie, że mamy rację, jeden 
drugiego i każdy z osobna, choć może jako wszyscy razem akurat nie mieliśmy dostatecznie uzasadnionej racji. 
Niejaka A. była więc najpiękniejsza i na to nie było rady. Dla mnie to „naj" jej piękności okazało się pułapką. („.) 

Pracą wyobraźni zagrzewałem się do wyczynu, czy to przez ukazywanie sobie nędzy niedo-bytu, z której tylko zwy
cięstwo mogło mnie wyzwolić, czy to zapewnieniem się o nieuchronności powodzenia. Ciała, bo zacząłem ćwiczyć 
mięśnie przy pomocy złożonych metod gimnastyki domowej. Postępy sprawdzałem przy pomocy wałka do kanapy, 
biłem go pięścią, aż kurz z niego leciał i pięść mnie bolała. Upajałem się wyraźną uległością, bezwzględną kapitula
cją kanapy, to znowu nie byłem pewien, czy kanapa jest dostatecznie spokrewniona z „siłomierzem", żeby jej 
reakcja upoważniała mnie do przewidzenia bez omyłki reakcji „siłomierza", kiedy dojdzie między nami do ostatecz
nego starcia. Znęcaniu się nad kanapą towarzyszyło następujące marzenie: Wszyscy zgromadzeni wokół „siłomie
rza". Ja zbliżam się wolnym krokiem. Potem jednym ciosem, ale od niechcenia, wysadzam „siłomierz"w powietrze. 
Jednym ze świadków jest Niejaka, A. Nie zatrzymując się dłużej, biorę Niejaką A. pod rękę i oddalam się z nią 
w kierunku przyćmionych świateł i cichej muzyki. („.) 

Pewnego razu 7lbliżył się do „siłomierza" jakiś młody osiłek w kaszkiecie, prostak o twarzy beznamiętnej. Bez 
emocji, pewny widać siebie, rąbnął w podus7ikę i wskazówka skoczyła do samego końca podziałki. Nie wiadomo, 
gdzie by się zatrzymała, gdyby nie była na uwięzi. Osiłek oddalił się równie bez śladu wzruszenia, jak przyszedł, 
nie wiedząc, że zostawił mnie w żalu i rozterce. Bo jak to - myślałem sobie - czy to możliwe, żeby dla niego to 
było tak proste, właściwie obojętne, żeby to, co dla mnie sprawą, taką sprawą, dla niego jednym zamachnięciem 
bez myśli - ani przedtem, ani potem - nawet bez intencji szczególnej? To, z czego ja bym świat zbudował, dla 
niego błahostką bez znaczenia? A jeżeli tak, to wydało mi się przez chwilę, że wszystko, czemu przypisywałem taką 
doniosłość, w rzeczywistości niewiele jest warte i całe moje przedsięwzięcie było pomyłką. 
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Sławomir Mrożek 
Moje ukochane beznóżki 

(fragmenty) 


