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ANTONI SZUBARCZYK Jest absolwen
tem PWSTiF im. Leona Schillera w Ło
dzi (1956). Debiutował w Państwowych 
Teatrach Dramatycznych w Szczecinie w 
roli Trotlera w „Pułapce na myszy" Chri
stie. Ważniejsze role: Sokrates w "Obro
nie Ksantypy" Morstina, Stańczyk w „We
selu" Wyspiańskiego, Mąż w „Szczęśliwym 
wydarzeniu" Mrożka, Ryszard we „Wszy
stko w ogrodzie" Albeego, Starzec w 
„Starcu i strzale" Rusewa, Firs w „Wiśnio
wym sadzie" Czechowa, Gwalbert w „Lilli 
Wenedzie" Słowackiego, Asmodeus, Szewc, 
Chłop, Dziadek, Mączka w „Uciechach 
staropolskich" w inscenizacji i opracowa
niu dramaturgicznym Dejmka, Lutnik w 
„Farfurce królowej Bony" Swirszczyńskiej, 
Aptekarz w „Słudze don Kiszota" Bąka, 
Wydawca w „Żeglarzu" Szaniawskiego. 

Od 30 lat Jest związany nieprzerwanie 
z Jedną sceną: Teatrem Polskim w Szcze
cinie. Jubileusz ten uświetnia sztuka Sła
womira Mrożka „Indyk", którą sam re
iyseruJe i występuje w niej jako Chłop III. 
Dotychczas reżyserował poza teatrem za
wodowym (Teatr „Krypta") „Emigrantów" 
Mrożka (1976), „Obciach" Głowackiego 
(1978) i ,,Drugie danie" Mrożka (1980). 



Mirosław Grzegorczyk 

MROŻEK: TWÓRCA EGZYSTENCJALNY? 
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Już w 1963 roku Andrzej Kijowski pisał proroczo: 
„Stoi ( ... ) przed nim otworem cały panteon narodowych 
mitów. ( ... ) Ostrzegam Mrożka: stoi u źródeł swej mi
łości, swej religii, swej sztuki ( ... ) Niech to zrozumie, 
że pisarz, który to źródło odkrył, jest już tylko do 
jednego obowiązany: do napisania swej biografii we
wnętrznej''.* Uwaga ta stanowić może nie pozbawioną 
racji bytu podstawę do rozważań nad genealogią „Tan
ga" - dramatu spełniającego warunki wyrażone w prze
powiedni krytyka. Zresztą nie tylko: zapowiada drama
ty o wiele odleglejsze w czasie. Byliby to w pierwszym 
rzędzie „Emigranci'', ale i „Pieszo", „Vatzlav", Amba
sador", „Kontrakt". To, co zdumiewa w tej twórczości, 
to jej powolne przejście od tego, co zewnętrzne do tego, 
co wewnętrzne. W tym świecie, który Mrożek dotąd 
rekonstruował, mimo zagęszczenia obiektywnych doświad
czeń Polaka historycznego i człowieka współczesnego, 
przeważały elementy niedorzeczne, naciągnięte wskutek 
groteskowej poetyki uprawianej przez pisarza. Spraw
dzając się częściowo, mogły takie projekcje wywoływać 
reminiscencje i aluzje - i z reguły wywoływały - jed
nakże ich zasięg i charakter były nieodmiennie zależne od 
możliwości wyobrażeniowych odbiorcy, stopnia jego kul
turowego przygotowania. „Tango" stanowiło przełom, 
ale, jak się później okazało, nie był to przełom jedyny 
i najważniejszy. Dokonywał się jeszcze w planie ze
wnętrznym. ów mikrokosmos rodzinny mieścił w sobie 
cały ogrom ważkich problemów, które tworzyły i wy
pełniały tamtoczesne życie: problemy obyczajów, tra
dycji, eksperymentu, postępu, oportunizmu, miłości, wia-: 
ry władzy, śmierci Było więc wiele, ale zabrakło bodaJ 
na'jważniejszego: intymnej s z c z e r o ś c i. Oddalenie od 

kraju (wpierw Włochy, potem Francja) wzbogaciło Mroż
ka o nowe doświadczenie. I to całkiem odmiennej na
tury. Tam, w Paryżu, zetknął się z czymś, czego na 
razie nie doświadczył: z egzystencją. Oddziaływała nań 
do tej pory poprzez intelekt; dopiero teraz okazało się, 
źe intelekt to nie wszystko. Sytuacja egzystencjalna to 
może najbardziej sytuacja psychiczna. Wystarczy prze
śledzić opinie pisarza o nim samym, ażeby przekonać 
się, jak daleko zabrnął w tej autowiwisekcji. Raz pisze 
o „dziurze świadomej swojej dziurawości", kiedy in
dziej o czekaniu jako sposobie życia wolnym od pytań 
„na kogo i na co?" Ale i w dramaturgii, którą uprawia, 
nietrudno zauważyć zainteresowanie dla spraw osta
tecznych. To właśnie nazwałem intymną s z c ze r oś
c i ą. Wprawdzie wtłacza je w ciąg kulturowych współ
zależności pomiQdzy Wschodem i Zachodem, w czym 
wyraźnie gustuje, to jednak nie postępuje tak jedynie 
dla uwydatnienia różnic jakościowych i ilościowych. Te 
najwyraźniej go nie obchodzą; obchodzi egzystencja 
wraz ze świadomością. Kto wie poza tym, czy świado
mość nie bardziej niż egzystencja. Egzystencja, póki 
jest siebie nieświadoma, znosi samą siebie ze spokojem 
i pogodą; kiedy zaś uświadomi samą siebie, popada w 
stan, który trzeba by nazwać „męką istnienia". Mrożek 
doskonale wie, co to znaczy. W „Kontrakcie", swojej 
ostatniej sztuce, każe mówić swoim bohaterom: 
MAGNUS („.) Która godzina? 

(Moris patrzy na swój ręczny zegarek) 
MORIS Godzina zero dwie minuty i czterdzieści osiem 

sekund. 
MAGNUS I za późno, i za wcześnie. 
MORIS Monsieur? 
MAGNUS Jak zwykle. Ty myślisz, że ja nie mam ze

garka? 

MORIS Nie myślę. 
MAGNUS Dobrze, nie myśl. Jeżeli pytam o godzinę, to 

tylko dlatego, że chcę zapytać o godzinę. 
MORIS Zapewne, Monsieur. 
MAGNUS Chodzi o to, żeby fakt był obiektywny. 
MORIS Tak być powinno, Monsieur. 
MAGNUS Ja ciebie pytam, która godzina, ty mi odpo

wiadasz, która godzina, i wtedy mamy obiektywność, 
rozumiesz? A nie tylko percepcję indywidualną. 

MORIS Niezupełnie, Monsieur. 
MAGNUS Nie zgadzasz się ze mną? 
MORIS Niezupełnie rozumiem. 
MAGNUS Wytłumaczę ci. Ja pytam, a ty mi odpowia

dasz, tak? 
MORIS Tak. 
MAGNUS I wtedy on przechodzi pomiędzy nami, a nie 

tylko tędy, nie tu! (wskazuje na swoje czolo) Kiedy 
przechodzi tylko tędy - zostawia ślady na mózgu. 

MORIS Kto, Monsieur? 
MAGNUS Czas. 
Tak może napisać tylko ktoś, kto odczuł, czym bywają 
cierpienia nadświadomości. W wieku 56 lat nie sposób 
jednak wycofać się w „niedojrzałość"; nie tyle z powo
du literatury, którą należałoby wtedy porzucić dla tak 
zwanego życia, co z powodu życia, które sprzęgło się 
z nią na dobre i znaczy to samo. 
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Mimo wszystko cofnijmy się o dwadzieścia sześć lat, 
już nie w „niedojrzałość", chociaż jeszcze nie w „doj
rzałość". Jest rok 1960. „Indyk" ukazuje się w „Dialogu" 
jako trzecia z kolei sztuka Mrożka. Opinie są różne. 
Jedni piszą o „farsie idei", drudzy stwierdzają, że utwór 
jest niedokończony, pęknięty. Zgodnie uważa się, że na
wiązuje on do polskiej tradycji kulturowej. Można w 
nim odnaleźć związki z romantyzmem i bez względu 
na charakter tych związków - literackie czy światopo-

glądowe - pozostają one w granicy dostępnych zrozu
mieniu i odczuciu współczesnego Polaka. Więcej: od
bijają takie postawy i wzory, których typowość nie na
suwa żadnej wątpliwości. To, że Mrożka zajmują akurat 
stereotypy romantyczne bierze się najprawdopodobniej 
stąd, że literatura nie powinna - jak sam uważał -
tkwić w oderwaniu od zdobyczy myśli i ducha narodu, 
zwłaszcza gdy po dziś dzień są one probierzem postępo
wania i wychowania w szkole i w domu. Późniejsza 
Zabawa" Kynolog w rozterce", czy „Smierć porucz

i'iika" mi~ły potwierdzić trafność tego rokowania. Nie 
mógłby się Mrożek zdecydować na podjęcie wyzwania, 
gdyby szło o co innego niż o rozprawę z mitami i przyz
wyczajeniami narodowymi. Ale ponieważ o to chodził?, 
podejmuje je za pomocą środków, które same podlegaJą 
krytyce to znaczy za pomocą stereotypów. Wspomniany 
Kijowski pisze wręcz: „Pojawiają się na jego scenie 
Kordiany, Konrady i Gustawy, Aliny i Maryle. Poja
wiają się postaci z bryków do romantycznej trójcy, po
staci z wypracowań maturalnych; wielka tradycja lite
racka odbywa się w jego „Indykach", „Piotrach Ohe
yach". („.) Swoje złe sumienie wobec kultury współ
czesnej przeniósł w kulturę dawną, która stanowiła jego 
kraj dziecinny."** Gdzie indziej uzna te penetracje wo
kół romantyzmu za Mrożkowy ideał szkolny, iście sztu
backi, a chęć dorównania tym, których parodiuje za 
trudny do zwalczenia kompleks. 
Był to czas, kiedy Mrożka bawiły sylogizmy, absurdy 

wynikłe z nieprzystosowania bohatera do okoliczności, 
w jakich się znalazł, okoliczności całkiem normalnych, 
ale zmieniających się w absurdalne wskutek obowiązu
jących praw żelaznej logiki, praw,_ k~óre uwiar;irgodnia~y 
i uprawdopodobniały to, co w św1ec1e rzeczywistym me 
podlegało wzajemnemu oddziaływaniu. Nic dziwnego, że 
leczył nimi swoje kompleksy: mogły go one zarówno 
wprawiać w dobry humor, jak zamartwiać do żywego. 
Taką sytuacją-bohaterem była w „Indyku" „niemożność", 
„nieochota", powszechna niechęć do jakiegokolwiek dzia-



łania. Albo może rejestrował rzeczywistość, nie wdając 
się w jej opisywanie. Ot, wegetacja nie znająca jeszcze, 
co to „ból istnienia". 
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Związek indyka z kurą otacza aura tajemniczości: nikt 
nie wie - albo wie bardzo niewielu - co wykluło 
się ze spiczastego jaja. Przy ogólnej niemocy i niechęci 
wiadomość ta może działać pokrzepiająco. Oto wpra-

Małgorzata Majer 

wiono w ruch machinę, której działania nikt nie -poznał, 
włącznie z nią samą. Ano zobaczymy, co z tego wynik
nie. Na razie cieszmy się z samego ruchu. Ruch w przy
rodzie trwa nadal. 

BIBLIOGRAFIA: 

• Andrzej Kijowski, Mrożek u raju bram, „Dialog" 1963 
nr 5, s. 103-105; 

•• Ibid. 

DIAGNOZA, TERAPIA I ... 
1. Rzecz dzieje się w romantyzmie, na obszarze księ

stwa. Przypuszczenie, że tak zaczyna się dramat histo
ryczny Mrożka byłoby błędne. Chociaż historia w „In
dyku" jest obecna. Romantyzm nie oznacza tutaj epoki 
dziejowej pierwszej połowy XIX wieku. „Indyk" dzieje 
się w romantyzmie, w księstwie polskich mitów. Ale 
romantyczna karczma jest w nim zarażona zupełnie 
współczesnym kryzysem wartości. Nie można w drama
cie znaleźć odpowiedzi na pytanie, co kryzys ten wy
wołało. Wiemy jedynie, że zaniknęło poczucie celowoś
ci działania. Stan taki towarzyszy świadomości prze-

sytu. Ale ani Poeta, ani Kapitan nie mówią o tym, że 
wszystko, co było do osiągnięcia, zostało już zdobyte. 
Mało tego, żaden z nich nie mówi, źe wcześniej miał 
obrany cel. Poczucie sensu dawały cele doraźne. Dla 
Kapitana - przeprowadzenie rekrutacji, dla Poety -
napisanie wiersza. Traktowali życie „po bożemu", nie 
było mowy o romantycznych uniesieniach i „sięganiu 
tam, gdzie wzrok nie sięga". Diagnoza zatem brzmi: 
kryzys wartości został wywołany wzrostem świadomości 
postaci. Ale to nie bohaterowie rozszyfrowali nagle rze
czywistość. Zostają uświadomieni, bo znaleźli sę w tym 

jednym, konkretnym m1eJscu. W karczmie panuje zara
za „niechcenia". Tak może wydawać się jedynie przez 
mo~ent. Od chwili pojawienia się Księcia karczma prze
staJe być obszarem rzeczywistości wyizolowanej. Okazuje 
się, że zwątpienie we wszystkie wartości to nie tylko 
indywidualny problem postaci zamieszkujących karczmę. 
Kryzysem dotknięte jest całe społeczeństwo. Sprawa na
bi~ra ;-vagi państ_wowej. Na czele państwa stoi Książę. 
Nie wiemy, czy Jest dobrym, czy złym panującym. Za
tem i tutaj trudno znaleźć przyczynę dewaluacji wartości. 
A może powód jest nieważny? 

2. Książę: „„.oświadczyłem się o Laurę, bo myślałem, 
że małżeństwo księcia, jako przykład, podziała i wpły
nie na stan umysłów, jeśli tak można powiedzieć. Mał
żeństwo jako forma zorganizowana i legalna jest w 
pełni do przyjęcia przez nas". Panujący chce uzdrowić 
naród przez formę. Dostrzega, że związek Laury i Ru
dolfa zawiera dodatkową treść, bo jest poparty więzią 
emocjonalną. Wówczas stara się wtłoczyć miłość w ramy 
instytucji. Rodzi się idea stworzenia Pary Kochanków 
Państwowych. Związek Laury i Rudolfa rozpada się. 
Nie niweczy to planów Księcia. Bowiem w tym związku 
męsko-damskim, jaki zamierza otoczyć opieką, poszcze
gólne elementy są wymienne. 
Księcia może zastąpić Rudolf, Rudolfa Kapitan. Dla Lau
ry jest to też bez znaczenia. Zakwestionowany zostaje 
sens związku między ludźmi. I słuszność tego wniosku 
potwierdza także postawa Rudolfa i Kapitana. Pierwszy 
z nich walczy jeszcze o Laurę, ale chwilę potem nie 
zauważa nawet jej odejścia. Kapitan walczy o Poetę 

··._ 

jako o „współtowarzysza niedoli". Boi się samotnie prze
żywanego poczucia bezsensu. 
W „Indyku" świat jednak jakoś się zorganizuje. „Nie
ochota" zostaje zastąpiona działaniem pozornym. Po
stacie obejmą odpowiedzialne stanowiska. 
Książę: „Ciebie, Rudolfie, mianuję kapitanem ... Przyj
miemy również Pustelnika. Potem będzie wojna". Ru
dolf: „Z kim?". Książę: „Wszystko jedno. Chodzi o za
sadę". 
Mit romantycznej miłości został zastąpiony przez ro
mantyzm walki. Chłopom też jest wszystko jedno czy 
zasieją, czy wyhodują. Ideę można stworzyć. Ale słusz
niej byłoby odnaleźć tę już istniejącą. 

3. „Indyk" to melofarsa. Dramat Mrożka zawiera wie
le sytuacji, które śmieszą zupełnie bez podtekstów. Cho
ciaż same nie są wolne od elementów pastiszu, parodii 
literackiej. W formę ballady romantycznej ubiera się 
heroikomiczną opowieść Rudolfa, wplatając w nią na 
zasadzie kontrapunktu zdania wypowiadane przez Kapi
tana. P oeta snując wizję romantycznego życia z Laurą 
przypomina o zabraniu ciepłej bielizny. Prostak brata 
się z Poetą, a Chłopi z życia codziennego robią metafi
zykę. I gdyby tak właśnie patrzeć na dramat Mrożka, 
rzeczywistość przedstawioną w „Indyku" należałoby na
zwać absurdalną, a przez to komiczną. Tylko czy na 
pytanie zadane dużo wcześniej w „Rewizorze" Gogola 
„Z czego się śmiejecie?" nie należałoby odpowiedzieć 
słowami z tej samej sztuki: „Z siebie samych się śmie
jecie". 
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.„Stara, poczciwa moralność Dziesięciorga 
Przykazań obowiązuje nadal, ale już nie 
człowieka (mnie, ciebie, jego, ją). Dotąd jej 
zasady miały rządzić postępowaniem jedno
stki wobec innej jednostki, względnie postę
powaniem jednostki wobec zbiorowości, ro
dziny, gminy, społeczeństwa. Obecnie -
mniema się i głosi - cnotliwa ma być przede 
wszystkim, jeżeli nie wyłącznie, zbiorowość, 
a jednostka zostaje od odpowiedzialności 
moralnej zwolniona. Zasady moralne mają 
więc - podobno - kierować postępowaniem 
społeczeństwa wobec jednostki, państwa wo
bec innego państwa, klasy wobec inne klasy. 
Oczywiście tylko postępowaniem państwa sil
niejszego wobec słabszego, tej klasy, która 
jest akurat na wierzchu, wobec tej klasy, któ
ra jest pod spodem. Słabsi są moralni - po
dobno - przez to, że są słabsi, niejako auto
matycznie. Moralność jest raczej ukierunko
wana czyli używana przez tych, którzy aku-

rat przegrywają i że - kiedy zacznl\ wygry
wać - zmienią perspektywę. 

Jeżeli zbiorowości nie będą się sprawo
wać moralnie, to.„ niestety nie wiadomo, 
jakie są sankcje. Dusza, która źle się spra
wowała, szła za karę do piekła, po śmierci 
ciała. Teoria duszy kolektywnej nie została 
jeszcze dostatecznie opracowana, choć ten 
brak nikomu w praktyce nie przeszkadza. 
O piekle lub niebie dla duszy kolektywnej 
a nieśmiertelnej, po śmierci kolektywnego 
ciała, jeszcze głucho. Niemniej postulat ko
lektywnego sumienia brzmi kategorycznie, 
podobnie jak likwidacja sumienia indywidu
alnego. Odtąd cnotliwi mają być nie: ja, 
ty, on, ona, ono - ale wy i oni. A my? Nas 
się nie wspomina, ponieważ my jako my je
steśmy cnotliwi z natury rzeczy (ponieważ 
my, to my) więc nie ma o czym mówić ... 

Sławomir Mrożek, 
Małe listy, „Dialog" 1980 nr 9 

„.Często spotyka mnie pytanie: „Jak pan 
pisze, że pan napisał to czy tamto?" Rozu
miem tę ciekawość, choć nie jest ona moją . 
Udzielam wymijających odpowiedzi, albo 
wręcz oświadczam, że nie wiem. Ale wiem 
wtedy, że narażam się na podejrzenie, że 
znam odpowiedź, a tylko nie chcę odpowie
dzieć. Pytający podejrzewa, że chcę zachować 
jakiś sekret dla siebie. Kiedy mówię, że 
mnie ten problem nie interesuje, również 
jest nieprzyjemnie. „Co za arogancja -
myśli zapewne mój rozmówca - nie inte
resuje go to, co jego samego (czyli mnie, 
autora) tak bezpośrednio dotyczy, a co in
teresuje mnie, choć nie jest to ostatecznie 
moja sprawa, a mimo to wyrażam mu moje 
nią zainteresowanie. Cóż za arogancki typ, 
ten autor". 

Drogi rozmówco, jakże mnie to może aż 
tak interesować, kiedy ja mam inne zadanie, 

dostatecznie mnie absorbujące, zadanie, które 
zawsze mnie przerasta, które nie zostawia 
mi już żadnych sił ani czasu, żeby się zaj
mować czymś innym. A mianowicie: ja mu
szę coś napisać, a teoretyczne pytanie, jak 
to się dzieje, że w ogóle piszę, naprawdę 
nie może w tych warunkach być moją na
czelną troską. Ja muszę coś wymyśleć, a ja
kim sposobem, jakim trybem? Mogę tylko 
odpowiedzieć: jakimkolwiek, wszystko mi 
jedno, byle skutecznym. Kierowca, który pro
wadzi samochód, nie zastanawia się nad pra
wami fizyki i chemii, które działają, aby 
samochód jechał. On naprawdę musi być 
czym innym zajęty i gdyby się nad tym 
zastanawiał, nie dojechałby nigdzie, a może 
nawet nie ruszyły z miejsca„. 

Sławomir Mrożek, 
Małe listy, „Dialog" 1982 nr 1 



W REPERTUARZE: 

SCENA DUZA 

Antoni Czechow 
WISNIOWY SAD 

Tadeusz Klimowski 
ZA SIEDMIOMA STRUNAMI 

Ireneusz Iredyński 
DZIEWCZYNKI 

Jerzy Szaniawski 
ŻEGLARZ 

Wojciech Bąk 
SŁUGA DON KISZOTA 

Michał Bałucki 

DOM OTWARTY 

UCIECHY STAROPOLSKIE 
opracowanie i inscenizacja 

Kazimierz Dejmek 

SCENA MAŁA 

Aleksander Fredro 
MĄŻ I ZONA 

Tito Strozzi 
MIŁOSC AKTORÓW 
(Gra i rzeczywistość) 
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gadier sceny - JOZEF CIEMCIA, kierownik rek
wizytorni - JANUSZ KŁYM, operatorzy dźwię
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