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UWAGI O EWENTUALNEJ INSCENJZACJl 

Sztuka ta nie zawiera niczego poza tym, co zawie
ra, to znaczy nie ;est żadną aluzją do niczego, nie 
jest też żadną metaforą i nie t1"zeba jej odczytywać. 
Grać powinien przede wszystkim nagi tekst, podany 
możliwie jak najdokładniej, z podkreślonym dobitnie 
sensem logicznym zdania i scen. Sztuka ta, o ile mia
łaby być wystawiona, wymaga wytężonej uwagi ze 
strony widza ze względu. na jej zagęszczenie kon
strukcyjne. Jest więc męcząca, jeśli nie poda się jej 
bardzo wyraźnie i czysto. 

Stwierdzenie, że sztuka nie jest „metaforą", a jest 
tylko tym, czym jest - w swoim ograniczonym prze
st„zenią i czasem scenicznym trwaniu - pociąga na
stępujące konsekwencje: 

Nie można jej dodawać żadnych figli scenograficz
nych ani dla dowcipu, ani dla dekoracji (dekoratyw
ności). Niczego nie „podkreślać", obchodzić się rów
nież ostrożnie z „nastrojem". Nie dodawać jej też 

żadnych zbyt rozbudowanych działań. Slowem - nie 
robić niczego, co by odbiegalo od pr edstawienia 
maksymalnie przejrzystego, nieco surowego i statycz
nego, czystego i „ścichapęk". Jak wykazuje smutne 
doświadc enie, każda próba przesadnego „podkreśla
nia". ,,interpretowania" i szarżowania tekstów autora 
tej sztuczki staje się niepowodzeniem artystycznym. 

Nie ;est to także, broń Boże, komedia, w tym sen
sie, że nie wolno przeakcentować w niej dowcipu. 
O ile sztuka zawiera jakieś dowcipy, to sq one tego 
rodzaju, że trzeba je mówić bez zapowiadania: „Uwa
ga, teraz mówię dowcip". W przeciwnym wypadku 
powstaje rzecz chybiona t trochę nieelegancka, jeżeli 

nie niesmaczna. 
Nie jest to także, ale to wcale nie ;est - sztuka 

„nowoczesna" ani „eksperymentalna". Wydaje mi się, 
że nie trzeba szerzej tlu.maczyć co się przez to ro
zumie. 
Zdaję sobie sprawę, że powyższe postulaty mogą 

mnie narazić na zarzut, że nie wiem, co to jest tea
tralność. Nie o to chodzi, być może nie wiem, co to 
jest teatralność ani nawet tego nie czuję. Natomiast 
jestem pewien i wiem dokładnie, że pewne elementy 
tzw. „teatralności", teatralnego myślenia, zbanalizo
wały się, splycily i sfetyszowaly same dla siebie, we
szły niejako już do arsenału. myślenia bezmyślnego, 



automatycznego. Między innymi odczytywanie sztuk 
jako „metafor", twórcze i nowe, może także prze
ksztalcić się w jeszcze jeden szablon myślowy. (Tym 
bardziej, że sztuczka niniejsza prowokuje do - jak 
to się mówi - „ułatwiania sobie życia" przez zasto
sowanie takich właśnie szablonów jak „metafora", 
„komedia", „nowoczesność" itp.). 
Wiedząc, czym ta sztuczka nie jest , nie wiem, czym 

ona jest i nie należy to do moich obowiązków. To 
już powinien wiedzieć teatr. Przypuszczać, że powyż

sze odautorskie postutaty na. „nie" ograniczają insce
nizatora i niczego mu już wlaściwie nie pozostawia
ją - to by znaczyło nie mieć prawdziwego szacunku 
dla teatru, posądzać go o ciasnotę i ubóstwo. 

Autor 

JAK MROŻEK DOSZEDL DO KOMICZNEGO 
WLADZTWA FORMY? 

Muszę powtórzyć, co już raz pisałem : Mrożek 
zaczął od drwiny z prowincji. Od - co tu ga
dać - Jana Lama. Fascynowało go c.k . zacofa
nie. Patriotyczne, bogobojne. Maluczko, a po
stawił pod znakiem zapytania sarmatyzm. Cóż 
dopiero, gdy pękły z hukiem błędy niedawnej 
przeszłości. Wszystko to razem stworzyło kośla
wą i komiczną maskę, nałożoną na twarz współ
czesności. Maskę starych mitologii (i ideologii), 
doskonale pustych, a e rządzących człowiekiem . 
Smie znych, bo pu tych, ale tragicznych, bo 
w zechwładnych. Mrożek musiał więc w końcu 
trafić do teatru. W ludziach zobaczył aktorów 
z przymusu: tylko ciała mają własne ; gesty, sło
wa, myśli - nałożone przez reżysera, któr m 
jest przepotężny chemat. Schemat, który sami 
stworzyli, ale który nad nimi zapanował.„ Kie
dy zaś świat pojął jako teatr, nic dziwnego, że 
teatr stal się jego 'wiatem. 

Jan Bloński 



MROŻEK - DOWCIP WYOBRAZNJ 
LOGICZNEJ 

... W ciągu pięciu lat Mrożek wyrósł na miarę po
tentata. Napisał już w sumie dziesięć sztuk. Wydał 
tom „Utworów scenicznych". Jest na i:ewno twórcą 
„kome:Hi w głębszym sensie tego słowa". J est także 
„firmą" powszechnie uznaną, jest niemal instytucją 

i towarem eksportowym - tłumaczony na kilka ję

zyków, grany, komentowany, recenzowany, opisywa
ny nieustannie. Bibliografia wszystkich tych publi
kacji - „mrożkologia" - idzie już także w dziesiątki 
pozycji. 

... Absurd założeni a dramatycznego - sytuacji wyj
ściowej - jest u Mrożka, przynajmniej w pierw
szych paru sztukach, materializacją wyobrażonego 

absolut u. Absolutu zrealizowanego. Absolut to 
postać ostateczna jakiejś idei domyślanej do końca, 
do nieugiętej ostateczności, z żelazną logiką i dosko
nale immanentną konsekwencją. Ale absolut z re a l i
z o w a n y - to przede w~r:ystkim sprawa wyobraźni. 
Absolut zrealizowany - to dowcip. Dowcip pyszny, 
chociaż ponury. Wyobraźnia logiczna. Mrożek dowo
dzi, że nie jest to contradictio in adiecto. 

I oto pierwsza próba: idea „policyjności". Zależe

nie, które ma ulec redukcji, jest takie: supersprawna 
i sur.errozbudowana działalność rozmnożonej we 
wszelkich postaciach policji winna ostatecznie dopro
wadzić - to przecież cel jej, i deał i racja owego roz
mnożenia - do zaniknięcia wszelkich przejawów opo
r u, niechęci, nielojalności , nieposzanowania, ba: nie
umiłowania władzy i tejże policji. Z kolei założenie 
dramatyczne: cel ten został osiągnięty. Tak rodzi si 
sytuacja wyjściowa: kreowana, fantastyczna i zara
zem bezbłędnie logiczna rzeczywistość „policyjności" 

absolutnie zrealizowanej - rzeczywistość o elemen
tach zgoła nadrealistycznych i je:3nocześnie wypro
wadzonych logicznie z calkov„itym rygorem zasady 
wynikania. I dalej już tylko logika rozwoju tej sy
tuacji, która od początku wszakże - jako absolut -
jest skończona i bez możliwości rozwoju. Przynaj
mniej z pozoru. Zmaterializowany absolut unicestwia 
bowiem ideę: „policyjność" w zenicie rujnuje rację 
istnienia policji. Jedyną konsekwencją tezy - abso
lutu - jest już tylko antyteza. W imię „policyjności" 
policja musi się tedy zwrócić przeciwko absolutowi 
tejże „i:olicyjności'': zrujnować absolut i zacząć od 
nowa. Z czego wniosek, że błąd tkwi w założeniu. 

Matematycy konkludują: co było do udowodnienia. 

Z tych operacji wszakże logika sama wychodzi 
z nadszarpniętą poważnie reputacją, chociaż złośliwy 
sce1=tycyzm Mrożka, jego ucieszne i pełne radości 

kompromitowanie logiki ma oczywiście - podobnie 
h1k u Ionesco - podłoże najgruntowniej racjonalne: 
nie chodzi przecież w istocie o logikę „jako taką", ale 
o możliwości jej zastosowań, o jej naturę obojętnego, 
neutralnego instrumentu. sprzedajnej broni intelek
tu, tak podatnej nadużyciom i tak w nich groźnej. 

Józef Kelera 
Dialog Nr 8 z 1964 r. 



SZTAB SKAPITAN IDPOLIT 

O, nie! Nie od razu został sztabskapitanem. Kiedy 
powołano go do służby w Cesarskim Wojsku, w ro
ku 1844, nie był nawet sztabsporucznikiem. Co mó
wię! Nawet sztabskapralem, sztabsstarszym szeregow
cem nawet. Zamierzał studiować filozofię. 

Dopiero na początku roku 1854 spotkało go pierw
sze wyróżnienie. Armata przejechała mu nogę i zo
stał wymieniony w spisie chorych. 
Początkowo otrzymywał listy od przyjaciół. Krzą

tanina koszarowa wypełniała mu życie. A to upaść , 

a to powstać, a to , Niech żyje Najjaśniejszy Dom!", 
zakrzyknąć. 

Tępiał. 

W roku 1859, przed defiladą, nie pozwolono mu 
nosić okularów. - Po co? - pytatno się go. 

Su rowe było jego życie. W roku 1867 kopnął go 
ko1) od lawety. Zaczął traci ć pamięć . 

Z uczuć ludzkich została mu tylko gorąca milo 'ć 
do zwierząt. 

W roku 1872 przez zapomnienie ubrał skarpetki . 
)l'asłano nań dwa pulki żandarmerii konnej. Prze 
jechali go. 
Leczył się w JSZpitalu wojskowym . 
W roku 1<"180 umarł. ale dostał powtórne p.)woła

nie. Musia( się stawić . 
Stwardnial już zupełn i e. Kiedy w roku 1893 przy

jechał na pierwszy urlop, zażądał na obiad tylko 
wody z bagua. 

Jeszcze w '··oku 1914 używano ~o jako ośki '' ta
borach. 

A pot m n ikt już nie sb•szal o ~ztabskapitanie Hi
policie. 

Taka to h1:.;toria. 

Sla U)Omir M rożel< 

Zt,OTE MYSLI I SENTENCJE 

Ziemia posiada kształt balona. Kto go z niej zrobił? 

-~ 
DZIELNA OBYWATELKA Maria G. urodziła do

wód osobisty, bez dziecka. Jest to budujący przy
kład prawdziwie urzędowej postawy. 

ZGUBY, KRADZIEŻE 

Unieważnia się milicjanta skradzionego wraz z bro
nią z komisariatu przy ulicy X (nazwy ulicy nie po
dajemy ze względu na zujność) . 

DROBNE 

Prowokator. lut;iiący dzieci. Potrzebny jako docho
dzący . lub na stale. 

Slawcmir Mrożek 
„Post ępowiec" 



CHŁOP I 

CHŁOP Il 
CHŁOP I 

Łońskiego roku, przed samą wiliją, kro 
wa coś mówiła do Marcina. 
Opowiedzcie no, kumie. 
Ano, poszedł Marcin do obory, a krowa 
powiedziała do niego wedle żłoba: „Nie 
jest dobrze, l\larcinie". 

CHł,QP Ili Co nie jest dobrze? 

CIIŁOP I Także samo i , Iarcin ją zapytał: „Co 
nie jest dobrze, krowo?" A l·row· na 
to: „A tlk, w góle to nie jest dobrze" -
i tylko iano jadła. l'llarcin jeszcze tro 
chę poczekał, bn myślał, że może co wię
cej powie. St::ii, a ona niA, tylko siano 
je. Postał godzinę, posiał i dwie, a7. go 
nogi zabolały i wyszedł. 

C'IIŁOP n Krowy, to je zcze nic. Barany. to Jak 
coś powiedzą. 

CilŁOP I Musi by,ć wiedząca. 

(pauza) 
CHŁOP Il Może by zasiać co ... 
CHŁOP I Jjii tam„. 
CHŁOP III E, mówic·ie„. 

(Chłopi po c? noszą. potem . t:iwiają dzba
ny i milkną) 

(Sławomir Mrożek: „Indyk") 



ŻYC I E TEATRU 

FAKTY 
WYDARZENIA 
LUDZIE 

W ·reatrze Współczesnym odbyla się dnia 2 październi
ka br. premiera sztuki dla dzieci l młodzieży pt. „Ania 
z Zielonego Wzgórza", wg powlescl L. M. Montgomery. Adap
tacji scenicznej dokonał Andrzej Konie, reżyserowała Halina 
Kaman-Dobrowolska, scenografię projektował Józef Zb oro
mlrskl. 

• 

21 wrz snia Teatr w Krypcie Zamkowej dał nową pre
mien::. Była nią sztuka Borch rta „Pod drzwiami''. W prz d
stawieniu wyreży~cr wanym przez Zdzisława Krauze udzi ał 

wzięli: Danuta Chudzianka, Ewa Mirska , Bohdan Gier zgn in . 
Zdzisław Krauze. Czesław Rot.nowski, Eugeniu z Walasze k 
1 J rzy Wąsowicz. 

Do chwili obecnej sztuk<: pow1ar7.ano 6 razy przy szczel
ni<' wypełnionej widowni . 

Tl'atr „ 13 Muz" przygotował w tym sezon><' (premiera 
2.6. X.) „IIlgenlę w 'Taurydzie" Goet11ego, w r żyserii Janu
s.za Marca. w roli tytułowej WYb"tąpila Kry ·tyna Bigclmajer, 
w pozostalych rolach - Włodzimierz Bednarski, Hieronim 
Konieczka .. Jerzy Kownas, Wieslaw Zwoliński. 

Teatr Polski zainaugurował sezon w dniu 7 października 
komedią Aleksandra Fredry „Mąż l żona". Reżyserem sztuki 
jest Ewa Kologórska , scenografem - Stan! l~w Bąkows~1, 
autorem muzyki Walerian Pawłowskl . Komedia ukazała s1 
w podwójnej obsadzie . Na foyer teatru zo tała otworzona 
wystawa pt. . , Aleksander Fredro." 

,.Mqż żona" Fredry. Danuta Markiewicz - Justysia 
i Wladyslaw Sokalski - Waclau; 



WANDA RUCI~SKA 

.T st wvchowanką Teatru bydgoskiego; tam rozpocz11la 
wys1ępy sceniczne, l m zd~ła L'g?amln aktor ·ki. Przez is lat 
~r·1ła wlc;kszoś~ swoich ról na scenach Bydzoszczy J Toru
nia. Od 1961 r. przebywała krótko w poznańskim Teatrze 
Polskim, a później w Teatrze Bałtyckim w Ko,zalinlc . 

Do ze? cina przybyła w ublcglym .eznnie. 
z początkowych ról, tzw. wówcza · „pierwszych naiw

nych" grało m. ln.: Melę w „Moralnosci Pani Dulskiej" Z3-
polsklej, Helenkę w „Grubych rybach" Bałuckiego, Bertę 
i Tylly w „Swienzczu za kominem" Dickensa, J\'!aszefa kę 
w „Rewizorze" Gogola, Abigail w „Szklance wody" Scribe'a, 

P6tnleJ zaJ ęly J ą role Innego rodzaju ; powstały k r eacje daj. 
rzat•ze , bardżlc.j phstyczne i barwne - jak dawniej p '.>
wledz!el1byśmy - charakterystyczne : Sotrone w „Cbro
nle Ksan typy " Morst!na, Prozerpina .w „Candydzlf'" Shaw'.i. 
Marta w „Glupim Jakubie" Rittnera, Ritta w „Bancroftach" 
Br o•zkiewiczJ-Gotl ·mana, Celestyna w „ Don Juanie" F ri
scha, Pani Webb w „Naszym miescie" Wildera, Mańka 

w „ I ch czworo" l Micha iow:i w „Pannie l\Iallczewskiej" Za
p olskiej, Justysia w „Mili.U I żonie" F redry, Klaudyna 
w „Crzeg<>rzu Dyndale" Moliera , Irena w „Przygodzie F lo
renckiej" Morstina, tytułowa r o w „ Norze " I bsena , KrO
lowa w „neckccie" Anouilha , S trach w „Kordisnlc" Sło

wackiego, Jedna z rol w ztuce Grzymały-Siedleckiego „R -
ki n i Syrena", wystawionej z okazji jubileuszu pl,arza 
I w w ielu Innych rolach kumcdlowych, we współcz<?snym 

dra macie obyczajowym i sztukach klasycznych ornz p '>C 
tyckich. 

w Szczecinie widzieliśmy Panią Wandc: jako arcyśmi<osz

n ą Augustynki:: w „O"miu kobi tach" Thomasa i Czar ownicę 

w „Makbecie" Sz~k.·plr:i . Zarówno w Bydgo~zczy j :ik 
I w Szczecinie wystc:powa la z dużym puwodzeniem w Tea 
trze P ropozyc ·I. 

ANDRZEJ KOPICzyŃSKI 

Panstwową Wyższą Szkole: Teatralną ukuńczył w Łodzi, 

w roku J ~:;a, Wystc:powal początkowo w Olsztynie, nastc:p
nie w Bydgoszczy, zczeclnle l Kosz•linie. W ubiegłym e
zonie pozyskalismy go znowu dh scen szcz<'cińskich. We 
w~zystklch tych teatrach grał szereg czo łowych ról: Zakli
n acz• deszczu w ~ztuce a, ha, Romea w „Romeo I Julii" 
Szekspira, riltnerow,kiego Don Julna - w Olsztynie, Hen
rykn w „Beckec1e" Anouilha I Fl.c:ara w „Weselu Figara" 
Beauma r chais - w Bydgoszczy, Kordiana w dramacie SIO· 
w~ c klego 1 Sędziego Sevlgn~ w „Idiotce" Achnrda 
w Szcze cinie, Jerry•ego w „ Dwoj[a na huśtawce" Gibsona , 
Nic mL!owskiego w „Klubie kawalerów" Ba!uckiccgo i don 
P~blo Romera w sztuce ferimee'go „1'icbo i pi<?klo" -
w Koszalinie. Jest dwukrotnym ł~ur alem: III I I \I Festiwa
lu Teatrów PoLski Pólnocn J w Toruniu. Został nagrodzony 
za rolę H nryka II w ~z t uce Anouilha „Becket "zyli honor 
Boga" (19Gl r.) l za tytulowq rol<; w „Kordianie" Stow~cklc 

go (1962 r.). W r. 1961 otrzymał nagrod11 Prez. \\'R w Szcze
ci nie. 



ANDRZEJ KOPICZY~SKI 

Na Il Ogólnopolskim Fes t1wa1u Sztuk Rosyjskich i Ra
dzieckich przyznano mu nagrodę za rolę MaksJmowa w „Ko
legach" Aksionowa I StabawoJa . Występował z dużym pow"
dzenle m w Kabarecie Piosenki .\ Teatrze Propozycji. Ma 
równld na swoim koncie kilka ról filmowych. 

JERZY KOWNAS 

w 1948 r . studiował jeszcze cllernlę w Toruniu (trzeci rok 
studiów). Tam nieopatrznie wziął ucl'złal w rewil akademic
kiej. atychmlast porwaJ go do teatru Władysław Surzyń
ski, a ponleważ wystawiano w tym czasie „Pana Jowial
skiego" z gościnnie występującym w roll głównej mistrzem 
Solskim, debiut Pana Jurka w tej komedii był jednym 
z piękniejszych debiutów Jakie zdarzają się aktorom. Na 
studia już nie powrócił. Pozostał w Teatrze olsztyńskim at 
do 1957 r. Nie dziwi nas to, kiedy oglądamy go na scenie. 
Jest stworzony do ról komicznych. A Jako taki - prawem 
kontrastu - lubi wy tępować w tragedii I dramacie I trze
ba przyznać. że robi to z dużym wdziękiem . I często zdoby
wa sukcesy . Wystarczy przypomn ieć Ojca z „ l\1ostu" Sza
niawskiego czy Domaga łę ze sztuki Pasternaka .. Trzeba bylo 
iskry", Sartoriusa ze „Szczyglego zaułka" Shaw•a, Turturela 
z „ iemców" Kruczkowskiego, Chrząstkę z „Mazepy" i Pro
! g z „Zawiszy Czarnego" Słowackiego, Kołoma11skiego 

i Ogniewskiego z „Sułkowskiego" Żeromskiego , wernyhorq 
z „Wesela" Wyspiań k iego. Wiele z tych ról wyróżnili recen
z nci i gorąco przyjęła publiczność. 

Najchętniej je dnak Jest obsadzany w rolach komedio
wych: w Olsztynie występowal jako Lubin w „Grzegorzu 
Dyndale" Moliera, w k ilku rolach w „Keanie" Dumasa, ja
ko szofer Walczak w „Kuglarzach" Skowrońskiego, Anzelm 
w „Szkole kobiet" Bogusławskiego, Siemion w „Maszeńce" 

A!lnogenowa, Pustak w „Fircyku w zalotach" Zabłockiego, 
Podkolesln w „Ożenku" Gogola, \Vosmibratow l Sczastllw
cew w ,,Lesie" Ostrowskiego raz Przyjaciel w „Małteń

stwie Bieluglna" tegoż autora, w tytułowej roll „Pana Be
neta" Fredry, jako Czkawka w „\Vleczorze trzech króli" 
Szekspira, w głównej roli „Chorego z urojenia" Moliera, 
jak o Kaplelkln w „Kolegach" Aksionowa, Anlol Azaryjasz 
w „Dziewiątym sprawiedliwym" Jurandota, Julian w „Łow
cach głów" Regnlera I w wielu, wielu Innych rolach, któ
rych ogólna liczba przekracza już setkq. 

Jerzy Kownas potrafi zablysnąć zarówno w głównej roll 
jak I w epizodzie, bierze często udział w spektaklach Teatru 
Propozycji 1 koncertach w zakładach pracy - stąd jego 
duta popularność ~ród publiczności szczecińskiej . 



J~RZY KOWNAS 

Projekty kostiumów - Janusz Adam Krassowski 
(Niezrealizowana, pierwsza koncepcja sztuki) 

Rierownik techniczny - Ludwik Piosicki 

l\ierowniq1 pracowni: 

malarskiej 

krawieckiej mr.;skiej • 

krawieckiej damski< j . 
Rłówny elektr9k 
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