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PRZEZ OKULARY SŁAWOMIRA MROŻKA„.•) 

Przedziwne są te mrożkowe okulary. Licho wie ile 
mają dioptrii, ale w każdym razie pozwalają swoj~mu 
właścicielowi patrzeć na świat zarówno z pozycji krót
kowidza, jak i dalekowidza. - Jak typowy krótko
widz przybliża Mrożek poszczególne elementy nasze:;o 
współczesnego życia tuż-tuż do samych oczu i z nie
bywałą precyzją odnotowuje wiernie swoje drobiaz
gowe obserwacje. A równocześnie - z charaktery
stycznym dla dalekowidzów nawykiem - odsuwa się 
od badanego obiektu, śledzi go z dużego dystansu, 
aby z chłodem filozofa nadać mu sens uogólniający. 
Są to więc okulary zdecydowanie nietypowe, jak i 
nietypowa jest mrożkowa filozofia. 

Bo Mrożek unika ścisłych definicji - pozwala nam 
na daleko idące skojaxzenia i samodzielne wysuwanie 
wniosków. Mrożek unika śmiertelnej powagi - ob
darza nas hojnie znakomitym, szyderczym dowcipem. 
Mrożek z godnym filozofa spokojem unika wszelkich 
łatwych wzruszeń - ale równocześnie potrafi wstrzą
snąć nas do głębi. Właśnie wtedy, gdy pod warstwą 
groteskowego dowcipu odnajdujemy zgoła niesielan
kowy obraz otaczającego nas świata. 

Stał się sławą polskiej współczesnej dramaturgii. 
Jer::o nazwisko znane jest i cenione na obu półkulach 
i zgodnie ze stosowanym w krytyce obyczajem usi
łuje się odnależć filozoficzne i artystyczne powiązania 
jego twórczości z dorobkiem innych światowych sław. 
Przypisuje mu się więc duchowe pokrewieństwo z ta
kimi pisarzami, jak Ionesco i Beckett. Inni doszukują 
się podobieństwa jego teatru (bo istnieje już pojęcie 
„teatru Mrożka") z teatrem Dlirrenmatta. Jeszcze 
inni łączą go z Adamovem. Wszystkie te pokrewień
stwa wpisują Mrożka do grona pisarzy scenicznych, 
którzy widzą świat jako tragiczne, piekielne koło, 
z którego nie można się wyzwolić przy pomocy dy
daktycznych pouczeń i uzdrawiających recept. W któ
rym trzeba umieć z jaką taką godnością trwać i ist
nieć. 

Nie sądzę, aby sam Mrożek zbyt gorliwie aprobo
wał taki właśnie rodowód swojej dramaturgii. Wpraw
dzie napewno nie zgodziłby się na etykietkę „napra
wiacza świata", ale przecież jest w jego twórczo~ci 
coś z alarmowego wołania. Bez nadziei ratunku nikt 
na alarm nie woła. I nikt nie nadaje sygnału S.0.S. 
z chłodem w sercu. A więc chłodne, mrożkowe szy
derstwo - to może tylko samoobrona przed łatwym 
wzruszeniem i tanim dreszczem grozy? . 
Sławomir Mrożek pojawił się w polskim teatrze 

przed dziesięciu laty. Jego „Policja" wystawiana w 

gorącej atmosferze popaździernikowej zabłysnęła zna
komitym dowcipem, owym absurdalnym, zaskakują
cym dowcipem, który wywoływał salwy śmiechu na 
widowni, a potem dużo poważniejsze refleksje. Sławę 
specyficznego mrożkowego stylu ugruntowały następ
ne utwory sceniczne - jednoaktówki i sztuki pełno
spektaklowe: „Męczeństwo Piotra Ohey'a", „Indyk", 
„Na pełnym morzu", „Strip tease", „Karol", ,Kyno
log w rozterce", „Jeleń", „Zabawa", „śmierć porucz
nika", „Czarowna noc" i wreszcie znakomite „Tango", 
które odbywa obecnie swój tryumfalny pochód przez 
wszystkie największe sceny świata. 

Na przedstawieniach sztuk Mrożka publiczność 
świetnie się bawi. Bo jakże tu się nie śmiać, skoro 
najbardziej typowe, codziennie słyszane zdania i zna
ne nam sytuacje, ba, nawet nasze własne zdania i sy
tuacje - okazują się nagle w mrożkowym zestawie
niu tak absurdalne, że aż nieodparcie komiczne. I tyl
ko czasem musimy sobie uzmysłowić, że w tym ab
surdalnym dowcipie jest metoda: pouczający, karyka
tUTalny obraz absurdu. 

Jan Błoński, znany polski teoretyk i krytyk tea
tralny tak określa komizm dramaturgii Mrożka („Dia
log", nr 3, 1960, „Mrożek w krakowskiej Grotesce"): 

„(. .. ) Mrożek zaczął od drwiny z prowincji. Od -
co tu gad&ć - Jana Lama! Fascynowało go c.k. 
zacofanie. Patriotyczne, bogobojne. Maluczko, a po
stawił pod znakiem zapytania sarmatyzm. Cóż do
piero, gdy pękły z hukiem błędy niedawnej przesz
łości! Wszystko to ;razem stworzyło koślawą i ko
miczną maskę, nałożoną na twarz współczesności. 
Maskę starych mitologii (i ideologii), doskonale pu
stych, ale rządzących człowiekiem. śmiesznych, bo 
pustych, ale tragicznych bo wszechwładnych. Mro
żek musiał więc trafić w końcu do teatru. W lu
dziach zobaczył aktorów z przymusu: tylko ciała 
mają własne; gesty, słowa, myśli - nałożone przez 
reżysera, którym jest przepotężny schemat. Sche
mat, który sami stworzyli, ale który nad nimi za
panował ... 
(. .. ) Wszystko wydało mu się tak całkowicie formą 
i schematem, że przestało go interesowaŚ? co ludzie 
pod te formy i schematy podkładają. ::;wiat jawi 
mu siQ jako encyklopedia końcówek szachowych. 
Wiadomo, że skoro A ruszył koniem na d7, to B 
mnsi odpowiedzieć wieżą na g6. Istnienie sprowa
dziło mu się do poszczególnych zagrywek : rozpacz
liwie konwencjonalnych - i diabclicznych w swej 
nieruchomości." 

Ze wszystkim tu się można zgodzić, z wyjątkiem 
chyba owej nieruchomości. Cały tragizm współczesne-



go mrożkowego świata polega na tym, że życie coraz 
szybciej wyprzedza przyjęte schematy, a czło\viek nie 
nadąża za nim ze zmianą konwencjonalnych form. 
Ale nie tkwi w tym świecie nieruchomo: przeciwnie, 
uwikłany w stare schematy myślenia i działania usi
łuje uzbroić się w nowe, równie nieprzydatne i tak 
pcha się naprzód, nie widząc lub nie chcąc widzieć, 
że jest tragicznie śmieszny. Tę śmieszność wyolbrzy
mia Mrożek przez świadomą dysproporcję pomiędzy 
niezwykłymi okolicznościami, w jakich stawia swoich 
bohaterów - a konwencjonalnym, codziennym ich 
sposobem bycia. Kiedy w jednoaktówce „Na pełnym 
morzu" dwoch rozbitków postanawia zjeść trzeciego, 
cdebruja codzienny ceremoniał nakrycia stołu z pie
czołowitym doborem obrusa, sztućców i talerzyków, 
podając równocześnie delikwentowi mydło i sodę do 
umycia nóg. Grunt to higiena. 
Można się takimi pomysłami bawić zdecydowanie 

beztrosko, a można też z nich szydzić w sposób dra
pieżny i aż okrutny, jak w „KAROLU". Oto śmiec;z
ny, sklerotyczny Dziadek i jego głupi, prymitywny 
Wnuczek. Przezabawna para, polująca na nieznanego 
nam bliżej Karola. Para ta jest wręcz absurdalna, 
jak absurdalny jest pomysł takiego polowania. Jeszcze 
większym nonsensem zdaje się być podsunięcie owej 
parze Bogu ducha winnego Okulisty, który ma zastą
pić Karola. Wszysto to razem jest początkowo bardzo 
zabawne. Aż nagle orientujemy się, że w tej nonsen
sownej sytuacji toczy się gra o wręcz automatycznej, 
mechanicznej logice. Więcej: zaczyna nas dręczyć py
tanie - skaci ja to znam? gdzie ja te słowa słyszałem? 
gdzie ja to już widziałem? - Znamy to; słyszeliśmy; 
widzieliśmy. Wszędzie tam, gdzie ktoś w jakimś mo
mencie uląkł się i zapomniał o swojej godności. Kiedy 
w imię konwencjonalnej poprawności nie chcąc się 
komuś narazić, zaczął ustępować krok po kroku. Naj
pierw dla wygodnictwa, potem z niepokoju, potem z 
lęku, potem ze strachu, aż wreszcie z przerażenia 
o własne bezpieczeństwo i życie stlłł się wiernym wy
znawcą i narzędziem tego, który groził i terroryzował. 
Tego silniejszego. 

Karol" - to tragigroteskowe, znakomite studium 
op~rtunizmu. Przerażliwie logiczne w absurda_l_nie P<;>
myślanej sytuacji, tak typowej dla dramaturgu Mrcz-
ka. 
Zestawiając „Karola" z „Czarowną nocą" chcieliśmy 

zaprezentować naszym widzom rozpietość temperatur 
mrożkowego teatru. Obok okrutnego szyderstwa zna
lazła. sie więc przezabawna groteska o dwóch panach 
„na delegacji". I znowu co chwila o?n~jdujemy ~ 
niej rzeczy absolutnie nam znane i bllsk1c, zeby nie 

powiedzieć - własne, ale osadzone w przedziwnej, 
wręcz nieprawdopodobnej sytuacji. Nic chodzi tu prze
cież o prawdopodobieństwa (czy dziewczyna jest snem, 
czy zabłąkaną z sąsiedniego pokoju hotelowego i lek
ko zawianą rzeczywistością?) lecz o znakomitą kary 
katurę naszych jakże schematycznych zachowań. 
Każdy z nas przecież woli spać na wygodnym łóż

ku, a wyrko z uwierającą sprężyną podsunąć Drogie
mu Koledze ... 

Ot, schemat. 
kk.c. 



TO WARTO POZNAC W CAŁOSCI ! 

„P OL I C JA" 

NACZELNIK POLICJI - Proszę sobie nie przeszkadzać. Pa
ni, jak widzę, szyje. 

PROWOKATOROWA - (wstydliwie, chowając robótkę) Eee . .. 
takie tam. To tylko lampasy do kalesonów mężowi. On 
się tak żlc czuje w cywilnym garniturze„. Cl1ce mieć 
zawsze na sobie choćby jakiś szczegół wojskowy, choćby 
pod spodem. (nagle zmieniając ton, błagalnie) Panie 
naczelniku! 

NACZELNIK POLICJI - (rozglądając się) Cóż takiego? 
PROWOKATOROWA - Niech pan go zwolni z tej służby. 

Niech on już nie chodzi prowokować po cywilnemu . 
NACZELNIK POLICJI - A dlaczegóż to? 
PROWOKATOROWA - Nikt nie wie, jak on zmizerniał, jak 

zbiedniał, odkąd musi chodzić po cywilnemu. On nie 
może żyć bez munduru. On usycha . 

NACZELNIK POLICJI - Trudno, proszę pani. Prowqkuje 
się zawsze po cywilnemu. 

PROWOKATOROWA - Nie dałoby się chociaż w czapce? 
Zawsze byłoby mu lżej. 

NACZELNIK POLICJI - Nie, proszę pani. Czapka zwraca
łaby uwagę . 

PROWOKATOROWA - Ano, rzeczywiście. Już tyle czasu, 
jak on nie ma kogo zaaresztować. Przy panu naczelniku, 
to on pewnie tego nie pokazuje, ale w domu to się zro
bił ciężki nie do wytrzymania . Jedno nowe aresztowanie 
by mu znowu dobrze zrobiło. 

NACZELNIK POLICJI - Bez prowokowania nie ma aresz
towania. 

PROWOKATOROWA - (Z tępym smutkiem) Ja już i w to 
wierzyć przestała. 

NACZELNIK POLICJI - A pani nie zna kogoś, kto by się 
nadawał? 

PROWOKATOROWA - Gdzie tam! wszystko to lojalne, że 
niech ręka boska broni. Zresztą jakby co było, to bym 
pie rwsza mężowi powiedziała, żeby się nie męczył. On 
mnie i tak zawsze wypytuje . 

NACZELNIK POLICJI - No a sąsiedzi? Może dalsi krewni? 
PROWOKATOROWA - Iiii, też prawomyślne. Był jeden 

starszy człowiek na naszej ulicy, co narzekał, ale jemu 
cl1odziło o podagrę, a nie o rząd. A i on zaraz umarł. 
Pewnie z ostrożności. 

NACZELNIK POLICJI - No tak. Wszędzie spokojnie, wszę
dzie cicho„. A jak pani poznała swego męża? 

PROWOKATOROWA - E, to już dawno, panie naczelniku. 
On doniósł na mnie, ja doniosłam na niego i takeśmy 
się poznali. 

(Fragment aktu II; „Dialog" nr 6 - 1958) 

.,I ND Y K" 

Trzecia rozmowa chłopów. 

CHŁOP I Zasię jeden był silny okrutnie. 
CHŁOP II Opowiedzcie no, kumie. 
CHŁOP I Ano, zadziwił się on raz, aż się za głowę złapał ... 
CHŁOP III To i co, że się złapał za głowę . Nie dziwota. 
CHŁOP I Poczekajcie krzynę. Złapał ci się o n , a jako, że 

silny był okrutnie, głowa mu się w rękach zo
stała . 

CHŁOP II Musi w szyi był słaby. 
CHŁOP I W szyi był słaby, ale za to w rękach silny. 
CHŁOP III Silnym też nie jest dobrze. 
CHŁOP II Może by coś skosić? 

(pauza) 
CHŁOP A co, na ten przykład? 
CHŁOP II Ano, co z brzega. Może być 
CHŁOP III Eeee. 
CHŁOP II Albo co insze„. 
CHŁOP Aaaale.„ 
CHŁOP Ja ino tak„. 

(podnoszą dzbany) 

trawa. 

(Fragment aktu I; „Dialog" nr 10 - 1960) 

„MĘCZEŃSTWO PIOTRA OHEY'A" 

(Ohey zasłonięty gazetą, którą czyta, po bokach symetrycz
nie Ohey'owa, Jaś Ohey. oraz dwoje starszych dzieci, już 
dorosłych). 

OHEY'OW A (monotonnie) - Nie powinieneś tyle czytać. 
Inaczej już za dziesięć lat potrzebne ci będą okulary. 
(milczenie) „ .A za piętnaście lat drugie nowe . A za dwa
dzieścia lat będziesz już dalekowidzem. To będzie strasz
ne. żeby znaleźć rano swoje pantofle, będziesz musiał 
wychodzić z mieszkania bez względu na temperaturę, 
przechodzić na drugą stronę ulicy i dopiero przez okno 
patrzeć, gdzie one są. Albo, co gorsza, wypytywać zna
jomych, narzucać się, zaczepiać obcych. Bo nie znaj 
dziesz, choćby były wielkości naturalnej, z futrzanymi 
pomponami jak karakułowe dynie. Na mnie nie licz. 
(milczenie) Na mnie nie licz . Słyszysz? Ja wtedy już będę 
spoczywała na cichym cmentarzu, pod kamieniem. Nie, 
nie chcę żadnych nagrobków. Surowy, prosty głaz ba
zaltowy, a na nim fotografia i wiersz. Ty, oczywiście, 
nie będziesz go mógł przeczytać, bo już będziesz okrop
nym dalekowidzem. Chyba zza płotu. Ale wtedy znowu 
nie będziesz mógł się skupić, ze względu na ruch uliczny. 
Ale czy ty w ogóle chcesz się kiedykolwiek skupić? Ile 
razy prosiłam cię, żebyś się skupił, błagałam niemal oa 
klęczkach, a ty zawsze byłeś rozproszony. (gazeta poru
sza się lekko) „ .Ty, oczywiście, nie wiesz, dlaczego ja 
umrę wcześniej, niż ty. Bo ciebie ja nie interesuję. Do
piero jakby jakiś pijany żołnierz mierzył do mnie z ka
rabinu, to byś się może mną zainteresował . (zastanawia 
się chwilę) .„Albo oficer. 

(Fragment cz. I; „Dialog" nr 6 - 1959) 

„z AB A W A" 

PAROBEK N Gdzie jest zabawa? 
PAROBEK s Mówłem ci, żebyś cicho był. Zabawa jest, bo 

oni są. 
PAROBEK N Gdzie? 
PAROBEK B Tu. 
PAROBEK N To czemu ich nie ma? 
PAROBEK N (nagle zaczyna śpiewać na znaną nutę) 

„Rany boskie, chłopaki, 
żeście mnie nie poznali. 



żeście mi sztajera 
nie zagr.J.li" . 

PAROBEK S A 1ak ni e zagrają? 
PAROBEK B Muszą grać, bo j es t zabawa. Jasne? 
PAROBEK N ( śp iewa) „Rany boskie , chłopaki„." 

PAROBEK B Cicho! Jak zagrają, zaśpiewamy. (N rozsia da 
się w fotelu, kładąc nogi na stole) 

PAROBEK s A ja sobie t ak myślę„. 
PAROBEK B Ty nie myśl, nie daj się. 
PAROBEK S Tak sobie myślę, co oni do nas mają . („.) 

Dlaczego nam nie grają? 
PAROBEK B Nie grają, bo zagrają . Jak by grali, to by 

nie mogli zagrać. 
PAROBEK S Nie dlatego . Ja wam powiem: oni myślą, żeś-

my gorsi. 
PAROBEK B Co? My? Gorsi? 
PAROBEK S Tal< myś l ą . 

PAROBEK B Bić ! 
PAROBEK s Kogo? 
PAROBEK B Kto podleci ! (S i B rozbiegają się, szukając 

wroga) 
PAROBEK s (wypatruj ąc) Nikt nie idzie . 
PAROBEK B Rąbać ! 
PAROBEK S Co? 
PAROBEK B Co się zdarzy ! (przewracają kilka krzeseł . B 

dos trzega harmonię, podnosi ją i rzuca z trza
skiem o ścianę). 

(Fragment; „Dialog" nr 10 - 1962) 

„NA PEŁNYM MORZU" 

(Scena przedstawia tratwę na pełnym morzu. Trzej rozbit
kowie ). 

MAŁY 

GRUBY 

MAŁY 

GRUBY 

MAŁY 

GRUBY 
MAŁY 

GRUBY 
MAŁY 

(Myjąc nog i) Osta t e cznie to zupełnie co innego zo
stać zj edzonym jako zwyczajna ofiara przemocy a 
co innego, j ako inny, lepszy człowiek, który z wia
snego poświęcenia„ . Innymi słowy, być zjedzonym 
za własnym .wewnętrznym przyzwole niem, razem ze 
szlachetnymi pobudkami. („.) 
Nares zcie pan zmądrzał . (do średniego) Panie ko
lego, nie ch pan poda mydełko. 
(zapalając się) Bo proszę nie myśleć, że ja jestem 
tylim bezwolnym surowcem. Nikt tego nie lubi. 
Może być pan p ewien, że nie tak pana traktujemy . 
Przeciwnie, przej d z ie pan do naszych żołądków, to 
znaczy naszej pamięci, jako bohate r , świetlana, 
bezi~teresowna postać. Wydaje mi się, że ta lewa 
ma Juz naprawdę dosyć. 
(zapalaj ąc się coraz bardziej) Oczywiście że ma 
dosyć . Właś ciwie prawa jest zupełnie czyst~ . Proszę 
o ręcznik i już wychodzę . 

O nie , pra~ą też należałoby troszeczkę„. 
Jak pan sobie życzy . 

Sądzę, że tak będzie lepiej. 
Tak, ja pie rwszy zdobyłem się na tę wielką decyzję, 
to ja pie rwszy powstałem, żeby poświęcić się dla 
mnych. 

ŚREDNI (Przypatrując się krytycznie) Przydało by się tro· 
chę sody. 

GRUBY Od mydła też puści. Możemy jeszcze trochę po
czekać. 

MAŁY Czekać?! Kiedy koledzy są głodni?! Nigdy ! (usi· 
!uje powstać, Gruby przytrzymuje go w pozycji 
siedzącej) 

GRUBY Jeszcze tylko prawa i już koniec. 
MAŁY Teraz, kiedy j uż przejrzałem, nogi nie grają dla 

mnie roli, mogą być brudne. 
GRUBY (podajac mu ręcznik). Ręczniczek i gotowe. 

(Fragme nt; „Dialog" nr 2 - 1951) 

„T A N G 0" 

ARTUR (ogromnie zły, staje przed Alą) No i co? Dlaczego 
się nie rozbierasz? Ja ci już nie przeszkadzam. 

ALA Bo mi się odechciało. 
ARTUR Proszę, nie krępuj się. 
ALA (cofając się) Rozmyśliłam się. 

ARTUR (idąc za nią) Nie chcesz? No to powiedz teraz, dla
czego n ie chcesz. Powiedz, dlaczego przedtem chcia
łaś? 

ALA o Boże, to jakiś maniak. 
ARTUR (chwyta ją za ręce) Dlaczego? 
ALA Nie wiem . 
ARTUR No powiedz ! 
ALA Co mam powiedzieć ? Nie wiem i już ! Puść mnie ! 
ARTUR (uwalniając ją) Wiesz dobrze . Bo udajesz tylko, że 

ci się to podoba, ta rozwiązłość, ten brak reguł. to 
rozpasanie ! 

ALA Ja udaję ? 
ARTUR Oczywiście. Nie podoba ci się to, bo nie jest ci to 

na rękę. Ten dzis iejszy brak stylu pozbawia cię wy
boru, ogranicza twoje możliwości. Możesz tylko roz
bierać sę i ubierać, nic ci innego nie pozostaje. 

ALA Nieprawda ! 
ARTUR Więc skąd ten opór ? (pauza) 
ALA Mówisz logicznie, a sam powiedziałeś, że logika to 

bzdura. Aha? 
ARTUR Tak powiedziałem? ( „ .) Mniejsza z tym. W każdym 

r azie nie wierzę ci. W gruncie rzeczy wcale ci się 
nie podoba ta konwencja braku konwencji. Nie ty 
ją wybrałaś. 

ALA A kto? 
ARTUR My. Ty uda jesz tylim. Nic więcej ci nie pozostaje. 

Nikt nie chce się przyznać, że ulega komuś. 
ALA A dlaczego miałabym się zgadzać, jeżeli mi się nie 

podoba? 
ARTUR Ze strachu, że inaczej nie będziesz się podobać . T ak 

zawsze Jest z modą . Lepiej się p r zyznaj . 
ALA Nie! 
ARTUR Nie ? A więc Już przyznałaś, że miałabyś się do czego 

przyznać . 

(Fragment aktu II; „Dialog" nr 11 - 1964) 
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