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KONSEKWENCJE ABSURDU 

O Mrożku się dziś mówi, jak o całej firmie. 
Ten pisarz weszły do literatury tomami hu
morystycznych opowiadań jest dziś autorem 
przeszło dziesięciu sztuk scenicznych, a o żad
nej z nich w prasie literackiej i świecie tea
tralnym nie było cicho. Każdą trafił w jakiś 
istotny problem dzisiejszego życia, w każdej 
zawarł krzywe zwierciadło przystawione do 
naszych nawyków, przekonań, opinii, pojęć i 
stwierdzeń. A nie tylko. Satyra Mrożka nie 
godzi wyłącznie w wąsko .pojętą treść oby
czaju. Posiada szeroki kontekst światopoglą
dowy i filozoficzny, celne wyczuciu czasu 
i jego konflitków, dzięki czemu liczy się jako 
zjawisko artystyczne o zasięgu znacznie szer
szym, niż geograficzny obszar języka, w jakim 
została stworzona. 
Wymieńmy. „Policja" - sprzeczność między 

celem a funkcją społecznej instytucji w wa
runkach pewnej cywilizacyjnej doskonałości; 
„Męczeństwo Piotra Ohey'a" - wpływ spo
łecznego nacisku na samopoczucie jednostki 
tak wielki, ·że może wywołać obsesję na temat 
istnienia tygrysa w łazience; „Indyk" - sa
tyra na „romantyczne widzenie romantyzmu"; 
„Na pełnym morżu", „Karol", „Strip-tease" -
psychologiczne implikacje społecznego pro

blemu władzy; „Zabawa - „Wesele" lat sześć
dziesiątych; „Czarowna noc" - parad<>ks dwu 
ludzi śniących się sobie wzajemnie „w nie
wiadomej instancji"; „Kynolog w rozterce" -
groteskowość uprawianego hobby; „Smierć po
rucznika" - znany motyw sprzeczności mię
dzy prawdą historyczną a poetycką koncepcją 
postaci Ordona rw poemacie Mickiewicza. 
I wreszcie „Tango" - konglomerat postaw 
moralnych i obyczajowych nagromadzonych 
w życiu polskim od półwiecza, a zaktualizo
wanych współcześnie w obrębie jednej rodziny. 

Tak mniej więcej wyglądałaby treść po
szczególnych sztuk opowiedziana „własnymi 
słowami". Ale czy owo „opowiedzenie" nie 
zatraca sensu mrożkowego zamiaru? Autor 
przecież zamierzył rzecz o znaczeniu szerszym, 
niż dol.'aźna, w sceniczne środki ujęta inter
wencja na teren obyczaju, czy teatralna ilu
stracja pewnych fragmentów współczesnego 
życia. Chyba bardzo trafnie ówże zamysł na
zwał czeski k·rytyk Oleg Sus określając go 
jako „domyślanie realności do absurdu". Ab
surd jest bowiem głównym aktorem w teatrze 
Mrożka i Mrożek chce go przedstawić bardzo 
ewidentnie, w konkretnych układach naszej 
rzeczywistości. Stąd wbrew logice naturalnej, 
zadając gwałt i ból normalnym odczuciom 
ukazuje życiowy absurd w jego scenicznym 
powiększeniu. Jest specjalnie pod tym wzlę
dem wyczulony. Jego satyra to nie haszkowski, 
czy czechowowski humor bliski pobłażania 
błądzącemu światu, to ostra i ostro wyrąbana 



krytyka wobec tych wszystkich „nieochot", 
„czekań", drętwizn i automatyzmów, których 
obecność w organizmie społecznym nasuwa 
myśl o potrzebie interwencji lekarskiej. 

Ale - jak powiedzieliśmy - cel tej satyry 
nie leży tak blisko. Nie wystarcza „rozprawie
nie się" z ujemnymi objawami naszego życia, 
nie wystarcza ostro wyrysowany, ale tylko 
praktycznie zorientowany wniosek. Mrożek chce 
przedstawić pewną„. prawidłowość procesów 
i zjawisk współczesnych ukazując je na sze
rokiej płaszczyźnie psychologicznej i histo
rycznej . Dlatego nie jest samą parodią, że 
Mały („Na pełnym morzu") nie mogąc sku
tecznie zaoponować znajdzie w sobie aprobatę 
dla racji, z punktu widzenia których ma zo
stać zjedzony; dwaj panowie „na delegacji" 
(„Strip-tease") poddadzą się pełnej grozy de
terminacjom niewyjaśnionej Ręki; Piotr Ohey 
( „Męczeństwo Piotra Ohey"a") za jedyne sen
sowne wytłumaczenie sytuacji uzna istnienie 
tygrysa w swojej łazience. Uwaga - zdaje się 
mówić Mrożek - absurd jest siłą całkiem real
ną, nie tylko przedmiotem śmiechu i czynni
ki em powodzenia kabaretowych numerów. 

ARTUR: Ale jaki postęp? 
EDEK: Postępowy. Do przodu. 
ARTUR: Znaczy się„. naprzód? 
EDEK: Tak jest . .Przodem do przodu. 
ARTUR: A tył? 

EDEK: Tył też do przodu. 
ARTUR; Ale wtedy przód będzie z tyłu? 

EDEK: Zależy, jak popatrzeć . Jak od przo-
du, to wtedy przód będzie z przodu, 
choć do tyłu. 

Ten fragment „Tanga" jest typowo mroż
kowy". Zawiera jego paradoksalną fii~zofię, 
która swoim nieuważnym i niefrasobliwym 
stylem wypowiada wiele słów prawdy swojej 
epoce. Smiejmy się więc. Ale nie tylko. 

Z. M. 

-
K. I. Gałczyński 

ROZMOWA Z AKTOREM 

Właśnie wyszedł przed chwilą 
jeszcze jego papferos 
pokój dymem napełnia -

jeszcze cienie od gestów -
jeszcze ten dym nad świecą. 

Z głośnika płynie Bach. 
Chmurami pełnia. 

Teraz chodzę i chodzę, i przypominam sobie 
jego słowa, 

i jak las ipod.ateński szumi w mej głowie 
ta rozmowa. 

Mówił o roli: 
że chciałby - powiada - widownię 

stroić, jak skrzypce się stroi 
(nasz narodowy instrument), 
że czasem śni mu się tak: 

Na scenie jest parę świec 
i więcej nic -
lecz w blasku tych małych świec 
jakaś serdeczna sprawa, 
jakaś sztuka pt. np. „Warszawa" 
i słowa w sztuce :poczynają biec 
jak chmury złote, które wiatr wiosenny goni -
aż zachwycona widownia powstaje z miejsc, 
aż pochodniami są płomyczki świec 

I JEDNO JEST: AKTOR I ONI. 

- Czy napiszesz mi taką rolę? 

- Spróbuję. Odejdź z nadzieją. 

Sztuka jest wieczną wiosną. 
Sztuka jest ciepłym wiatrem, 
od którego śniegi to.pnieją. 



SŁAWOMIR MROŻEK 

TAN,GO 
Utwór dramatyczny w 3 aktach 

BABCIA - Nina Czerska 

EDEK! ·_ Włodzimierz Wiszniewski 

EUGENIUSZ - Stanisław Olejarnik 

ARTUR - Zbf niew Sztejman 

- El, ieta Swięcicka ELEONORA 

ALA - Elżbieta Gaertner 

STOMIL - Witold Lisowski 

SCENOGRAFIA: REŻYSERIA: 

BARBARA JANKOWSKA JÓZEF GRUDA 

UKŁAD T Afl"CA: ASYSTENT REŻYSERA: 

JÓZEF IGNACZAK WŁODZIMIERZ WISZNIEWSKI ' 

• 



Stanisław Jerzy Lec 

o teatrze 

To sztuka. Tyle postaci na scenie ma 
materiał do gadania o tym, że autor nie 
ma nic do powiedzenia. 

* 
Są sztuki tak słabe, że nie mogą zejść 

ze sceny. 

* 
Aktor powinien mieć coś do powie

dzenia, nawet jeśli ma niemą rolę. 

* 
Wielki aktor właśnie dzięki szmince, 

peruce lub sztucznemu nosowi uzyskuje 
własne oblicze. 

Widziałem wielkich aktorów grających 
samych siebie. Wtedy ujrzałem jak by
liby mali, gdyby nie byli tacy wielcy. 

* -

Świat dramatów Ygreka był zabity 
deskami scenicznymi. 

* 
Najkrwawsza to tragedia, gdy krew 

zalewa widzów. 
* 

Hamlet powinien już być Krezusem. 
Któż nie dorzucał od wieków swoich 
trzech groszy do jego monologu! 

* 
Każdy widz przynosi do teatru swoją 

własną akustykę. 

* 
Rasowy aktor, który pożegna scenę, 

do końca życia gra już tylko człowi€ka. 

* 
Szekspir może nie był Szekspirem, X ni€ 
jest nim na p€Wno . 

• 

Aktorzy schodzą ze sceny po odegra
niu roli. W teatrze. 

* 
Często farsę rzeczywistości może oddać 

na scenie jedynie tragedia. 

* 
Nie sztuką było urodzić się tragedii 

greckiej - przy tak niedyskretnym chó
rze . 

* 
Decydującą rolę w tej sztuce gra poli

tyka;. I kładzie ją. 

* 
Ileż wspaniałych tragedii jeden oklask 

zamieniłby w komedię! 

A może by tak walka 'dwóch Hamle
tów - który ma być, a który nie być. 

Opera nie wyzyskała swoich możliwoś
ci, nie ma przecież takiego głupstwa, 

którego wyśpiewać nie można. 
... 

Sztuka aktorska dopiero ząbkuje. Kie
dyż zbliży się do naszego codziennego 
aktorstwa? 

• 
Niejeden żelazny repertuar powinien 

pójść na złom. 
... 

Zasada: aktorowi - jąkale nie wolno 
grać jąkały. 

A może jedynie didaskalia oddadzą 

dramat ludzkości? 

" 
<il~rl'"" 
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-
I 
I 

R}}sunki Sławomira Mrożka 

PRZYGOTOWANIE 
PROGRAMU DO DRUKU 

Aleksander Kob11liński 

KIER. TECHNICZNY: 

Wlad11slaw Szurlewicz: 

KIEROWNIK SCENY : 

Edward Klimek 

SWIATŁO: 

Edward Ciechański 

KIER. PRAC. KRAWIECKIEJ 

Aniela Michońska 

PERUKI: 

Marian Marzyckt 

REKWIZYTY: 

Ryszard Ruda• 

PRAC. MODELATORSKA : 

Jadwioa Marlwwska 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: 

Albin Chmura 

SUFLER: 

Simona Wloch 

EFEKTY DZWIĘKOWE I REALIZACJA 
AKUSTYCZNA: 

Stanisław Pawluk 



P ROGRAM 130/4 

CEN A PROGRAMU 2 ZŁ.-

LZ G zam. 1895. 23.5.66. 2.500 L-7- 1287 


