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Opa nuj się! \Vstań, żen siq! ZałOż ro
dzinę, m yj zęby, jedz widelce m i noż~m! 
Niech świa t znów usiądzie prosto i nie 
garbi się! Zobaczysz , że nam się ud::i. 

SI.a wo mir Mrożek 

Starsi zwykle gorszą się młodymi, Ich złym 
zachowaniem, cynicznym brakiem poglądów, 

niefrasobliwością wobec autorytetu doświadcze
nia. To leży w naturze rzeczy. Wypada, by 
wiek przejrzały smucił się niedojrzałością. Jakże 
ponura by była starość, gdyby jej nie zdobiła 
pociecha, że wnukowie popsuli i wypaczyli 
dzieło dziadów. 

Do natury rzeczy ludzkich podobnie należy 

sytuacja odwrotna: młodzi gorszą się starymi -
martwotą przekonali, od dawna zastąpionych 

rutyną, nieznośnym zachowaniem, sklerotyczną 
niefrasobliwością wobec powagi życia. Cóż war
ta młodość bez maniakalnego poczucia, że na 
gwałt trzeba przerobić i udoskonalić świat za-



trzymany w ruchu przez zdziecinniałych lekko
duchów? 
Porządek dziadów nie na wiele zda się wnu

kom - cóż zaś sensownego hałaśliwy wnuk 
może zaproponować głuchnącym starcom? Jest 
jeszcze najmniej określona, pośrednia grupa, 
synowie starców, ojcowie młodziaków: ci udają 
naraz jednych i drugich, bici są z obu stron, 
budzą zgorszenie ogólne - i zasłużone. Każdy 

wiek ma swe cierpienia, ma także satysfakcje 
i pociechy; w każdym rozmian:e lat ciąży na 
nas obowiązek dbania o porządek. Niech nikt 
się nie tłumaczy zbyt bliską łub zbyt odległą 
datą urodzenia. 
Sławomir Mrożek napisał utwór dramatyczny 

właśnie o tym: o potrzebie wewnętrznego -
i społecznego - ładu oraz hamlonii. O bunto
waniu się człowieka w imię nowego (czyli: 
lepszego) porządku, o zwalczaniu tego, co uwa
ża za pozbawione sensu. Dokładniej zaś rzecz 
ujmując: o kolejnych fazach buntowania się 

przeciw martwej formie, o nieustannej, chociaż 
zmiennej ciągłości ludzkich usiłowań. Rzec by 
można, patetycznie i staromodnie: wieczna pieśń 
ludzkości. Czasem, oczywiście, dość zgrzytliwa 
pieśń, podobna nie tyle do sielanki, ile do złych 
snów chorego na żołądek paranoika. Ale cóż, 

wiemy dobrze, życie w ogóle nie jest sielanką. 
Sławomir Mrożek nie jest instruktorem bar-' 
cerskim, ani żadną osobą z urzędu zajmującą 

się dziećmi i optymizme~. Sławomir Mrożek, 
jak zwykle zgorzkniali moraliści, jest osobni
kiem ponurym. Nie zmienia to w najmniejszym 
stopniu wysokiego, pozytywnego celu jego u
tworu pt. „Tango". 

Starzy gorszą się młodymi, młodzi starymi, 
średniacy biją rekordy niemoralności, na na
szych oczach ukazuje autor wielką kompromi
tację próby przywrócenia ładu, z „bezwładu, 

entropii i anarrhii" obronną ręką wychodzi tyl
ko brutalna energia głupoty, bohaterowie przy
pominają stado wilków, ogarniętych naraz 
śpiączką i wścieklizną, czy wypada mów1e 
o wysokim celu, o konstruktywnych treściach 

„Tanga'"? Wypada, nawet należy. Co więcej, 

społecznie dodatnich wartości „Tanga" nie trze-
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ba odszukiwać na drodze pokrętnych interpre
tacji, leżą one na wierzchu, biją w oczy, autor 
wcale swego ostrego dydzktyzmu nie ukrywa. 
Jeżeli przed wiekami Horacjusz w podręczniku 
sztuki poetyckiej radził mieszać przyjemne z po
żytecznym, to tej wielkiej zasadzie sztuki zo
rientowanej społecznie Mrożek dochował wier
ności. Z tą może zmianą receptury Rzymianina, 
że nie przyjemne, lecz nieprzyjemne z pożytecz
nym ukazuje on naszym oczom, by nas pouczać 
i przestrzegać. Syn XX wieku, wierzy Mrożek 
w skuteczność antyjadów, przywykł mikroby 
zwalczać bakteriami własnego chowu. 
Pokazał w utworze dramatycznym „Tango" • •••••• 

intymni" życie rodziny, wedle zasady, iż jak 
w kropli wody odbija się w tej podstawowej .••••••• 
grupie społecznej ocean wielkich spraw. Wy-
ciągnął na scenę nasze naturalne tęsknoty do •••••••• 
wolności osobistego postępowania, bunt przeciw 
sztywnym regułom moralności, skompromito- ••••••• 
wał płytką miernotę rzekomo światoburczych • •••••• 

zapędów - ale nie stanął na tym. Wbił gola ------• 
w bramkę przeciwnika, po chwili zaczął bom-
bardowanie własnej, po chwili widzimy już, 

że gra on, strzelec kąśliwy, przeciw obu stro-
nom, że nie ma na placu jego kolorów... On 
rozbija iluzje: ułatwionej nowoczesności , ułat-

wionego ładu, prymitywnego buntu i prymi-
tywnego porządku. Z wprawą zatrudnionego 

w urzędzie śledczym psychoanalityka egzami-
nuje Mrożek nasze domowe i publiczne cnoty, 
z zadziwiającym brakiem taktu wypomina każ-
demu i wszystkim (na ~odelowym przykładzie 
rodziny), że źle się zachowujemy, my starcy, 
my młodzi, i cała nieokreślona reszta; że no-
wego ładu stosunków między ludźmi nie robi 
się ani na zasadzie leniwej anarchii. ani przy 
pomocy energicznego pustosłowia. Nh:przyjem
ne to razem i bezpożyteczne - pożyteczny jest 
na placu sam autor, demaskator bezlitosny i aż 
naiwny; bo pomyślmy, jak bardzo trzeba być 
przywiązanym do idei ładu, w jakim stopniu 
trzeba być zaprzedanym raz na zawsze wierze 
w harmonijną wizję życia r~zumnego, żeby aż 
tak namiętnie powstawać przeciw bezładowi, 
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brutalnej dysharmonii, przeciw młodym dur
niom, i starym, i średnim. 

„Zobaczysz, że nam się uda" - woła jeden 
z -bohaterów, ale się nie udało, i dobrze, że się 

nie udało. Mrożek jest przeciw formalnej sta
bilizacji, przeciw „małej" stabilizac.ii, przeciw 
stabilizacji na poziomie bezładu, przeciw stabi
lizacji na poziomie trzymania za twarz - wol
no przypuszczać, że jest przeciw każdej formie 
moralneg·o samouspokojenia i bezruchu. Jest 
dydaktykiem nader nowoczesnym, działa nie 
przy pomocy środków uspokajających, przeciw
nie, pobudza osłabione organy naszej świado
mości. z uporem poucza, że mamy zamglone 
oczy, zwiotczałe muskuły, że niedoskonałe 

i wymag·ające treningu są nasze sprawności 

społeczne. Jeden z czeskich przyjaciół Franza 
Kafki zanotował taką obserwację wielkiego 
artysty: 

„Bylem z Kafką na wystawie malarzy fran
cuskich ... Były tam obrazy Picassa: kubistyczne 
martwe natury i różowe kobiety z ogromnymi 
8topami. 

- Ot.o samowolny deformator - zauważyłem. 

- Nie sądzę - powiedział Kafka. - On po 
prostu notuje te zniekszałcenia, które nie 
przedarły się jeszcze do naszej świadomości. 

Sztuka jest lustrem, które « Się śpieszy», jak 
zegarek. Niekiedy". 
Oglądajcie zniekształcenia, które sztuka po

kazuje naszym zmęczonym codziennością o
czom. Oglądajcie przyśpieszone lustro naszych 
wspólnych błędów, w nim zobaczycie szpetnie 
przekrz~ wioną twarz naszych kontrowersji: nas 
nowoczesnych przeciw nam tradycjonalistom, 
nas zbuntowanych przeciw nam wielbicielom 
formy i ładu. Zgryźliwy moralizator Mrożek 
za kulisami trzym,1 w rezerwie, zazdrośnie 

schowane, łagodne boginie Ładu, Harmonii 
i Piękna. To dobrze wychowane damy, wątpię 
czy by chciały tańczyć tango, przynajmniej 
z nami pewnie by nie chciały„. 

F . Starowieyski - proj~k~ 

kostiumu 

Jan 

Kott 

RODZINA 
MROŻKA 

Artur ma najwyżej dwadzieścia pięć lat, uro
dził się w 1940. Nie ma wspomnień politycz
nych, pażdziernik jest dla niego tylko miesią
cem o bardzo złej pogodzie. Pomiędzy Arturem 
i Alą jest tylko siedem lat różnicy, ale różnice 
pokoleniowe z bardzo bliska kurczą się do paru 
lat, potem dopiero coraz bardziej się wydłuża

ją. W tej rodzinie witkacowsko-mrożkowskiej 
Artur jest ostatnim z ideologów. Szuka oporu, 
bo chce naprawiać świat. Ala naprawdę już nie 
rozumie, co to znaczy naprawianie świata . Dla 
niej wszystko jest naturalne; ona sama, łóżko 
i u~trój. Jest całkowicie bezkonfliktowa, miłość 
pojmuje aseptycznie, jak ponoć młode Skandy
nawki. Mrożek ma świetny słuch. Wszystkie 
różnice stylu tych dwóch pokoleniątek są w tym 
dialogu: 
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ALA Stomil mnie d zis iaj uszczypną! dwa razy . 
ARTUR Lajdak. 
ALA To twój ojciec. 
ARTUR Cieszę się , że mi zwróciłaś uwagę. 



ALA No, bo wyrażasz się o twoim ojcu tak ja
koś staroświecko. Dzisiaj już nikt tak nie mówi 
o s\voim ojcu. 

ARTUR A jak? 
ALA Nie zwraca sic; \V ogóle na nich U\Vagi. 

Na tym zabawę w chronologię możemy skoń
czyć. „Żona przyjaciela, syn kochanki. N aresz
cie stworzyłem sobie rodzinę". Cytat jest zno
wu z Kurki. Wydawało się, że komedia rodzin
na to właśnie tylko to: żona, mąż, kochanek, 
dzieci pokłócone z rodzicami albo narzeczona 
nie z tej sfery, że z tego schematu już nic 
nowego nie da się zrobić. Tylko bulwar i nic 
więcej. Kiedy absurdalna farsa i tragigroteska 
próbowała porzucić rodzinę, znalazła się poza 
czasem rzeczywistym. W komedii rodzinnej byli 
dziadkowie, rodzice i dzieci; czas nie był ab
strakcyjny, składały się na niego konkretne bio
grafie. Witkacy jeden z pierwszych rozegrał na 
nowo absurdalną komedię rodzinną w historycz
nym czasie, w historycznych kostiumach, w histo
rycznych gestach. Z jedną różnicą: w perspek
tywie konca świata. Było to wielkie rodzinne 
buffo z eschatologicznym końcem. Eschatologia 
Mrożka jest inna; babcia na katafalku jest 
z poetyki absurdu, trupy są witkacowsko-iones
cowskie, ale odmiany czasu są rzeczywiste. 
Mrożek jest realistą nad. Nad polskim absur
dem. 

* 

Nie ma co próbo\vać; beznadziejna Rprawa. 
Jesteście pot\vornie tolerancyjni. 

(Tango) 

W dwa tygodnie po ukazaniu „Dialogu" 
z Tangiem Mrożka spotkałem w bramie żonę 

mego przyjaciela, znakomitego astrofizyka. 
„Wspaniały ten Mrożek" - powiedzieliśmy so
bie na przywitanie. A potem, jak zwykle, za
częliśmy mówić o córkach. „Jak twoja?" -
spytała żona przyjaciela. „Niemożliwa. A two
ja?" „Niemożliwa" - powiedziała żona przyja
ciela. I dodała: „Ale niemożliwe to są właściwie 
nasze domy. Bo to nie są domy dla dzieci". 
„Mrożek" - powiedziałem. „Mrożek" - powie
działa żona przyjaciela 
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Przychodzi córka i mówi: „Mamo, jestem 
marksistką!" Odpowiadamy: „Dobrze, drogie 
dziecko, bardzo dobrze; ojciec był marksistą, 

matka była marksistką, ładnie, że idziesz w śla
dy rodziców". 

Przychodzi córka i mówi: „Mamo, chyba zo
stałam luksemburgistką". Odpowiadamy. „Lu
ksemburgistką? Już nie mogłaś nic innego wy
myślić? Ale w końcu to bardzo interesujące od
chylenie. Proszę cię bardzo, bądż sobie luksem
burgistką". 

Przychodzi córka i mówi: „Mamo, zostałam 

anarchistką". Odpowiadamy: „Anarchistką? Bar
dzo interesujące. Już dawno nikt nie był anar
chistą. To bardzo dobrze świadczy o twojej 
samodzielności". 

Przychodzi córka i mówi: „Mamo, jestem wie
rząca katoliczka". Odpowiadamy: „Ojciec nie 
wierzy, mama nie wierzy, ale wolność sumienia 
jest rzeczą najważniejszą. 'J'.o twoja sprawa. 
W kollcu katolicyzm jest bardzo piękną religią". 

Przychodzi córka i mówi: „Mamo, mam ko
chanka". Odpowiadamy: „Kochanka? W twoim 
wieku? Masz szesnaście lat. Ale niektórzy leka
rze twierdzą, że należy wcześnie zaczynać. Naj
ważnie:iszf', moje dziecko, żebyś nie kłamała". 

Przychodzi córka i mówi: „Mamo, jestem nie
winna i będę niewinna". Odpowiadamy: „Nie
którzy lekarze twierdzą, że to bardzo zdrowo. 
Najważniejsze jest, żebyś była w zgodzie z sa
mą sobą". 

Przychodzi córka i mówi: „Mamo, mam dwóch 
kochanków". Odpowiadamy: „Dwóch kochan
ków? W twoim wieku? To nieładnie. Ale może 
teraz to jest przyjęte. Niektórzy lekarze zale
cają odmianę. Najważniejsze, żebyś miała do 
swoich rodziców absolutne zaufanie. Oni ci 
nigdy nic nie zabraniają". 

* 

Witkacy przyszedł za wcześnie, Gombrowicz 
jest obok, Mrożek pierwszy przyszedł w samą 

porę. Nie za wcześnie i nie za późno. I to na 
obu zegarach: polskim i zachodnim. Z Witkace-
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go jest w Tangu salon, rewolwer, drań w sa
lonie i trupy w salonie. Z Gombrowicza jest 
język i podstawowe opozycje filozoficzne i psy
rhologiczne. Ala ma w sobie coś z Młodziaków
ny, Stomil jest po gombrowiczowsku nie zapię
ty. Z Witkacego wywodzi się przeświadczenie, 

~.e artysta jest papir:>I kiem lakmusowym swoje
go o .asu. „Artyści Lo zara7G. Oni pierwsi nad
gry;'Ji epokę". Przeświadczenie to dzieli ze Sto
milem wielu \Vybitnych mężów stanu, jak np. 
Eise;1lwwer i Trur:rn.n. Z Gombrowicza jest 
wa1ka for>ny z nijakością, konwencji z roz
mDmłaniem. Gombrowiczowska jest absolutna 
niemożność, w którą zapada Artur, po gombro
wiczowsku jest upupiony wujcio Eugeniusz, nie
mal z powrotem zapędzony do szkoły w s"'.oich 
krótkic.:h spodenkach. 

ARTUR Nic nie jest poważne samo w sobie, nie jest 
w ogóle żadne. Wszystko jest nijakie. Jeżeli sami 

nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru, utonie
my w tej nijakości. Musimy stworzyć jakieś zna
czenia, jeżeli ich nie ma w naturze. 

To przecież niemal dosłownie Gombrowicz. 
Gombrowicz i Witkacy siedzą w Mrożku, jak 
w Witkacym siedział Przybyszewski i Wyspiań
ski. Albo jeszcze inaczej: jak w Witkacym sie-
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dział Malinowski, Chwistek, Carnap i futuryści. 
Gombrowiczowski system odkryć zaczął się od 
groteskowego obrazu niewydarzonej Polski po
sanacyjnej, potem wszystkie jego „gęby", „pu
py'', „młodszości" i „nijakości" stały się już 

tylko językiem, uniwersalnym, ale za to ab
strakcyjnym. Wszystkie te gęby i pupy zawisły 
w próżni. Mrożek przywrócił im realność, na
wet więcej -- nową historyczną dosłowność . 

Artur rozpiętym starszym panom z ich star
czo-dziecinnym nonkonformizmem przeciwsta
wia gombrowiczowską formę. Forma, to jest 
styl. Styl, to są meble dziadków. Meble dziad
ków skupują i sprzedają antykwariusze. Os ta
tnio szukają zielonych, gazowych latarni albo 
secesyjnych naftowych lamp. Artur ojca ubiera 
w cylinder, wujcia w gorset, babcię w balową 
suknię sprzed pół wieku, narzeczonej każe wy
stąpić w welonie. Młodzi klękają, gramofon gra 
marsza weselnego Mende]ssohna, babcia Samo
zwaniec daje młodym błogosławieństwo, uro
czystość kończy ślubne zdjęcie. Ale żadnego 

zdjęcia nie będzie. Stary pudełkowy aparat fo
tograficzny nie działa. Latają mole, czuć nafta-

F. Starowieyski - projekt 
kostiumu 



linę. Stara forma okazała się martwa. Reifika
cja przedmiotów nie nastąpiła. Socjologowie 
o tym dobrze wiedzą, formy i przedmioty, któ
re raz powędrowały do antykwariatu, rosną w 
cenie, ale już nami nie rządzą. 

STOMIL Co robić ... Kiedy tragedia jest już niemo
żliwa, a farsa nudzi, pozostaje tylko ekspery
ment. 

Buffo Mrożka jest jednoznaczne. Jego serio 
jest o wiele trudniejsze do rozszyfrowania. Oso
biście przypuszczam, że Mrożek widzi swój 
świat także w perspektywie katastrofy. Ale ten 
katastrofizm jest inny, niż u Witkacego. Jak 
zawsze u l\'irożka dwuznaczny i ironiczny. Ar
tur jest przecież także Hamletem. Chce napra
wiać świat. 

świat wyszedł z formy: 
I mnież to trzeba wracać go do normy. 

Tak właśnie mówi Artur do Babci: „Nawet 
babcia zestarzała się w świecie, który wypadł 
z normy". A Babcia do Artura: „Dlaczego nie 
idziesz do klasztoru?" Artur jak Hamlet jest 
ostatnim z ideologów i jak Hamlet w tym tea
trze okrucieństwa z Shakespeare'a i z Artauda 
jednocześnie - zginie zamordowany. Po nim 
przychodzi Fortynbras. Końcowe słowa Edka 
bardzo przypominają replikę Fortynbrasa: 

Widzieliście, jaki mam cios. Ale nie bójcie się, 

byle cicho siedzieć, nie podskakiwać, uważać. co 
mówię, a będzie wam ze mną dobrze, zobaczycie. 
Ja jestem swój chłop. I pożartować mogę i za
bawić się lubię, tylko posłuch musi być. 

Mrożek i Herbert należą do jednej generacji. 
Wbrew pozorom ci dwaj pisarze są dla mnie 
zawsze bardzo podobni. W tym, co jest dla nich 
obu istotne. W końcu Herbert powiedział to 
samo w swoim Trenie Fortynbrasa: 

muszę także obmyślić lepszy system więzień gdyż 
jak zauważyłeś słusznie Dania jest wic;zienicm 
odchodzę do moich spraw. 
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Zbigniew 

Herbert 

TREN 
FORTYNBRASA 

dla M. C. 

Teraz kiedy zostaliśmy sami. możemy porozmawiać książę jak mężczyzno 
z mężczyzną 

chociaż leżysz na schodach j widzi~z tyle co martwa mrówka 
to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach 
Nigdy nie mogłem myślet o twoich dłoniach bez u~micchu 
; teraz kiedy feżq na kamieniu jak strącone gniazda są tak samo bezbronne 

Jak przedtem To jest właśnie koniec 

Ręce feżq osobno Szpada leży osobno Osobno głowa i nogi rycerza w mięk

kich pantoflach 

Pogrzeb mieć będziesz żoJnierski chociaż nie byleś żołnierzem 

jest to jedyny rytual na jakim trochę się znam 

Nie będzie gromnic i śpiewu będą lonty i huk 

kir wleczony po bruku hełmy podkute konie artyleryjskie werbel werbel 

wiem nic pięknego 

to będą moje manewry przed objęciem władzy 
trzeba wziął miasto za gardlo i wstrząsnąć nim trochę 

Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byld do życia 

wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie w glinę ludzką żyłeś ciągłymi skur-

czami jak we foie łowiłeś chimery 

łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś 

nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet oddychać nie umiałeś 

Teraz masz spokój zrobiłeś co do ciebie należało i masz spokój Reszta 

jest milczeniem ale należy do mnie 

wybrale$ część łatwiejszą efektowny sztych 

lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania 

z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle z widokiem na mrowisko 

i tarczę zegara 
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Żegnaj ksiqżę cze.'<.a na mnie projekt kanuf1zacji i dekret w sprawie pros· 

tytutek i żebraków 
muszę także obmyśleć lepszy system więzień 

gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzieniem 

Odchodzę o.:l moich spraw Dzit w nocy urodzi się gwiazda Hamlet Nigdy 

się nie spotkamy 

to co P.o mnie zostanie nie będzie przedmiotem tragedii 

Ani nam witać się ani żegnać żyjemy w archipelagach 

a ta woda te słowa cóż mogq cóż mogą cóż mogq ksiqżę 

Stanisław Jerzy Lec 

MYŚLI 

- W KAŻDYM Z NAS MILCZY COŚ INNEGO - NIE
WYRAŻALNEGO. 

• 
- I DZIEŁA MAJĄ KOMPLEKSY, PRZEDE WSZYST

KIM „KOMPLEKS OJCA" . 

• 
- CZY OSTATNIE TCHNIENIE TO WŁAŚCIWA 

POINTA? 

• 
- ACH, TO NIEDOCENIENIE ATAWIZMU NA KO

RZYŚĆ TRADYCJI! 

• 
- CZASEM DOPIERO PO ZEJŚCIU ZE SCENY MOŻNA 

SIĘ DOWIEDZIEĆ, JAKĄ ROLĘ SIĘ ODEGRAŁO . 

• 
12 

- I Z SYTUACJI POLITYCZNYCH RODZI SIĘ SYTU
ACYJNY HUMOR. 

• 
- WIELKI ARTYSTA TO TEN, CO PRZEZ MIKRO

SKOP MA SZEROKIE HORYZONTY. 

• 
- NAWET SŁOWNIKÓW NIE NALEŻY BRAĆ DO

SŁOWNIE. 

• 
- POWTARZAĆ SIĘ WCIĄŻ INACZEJ - CZY NIE 

TO WŁAŚNIE JEST SZTUKA? 

• 
MODY WRACAJĄ W NAJMODNIEJSZYM PRZE
BRANIU. 

• 
RACJONALIZACJA: KADZIDŁA, KTÓRE SĄ ZA
RAZEM ZASŁONĄ DYMNĄ. 

• 
- BAT GWIŻDŻE SOBIE NA BITEGO . 

• 



- BRONIĆ SZTUKI 1 NIE, ZMUSIĆ JĄ DO ATAKU. 

• 
- JEST TYLE ŚWIATÓW, ILE SIĘ WE ŁBIE ZMIEŚCI. 

• 
- JEGO LOGIKA NIE KULEJE, ALE MA PLATFUSY. 

• 
- I BRĄZ IDZIE NA ZŁOM. 

• 
- OBRZUCAJMY SIĘ TYLKO BŁOTEM RODZIN

NYM. 

• 
- TRUDNO BYĆ DWUZNACZNYM W EPOCE, 

GDY SŁOWA NIC NIE ZNACZĄ. 

• 
- JAKIE JEST PRZEZNACZENIE CZŁOWIEKA? BYĆ 

NIM. 

• 
- SUFLERÓW TRAGEDII NALEŻAŁOBY OSADZIĆ, 

ALE NIE W ICH BUDKACH. 

• 
- NIE OBIECUJCIE SOBIE ZA WIELE PO KOŃCU 

ŚWIATA. 

• 
- PLATFUSY POZNAĆ I NA KOTURNACH. 

• 
- HIGIENA PSYCHICZNA? PRZY TYM WYJAŁO

WIENIU DUSZ? 

• 
- REAKCJA ESTETYCZNA: OBRZYDZENIE. 

• 
- NA DROGOWSKAZIE : „DO CELU -TYLE A TYLE 

FAŁSZYWYCH KROKÓW". 

• 

- SZTUKA DZIAŁA PRZEZ ZASKOCZENIE, JEJ 
PRZECIWNICY RÓWNIEŻ • 

• 
- KIEDY NA WŁASNE OCZY WIDZIAŁEM RZECZY 

NIE DAJĄCE SIĘ POMYŚLEĆ, JAKŻE NIE MAM 
WIERZYĆ W ŚWIATY, KTÓRE SAM WYMYŚLIŁEM? 

• 
- PO ZBAWICIELACH I GROBY SĄ PUSTE. 

• 
- MOŻE NIE NALEŻY WSTRZĄSAĆ ŚWIATEM, 

LECZ CZŁOWIEKIEM? 

• 
- DĄŻYMY DO SYNTETYCZNEGO WYTWARZA

NIA ANTYTEZ. 

• 
- KLOWN MUSI SOBIE UBIELIĆ TWARZ, BY PO

TĘŻNI PRZECIWNICY NIE SPOSTRZEGLI, ŻE 
BLEDNIE. 

• 
- SERCE MU UDERZYŁO DO GŁOWY. 

• 
- IM CZYSTSZE OFIARY, TYM BRUDNIEJSZE RĘCE 

MORDERCÓW. 

• 
- BYLI SZCZĘŚLIWI; WOLNO IM BYŁO JESZCZE 

PISAĆ TRAGEDIE • 

• 
- LUDZIE NIE PRZESTAJĄ WIERZYĆ W DUCHY, 

NP. W DUCHA POSTĘPU . 

• 
- W SZTUCE NASTĘPSTWO SŁÓW JEST DEMO

KRATYCZNE. 

• 
- RETORYCZNY ZNAK ZAPYTANIA WYPROSTO

WUJE SIĘ CZASEM W WYKRZYKNIK. 
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- STAWIAJCIE SWYM EPIGONOM PUŁAPKI , NIECH 
WPADAJĄ W WASZE GŁĘBIE . 

• 
- ZDECYDOWAŁ SIĘ NA SAMOBÓJSTWO, ALE 

CZEKA NA POTOP. 

• 
- WIELKIE JEST NIEŚWIADOME AKTORSTWO 

CZŁOWIEKA. 

- IDZIEMY WŚRÓD DRZEW ZŁEGO I DOBREGO -
SZUKAMY GDZIE ŚWITA. 
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