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MROŻKA TRZECIE DANIE 
„Pokój słoneczny, samodzielny, z widokiem na jezioro 

i Mont Blanc, wynajmę natychmiast na dogodnych warun
kach „." Ale kiedy zgłasza się chętny, Mont Blanc we .mgle 
i zapewne nigdy zza chmur nie wygląda.Jezioro także jakby 
wyparowało . A pokój jest, ale przechodni i wspólny z gospo
darzami. Tak więc naprawdę nic nie ma . Jest tylko miejsce 
w rodzinnym łóżku i dogodne warunki, bo płacić nie trzeba 
wcale, nawet pożywić się można - słonymi ciasteczkami. 
Czy to śmieszne? 

Owszem, śmieszne. Ale j a k śmieszne? Procedura tego 
typu wynajmu może oczywiście zabawić egzotyczną wido-

. wnię. Jednak oszustów, wydrwigroszów występowało w te
atrze już niemało . Falszywe ogłoszenie jest chwytem ogra
nym, choć skutecznym-- tak na scenie jak w życiu. Śmieszn~ 
jest zarówno ten, kto pozwoli się nabrać, jak ten, kto łudzi 
się wartością oferowanego przedmiotu. Asymetrie wymiany 
są źródłem tradycyjnego humoru: bawi kupiec, który prze
cenia swój towar, i mąż, co bierze rzekomą dziewicę za żonę. 
Tak więc dowcip Szczęśliwego wydarzenia zdaje się w pier
wszej chwili niewinny. Ktoś zostanie ośmieszony: Mąż, 

jeśli naprawę wierzył, że pokój wynajmie, Przybysz, jeśli 
pozwoli się nabrać. A publiczność sama wyznaczy właściwą 
cenę rzeczy. 

Jest jednak moment, kiedy tenże humor staje się niepo
kojący. Wtedy mianowicie, kiedy - znając warunki - Przy
bysz przyjmuje propozycję. Doskonale wie, że żadnego po
koju nie będzie, nie będzie łazienki i wielkogóry za oknem. 
Nie będzie także żadnych łóżkowych przyjemności. Cóż 

więc będzie? Będzie - coś niesłychanego . Nie wiadomo, co, 
ale na pewno będzie. Świat się przekrzywi, rozmajaczy ... 
I dowcip nie wesołość zrodzi, lecz strach. 

Humor Mrożka miał zawsze dwa oblicza. Pisarz mówił 
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naprzód: jesteście śmieszni, bo powtarzacie stare gesty, 
puste słowa. Wszystko już było. Podejmował \Vięc ograne 
intrygi, zdarte wątki. Romantyczne w młodości, jak przy.
stało, bulwarowe w późniejszym okresie, w latach Poczw6rki. 
Był to Mrożek - cokolwiek się powie - uspokajający, po
nieważ dopuszczał myśl, że człowiek potrafi się zmienić. 

Ale jego humor miał także drugą twarz. Odsłaniała się nie 
wtedy, kiedy mówił, że wszystko było, ale wtedy, kied!' pod
suwał, że wszystko będzie . Ze nie ma niczego, co by ~1~ zda
rzyć mogło. Fantastyka lęku jest głębszym, oryginalmeJszym 
źródłem tej twórczości. Od takiego humoru ciarki chodzą po 
grzbiecie, ponieważ zwiastuje on nadejście potworów. 

Możeśmy dotąd za mało zwracali uwagę n~ tę stronę 

twórczości Mrożka. Jest on przecie zdecydowanym kata
strofistą, pesymistą już nieuleczalnym. Przestał się ba~!ć 
tym, że świat nie jest młody, że powtarza, co wymyshł. 
Coraz częściej śmieje się z tego, że stać się może wszystk~. 
Nie ma naprawdę żadnego powodu, aby jutro tygrys me 
zagnieździł się w łazience. Abyśmy nie spotkali wampir~. 
Aby nas własne dzieci nie zakuły w tużurki. Dlaczego me 
pokochać ręki, która zabija? Dlaczego nie zarżnąć Ok~
listy? Dlaczego nie wynająć pokoju, którego nie ma? N~e 
ma pewności, bo nie ma oporu. Kształt świata jest funkcją 
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wartości, ontologia stoi na aksjologii. Skoro zniknęły reguły, 
fotel nawet może przemówić ludzkim głosem. Ionesco uważał, 
że właśnie wschodnie, bałkańskie tradycje odnawiają humor 
europejski. Śmiech zachod1ii był śmiechem rozumu. Redą
'kował nieznane do znanego, niezwykłe do zwykłego. Mo-

c · 1iere świętoszka sprowadzał do oszusta, Feydeau - damę 

do kokotki, Jarry nawet - króla do bandyty. I było to 
niewątpliwie mądre, roztropne i prawdopodobne. Przez 
dwieście lat śmiech uspokajał Europę, nie tylko wtedy kiedy 
bawił się błahostkami, kiedy wszystkich ustawiał w ogonku 
do łóżka. Ufał rozsądkowi, ufał jasności dnia. 

Wszystko to dzisiaj przeszłość. I nawet u Moliere'a 
kusić nas zaczynają ciemności ... Ale nas, Słowian, w piekło 
humoru wprowadzał Gogol; Dostojewski, Kafka także są 
nad wyraz śmieszni. Śmiech strachu, zgrozy, śmiech nieprze
widzianego dzisiaj, jak się zdaje, bierze górę. Przypatrzmy 
się jednak, jak wszyscy robią co mogą, aby ten śmiech ogra
niczyć, obłaskawić. Jak przekonują, że demaskuje, burzy 
tabu rozmaite, jaką piękną przyszłość przygotowuje. Ale 
naprawdę śmiech coraz wyraźniej podchodzi. skowytem. 

Może to dalekie od Szczęśliwego wydarzenia. Ale tam także 
walczą ze sobą __-=. nieraz w tych samych replikach, sytua
cjach - obie możliwości humoru. I od wyniku tej walki 
zależy zapewne ostateczny kształt twórczości Mrożka. 

Po co Mąż kusi i wynajmuje Przybysza? Po to, aby mu 
obezwładnił ojca, St~ca nieznośnego, aby go chytrością 
wyprowadził w pole. Bo ten mastodont ani na chwilę nie 
chce młodej pary (Męża i Zony) pozostawić w spokoju! 
Nie pozwala im spłodzić dziecka, ponieważ : „Dziecko 
odbierze mi przywileje, które dotąd należą się mnie, Star
cowi". Czuwa dniem i nocą, skazując na jałowość młodych, 
którzy by dzieckiem chcieli rzutować się w przyszłość. Stąd 
prośba do Przybysza. I Przybysz tę prośbę spełnia. Tak 
swym cynizmem i cygaństwem gniewa Starca, że ten -
szablę czcigodną chwyciwszy w dłoń - puszcza się za Przy
byszem w pogoń, zostawiając młodych bez dozoru ... I nie
mowlę przychodzi na świat. Spłodzone z pomocą anarchisty, 
jeżeli nie fizyczną, to moralną. vVięc wielkie, głupie i złe. 
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Dzieckiem w kolebce ledwie łba nie urwie Starcowi „~ 
Nie pozostanie więc nic innego, jak pozostawić je na opiece 
Przybysza. 

MĄŻ To pan wniósł nieprzyzwoite słowa, niezdrowe ideały, anarchię.I 
PRZYBYSZ A kto mnie •.. 
MĄŻ (nie dając mu dojfć do słowa) Pan oszukiwał w karty! 
PRZYBYSZ A kto ml ... 
MĄŻ Pan miał !!lupie sny I 

Zwalić wszystko na Przybysza i uciec. Pomknąć w spokój 
weekendów, kiedy mieszkanie wylatuje w powietrze, wysa
dzone głupkowatą agresywnością potomka „. 

Jak w ostatnich trzech sztukach Mrożka, w historię 

rodzinną została wpisana polityczna. Tyle, że odnosi się 

wyraźnie do zachodnich doświadczeń. Mechanizm „ale
goryzacji" przeniknąć bardzo łatwo. Przybysz jest po pro
stu - przeciwko. Głosi - słowem i postępowaniem - obo
jętność, swobodę, pogardę wartości uświęconych. Sam sobi~ 
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.sterem, żeglarzem, okrętem, kiedy płynie po fluktach przy
padku.Jest wolny od ambicji i pieniądza, i tym samym sym
patyczny. Ale także wolny od lojalności i przyzwoitości. 
Nie lubi faryzejskiego porządku, ale naciąga·· i oszukuje. 
Swobo_da przeplata się z cwaniactwem, bunt z cynizmem. 
Przyoysz jest przeciw formom, ale także - bez formy „. 
Dlatego jest do wynajęcia. Mrożka dręczy od dawna problem 
wolności. Bo zobaczył wcześnie, że - niczym robak w jabł
ku - siedzi w niej często obojętność, nijakość, przypadko
wość . 

Takiego właśnie Przybysza namawia Mąż, aby wsparł 
go w walce ze Starcem, I wtedy: 

PRZYBYSZ [.„] Ostatecznie jestem anarchistę. Dopomóc w płodzeniu 
arystokracji, czy to jest zajęcie dla anarchisty? . 

MĄŻ Rozumiem I doceniam pańskie skrupuły. Pomówmy więc o poli
tyce [ .„] mam nadzieję, źe przez spłodzenie potomka spowoduję da· 
leko Idące zmiany_. 1'.'lle chodzi więc o konserwatyzm, ale wręcz prze
ciwnie, ~ postępowość. Mój ojciec jest despotę z usposobienia I prze
konanla„ja-zaś jestem demokratę, zwolennikiem reform I umiarko
wanego postępu. Tu panuje ustrój feudalny albo, jeśli dla pańskich 
uszu brzmi to jeszcze okropniej, monarchia absolutna. Najwyźszy 
czas skończyć ze sklerozę I tyranię. Niemowlę w tym domu to nowe 
życie, to powiew przyszłości, to prawie rewolucja [.„] 

Tradycja, liberalizm, kontestacja .:. Szczęśliwe wydarzenie 
jest należycie dwuznaczne. Nikogo Mrożek nie oszczędził. 
Tradycyjny brintozaur unicestwił się własną śmiesznością. 

Anarchista został z potwornym niemowlęciem na ręku. 

A liberał ocalił się z ognia - ale za jaką cenę .„ Łatwizny 
i tchórzostwa. Kto winien? Wszyscy jednako. Starzec, 
bo skamieniał w egoizmie. Przybysz, bo mu wszystko jedno. 
Parka liberałów, bo nic w nich nie ma prócz obłudy i samo
lubstwa. Szczęśliwe wydarzenie można odczytać j ako kpinę 
z anarchicznej kontestacji. Ale można również sprawić, 

aby odium i wzgarda spadły na Męża! Toż to intrygant, 
kłamca, grób pobielany! Kto chciał się - instrumentalnie -
posłużyć anarchią, zdradzając własne przekonania? Kto po
magał w karcianym oszustwie? I kto porzucił okropne 
dziecko? 

Szczęśliwe wydarzenie świadczy jasno o goryczy, w jaką 
wprawia Mrożka cywilizacyjny impas, w który zabrnął 

świat. I to świat oświecony, roztropny, tolerancyjny „. 
Jak się teraz pogodzi z losem, w który sam się wpędził? 
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Bo nawet buntowników płodzi coraz marniejszych. A wśród 
następców - myśli Mrożek - ileż Edków! Tak, tych 
z Tanga. Bowiem słusznie napisano, że Mrożkowe inferno 
ma kształt leja, po którego ścianach wszyscy zsuwają się 
coraz niżej - na dno, gdzie czeka Cham. Gdzie cywili
zacja sama sobie zaprzecza, wracając do nagiej siły, przypa
dku, zwierzęcości. Lekcja Szczęśliwego wydarzenia nie różni 
się więc od pouczeń Tanga i Drugiego dania. Jest tylko chłod
niejsza, przykrzejsza, bardziej beznadziejna. A przy tym 
udowadnia, że odmienność materiału - obyczajowego tła, 
aktualnego dowcipu, społecznej aluzji - niewiele wpływa 
na natręctwo, które Mrożek nosi w sobie od dawna. 

W Szczęśliwym wydarzeniu rozbłysnął raz jeszcze jeden 
z najefektowniejszych talentów pisarza. Myślę o umiejętności 
budowania modeli samozagłady, błędnych kół społecznej 
logiki; układów, które niszczą się własnym rozwojem. Mro
żek był zawsze opętany sylogizmem, który pozwalał mu 
wszystko, czego dotykał, sprowadzić do absurdu. Zreduko
wać do absurdu policję, jak w Policji, demokrację, jak w Na 
pełnym morzu, itd. Ale w tym właśnie komedie Mrożka przy
pominają farsy - tyle, że postacie są marionetkami logiki, 
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nie zaś kukłami namiętności. Szczególny i rzadki talent 
Mrożka przyniósł mu niemal natychmiastowe powodzenie. 
Al' .on sam wie najlepiej,. że w sztuce logika starzeje się 
najsżybciej . 

. Na Szczęśliwe wydarzenie mozna popatrzeć jednak nieco 
inaczej. Fabuła tkwi najgłębiej w natręctwach pisarza, 
w. zawikłanym stosunku do ojca i nieustającej refleksji 
o konieczności i niemożliwości autorytetu. Bo ·przecie i tutaj 
Starzec jest spiritus movens intrygi, jak w Tangu · Stomil, 
jak pięćdziesięciolatek w Drugim daniu. Ojciec jest konieczny 
i nie do zniesienia zarazem. Kiedy upiera się przy tradycji, 
źle. Kiedy się odmładza, jeszcze gorz.ej. A kie<;ly udaj e 
awan'gardzistę, kiedy przechodzi na miejsce syna - okrop
ność! Mrożek tęskni do . porządku, którego zasada · wygasła. 

Wygasła - w nim sań}yiu.! Wbrew pozorom, ma bardzo 
wysokie mniemanie o ojcu. Pragnie, aby się zjawił, aby upo
rządkował świat . Ale każde wcielenie ojca strąca i porzuca, 
ośmiesza i kompromituje, bo nie może znieść zasady zależ
ności, przypadkowości autorytetu! 

Dlatego Mrożek jest bardziej j eszcze znikąd niż Przybysz. 
Przybysz ma na pewno siebie . Swoje zachcianki, kaprysy, 
wygody ceni i - jak może - dowartościowuje. Anarchista 
jest z siebie równie zadowolony jak burżuj, którego odwró
cenie stanowi. To już Mrożkowi nie wystarcza. On siebie 
także nie lubi. Dlatego nie przebiera się w łachman hippiesa 
ani w wyzywający strój dandysa czy buntownika. Jest tak 
wyobcowany, że gotów się podporządkować banalności. 

Antykonformizm posunięty tak daleko, że sam siebie prze
żera! Ponieważ nic mnie nie zadowoli, niech będzie jak jest -
byle . mnie nie zauważano! Przynajmniej dopóty, dopóki 
nie wyrwę się z komedyjki zależności i buntu, którą przej
rzałem na wylot, podobnie jak przejrzałem wszystko, co 
może stać się między ojcem a synem! Tak sobie przynajmniej 
wyobrażam Mrożkową postawę. Czy słusznie, nie mam po
jęcia. 

Szczęśliwe wydarzenie jest machiną dobrze wyporządzoną, 
naoliwioną, pełnosprawną. Funkcjonuje składnie i celowo. 
Publiczność częścią zabawi, częścią rozzłości, jak należy. 
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Ale niewiele brakuje, aby machina się wyko.l~ił~. Ąby ym 
humor oszalał! Najpierw na początku, kiedy ·przez chwilę 
może się zdawać, że brykną i staną dęba wszystkie stosunki 
międzyludzkie. Potein w drugim ,akcie·; w '.tym wielkim łóżku, 
gdzie i Starzec dost0jrly; i ,skuta ojca.wskim terrorem parka, 
i cyniczny intruz ... I nawet w trzecim, kiedy pojawia się 

potomek-wampir, wielki i niezdarny, Edek en herbre, cham 
w poduszce. Tak, to właśnie najbardziej Mrożkowe skład
niki - i najlepsze. Co do reszty, także dobra, ale zanadto 
logiczna, zanadto klarowna, oczywista. 

Wyobraźnia Mrożka odnawia się, kiedy zbliża się jawniej 
do ciemnych źródeł wewnętrznych obsesji. Później jednak 
wyprowadza pisarza dalej, poza rodzinę, w świat zagadkowy . 
i wysoce metafizyczny. Myślę o tak wspaniałych opowiada
niach jak We młynie, we młynie, m6j dobry panie ... ,jak zwłaszcza 
Ci, co mnie niosą. One też zapewne wprowadzają w nowy etap 
tej twórczości . Przyznaję, że wolę Mrożka groźnego niż 

pocieŚznego, obłąkanego niż logicznego (co nie znaczy, abym 
nie bawił się sylogizmami i lekceważył szyderstwa). Lubię 
Mrożka dziwaka, Mrożka nocnego, Mrożka metafizycznych 
parobków i okrutnych dzieci. Albo jeszcze lepiej: Mrożka, 
który tajemnice widzi w pełnym świetle. Już nie diabelsko 
romantycznego, ale jadowicie „nudnego", rozszczepiają
cego włos na czworo, · snującego głupawe niby rozważania, 
w których tyle piekielnego znawstwa człowieka ... i taki 
straszny chłód, taka straszna bezlitość ... 

Tam, w tej wewnętrznej strefie, odnawia się także humor 
Mrożka. Śmiech rodzi się - i zamiera ! - z całkowitej 
obojętności, w ogołoceniu gotowości na wszystko, w przeko
naniu, że nic nie jest niemożliwe, że rozwiały się przepisy 
i granice. Ale też tam, gdzie wszystko możliwe, możliwy jest 
nie tylko humor. Możliwe jest także olśnienie, odkrycie, 
podobnie jak możliwa jest śmierć. Tam gra zaczyna się na 
nowo, z pełnym ryzykiem i o pełną stawkę. Ale to już nie 
na dzisiaj rozważanie. . . 

[„Dialog" nr 4, 1973] 



Józef Opalski . 

JAK MROŻEK ZACZYNAŁ 
„Kocha, lubi, szanuje" - w rym wr6żeniu z kwiatk6w nie ma 

nic złego, chyba że panna schylona nad grządką kwiat6w nie zauważy, 
jak nad jej głową wzno$i się pierwszy pojazd międzyplanetarny. 

Możemy być pewni, że będą w nich siedzieli ludzie silni i odważni. 

Tak kończył .Mrożek swój (bardzo poważny!) felieton 
zamieszczony 5 lutego 1952 w krakowskim „Dzienniku Pol
skim". A przedtem? - przedtem - j ak to zwykle bywa -
pisał wiersze. I .jeżeli wierzyć artykułowi Adama Włodka 

w „Dzienniku Polskim" - te wier'sze z lat 1948/1949 nie 
były poezją ".VYłącznie satyryczną. 

Później Mrożek zaczął pisywać do „Dziennika Polskiego" 
jako redaktor „Komunikatów". To łatwe na pozór zadanie 
przekraczało jednak możliwości początkującego dzienni
karza, cierpiącego na dodatek na nadmiar wyobraźni, 

toteż często tytuły sztuk i filmów, godziny rozpbczęcia sean
sów i przedstawień oraz inne. skądinąd ważne wiadomości 
były przez młodego Sławomira mylone, za co dostawało mu 
się porządnie · od zwierzchników. · 

Wiosną roku 19!ll rozpoczął Mrożek poważną .pracę 

dziennikarską - i nikt jeszcze pewnie wówczas nie przy
puszczał, że wyrośnie z niego kiedyś pisarz; Spycb.ało się 

na początkującego adepta masę roboty. Pisał on w ~ym . 

czasie o wszystkim : o zakładach zegarmistrzowskich w Kra
kowie, o głuchoniemych, o wycieczce Kaszubów do Krakowa, 
i PGRach, o braku talerzy i sanatorium górniczym w Szczaw
nicy, · o wsi miechowskiej w przeddzień skupu zboża, o cen
tr'ali . ogrodniczej, . karaniii kułaków, kanale Wołga-Don 

i wielu innych sprawach. Hasłem tego: okresu działalrtośc;i 

pisarskiej Mrożka może być felieton Nie zrezygnujemy („Dzien
nik Polski", 22 X 1951), w którym pisze, że choć „n ap o
t y k am y n a trud n ości [.„] u mi e my j e p r z e-
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Z k.VTASEM . ( CPL l. Aj · 
z wy c i ę ż a ć". Nazwijmy ro:K. 1951 okresem gospodar~zyiri 
Mrożkowego pisa!lia. ·· . . •. . . 

W ro.ku ·następnym Mrożek obrósł juz w dziennikarskie 
piórka, · utrwalając swą 'pozycję., ą. • i::o ia · .tym idzie, pisząc 
znacznie więcej. Z okresu gospodarczego wkroczył . Mrpzti.k 
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w okres polityczny ! Rok 1952 był o~o~ny dla „Dziennika 
Polskiego", to ,wówczas drukowano tam w ?dcinkach Wrze
sień Putramenta>i Piątkę z ulicy Barskiej Koźniewskiego, Stefan 
Otwinowski pisał o tańcach i balecie, Leszek Herdegen pro
wadził swój cykl „Rozmów o literaturze", a Wi~ława Szym
borska zamieściła wiersz o Nowej Hucie. 

Czasy były trudne i -niespokojne, a Mrożek bojowy 
i autentycznie zaangażowany. Kropił · więc artykuł za arty
kułem, felieton za felietonem. Nie ma już karnawału w Ni
cei, martwił się przyszły autor Karola, bo „nie można spo
kojnie patrzeć na Francję .poprzez-gumowe pałki amerykań
skich opiekunów". W cyklu „Rozmowy z czytelnikami" 
tłumaczył i nakłaniał, protestował przeciwko prywatnej ini
cjatywie i dawnym eleganckim restauracjom, bowiem „nie 
chaos prywatnych intere~ów, ale dobro jak najszerszego 
ogółu dyktuje prawa gospodarcze. Żyjemy n:e z dni a 
n a d z i e ń a 1 e · z · t r z e c h 1 e c i a n a s z e ś c i o-' . ; ; 

1 ecie. I to jest mocna, pewria droga. I o tym warto po-
myśleć". 

Walczył też Mrożek z anonimami, które przychodziły 
do redakcji, nazywał je „szczurzymi listami", dodając: 
„A dywersją polega nie tylko na zrywaniu mostów, dywersja 
polega · także na moralnym osłabianiu ludzi przez plotkę. 
[ ... ] Czas spotęgowac obywatelską czujność." Patrz, w czym 
żyjesz - brzmiał tytuł jednego z felietonów, w którym 
Mrożek namawiał do dyskusji nad przyszłym wyglądem 
socjalistycznych miast. Gdzie indziej znów odsłaniał kulisy 
wyborów w USA i Francji. A wszystko to pisane było 

w związku ze zbliżającymi się w paździen:;iiku wyborami 
w Polsce: „Nie zapominajmy [ ... ] ani na chwilę, że wróg 
istnieje. Walczmy z fałszerzami słów, ze złodziejami, ze 
zbrodniarzami, którzy chcieliby się ' ukryć iniędzy nami". 
W numerze świątecznym „Dziennika Polskiego" (24, 25 XII 
1952) czytamy na pierwszej stronie Mrożkową rózprawę 
pt.· Co to znaczy wszystkiego najlepszego? Czegóż tam nie było : 
plan 6-letni obok Tybetu, „arbiter faszyzującej atlan
tyckiej umysłowości" (J. P. $artre) obok · Ziem Zachod
riich; itd:_ 

l4 

Jednocześnie coś zaczynało już kiełkować, może jeszcze 
nie w tekstach artykułów, lecz w rysunkach, którymi przy
szły autor Polski w obrazach ilustrował swe artykuły. - Nie
bawem miał wystąpić jako literat. Cykl · Listów z wczasów 
drukowanych w „Dzienniku Polskim", a zwłaszcza Pa
miętnik Kiciusia to przebłyski prawdziwego talentu Mrożka~ 

Trochę jeszcze tu Gałczyńskiego, - szczypta pure-nonsensu. 
Zdarzało się i tak, (jak w felietonie Polityka i wieniec), że to 
rysunki Mrożka zdawały się zapowiadać przyszłą karierę 
autora, a nie np. felietony o dożynkach. Koniec tego roku 
przynosi znamienny artykuł Ewy Rudzkiej, która w „Dzien
niku Polskim" (30 XII 1952) pisze : „Krakowskie koło mło
dych pisarzy dało ostatnio następujących młodych literatów: 
Herdegena, · J aźwieca, Kijowskiego, Mrożka, Błońskiego, 
Flaszena". 

Rok 1953 nobilitował niejako Mrożka na oficjalnego 
,literata, gdyż w tym właśnie roku ukazały się dwie jego ksią
żki: Opowiadania z Trzmielowej Góry (Czytelnik) i Półpancerze 
praktyczne (Wydawnictwo Literackie). 

Półpancerze praktyczne, w których Mrożek zawarł swe teksty 
z lat 1950-1953, miały już znaczne ambicje literackie. 
Mrożek dojrzewał i jako pisarz, i jako humorysta. w :wielu 
-historyjkach zawartych w tej książce można odnaleźć lwi 
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pazur późniejszego autora Ucieczki '·n;półUr,dnie. W Półpance
rzach przedrukował Mrożek swą Ksiąźeczkę '1nul6w, która -.dru
kowana w odcinkach od stycznia do maja. 1953 roku na ła
mach „Dziennika Polskiego" budziła duże zainteresowanie. 
W P_~łpancerzach ukazały się także pierwociny dramaturgiczne 
przyszłego dramatopisarza. 

~=·: ~-Jednocześnie Mrożek zajmował się wciąż jeszcze bieżącą 
„pro_dukcją" dziennikarską, płodząc artykuły o PGR.achi -~ 
wyc;howaniu młodzieży, wreszcie cykl artykułów z teren4, 

' gdzie jako wysłannik „Dziennika Polskiego" odwiedzał hiitę ,~ 
c;,Bierut" w Częstochowie, kombinat w Zambrqwie-, ~utę "~ 
,;Zabrze" itd. Charakterystyczne, że prawie ni.gdy nie· pisał 
o sztuce i kulturze; nieliczne jego publikacje na ten temat 
dotyczą raczej spraw ogólnych (np. otwarcia szkoły muzy
cznej lub uroczystości R ejowskich w Nagłowicach). 

· Wreszcie jednak Mrożek-dziennikarz zbuntował się prze
dw schematyzmowi. W Rozmyślaniach nad moim swetrem 
(„Dziennik Polski" 13-14 XII 1953) zaczął bronić prawa 
do mody indywidualnego ubioru wobec PDT-owskiego 
st~ndartu konfekcyjnego. Wkrótce (sierpień 1954) pójdżie 
jesżcze dalej - w artykule Nawrócenie piegowatego Siostrzeńca 
{„Dziennik .Polski" 5 VIIC1953) będzie walezył o upowszech-
nienie jazzu wśród młodzieży! . 

31 stycznia 1955 roku, z okazji jubileuszu 10-lecia istnie
nia „Dziennika Polskiego", Mrożek wspomina: „Debiut 
mój przypadał na okres nie sprzyjający. Był to czas wzmo
żonej u~zędowości, sztywniactwa, prawdziwej choroby „ta
jemnic urzędowych", nieraz służących tylko do przykrywanła 
świństw. Dzięki temu początek mojej praktyki dziennikar
skiej przedstawia mi się jako niezliczona ilość biurek jasnych 
'i ciemnych". I jeszcze: „Wydaje mi się również, że ·nie ma 
'dobrej publicystyki bez codziennej reporterskiej szkoły''. 
· Szkołę dostał Mrożek dotkliwą; ale i pożyteczną. Przej
ście przez szarą pracę d~iennikarską uwrażliwiło jego słuch 
pisarski na niuanse polszczyzny, a przede wszystkim skiero
·wa~o Jego pisarskie ~ainter.esowania w samo jądro ówczesnej 
pols~iej współczesności. Język i stereotypy z poprzedńich lat 

r • I • - • · • „ 

-óśm.ieszał1 w dalszej twórczoścL okrutnie i beż pardonu. Dość 
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przypomnieć opowiadanie Imieniny ze zbioru Słoń (1957). 
W rok później ukazuje się Policja, pierwsza sztuka Mrożka; 

w której bezwzględność w ośmieszaniu sloganów, stereoty
pów i humbugu programowego walczy o lepsze z ironią opisu 
realiów. Lata' 1956~1958 to okres gwałtownej erupcji ta
lentu Mrożka-humorysty; felietony w . „Prżekroju", 77 od
cinków Maleńkiego lata drukowanego w „Dzienniku Pol
skim" od sierpnia 1955 do lutego 1956. Tu także pod koniec 
roku- 1956 zaczyna się ukazywać „Postępowiec ~ organ Sła· 
womira Mrożka". W kwietriiu 195 7 na łamy tegoż „Dzien• 
nika" wkracza powieść rysunkowa Tarzan z Białowieży. 
Wreszcie za Słonia dostaje Mrożek w .1957 roku nagrod~ 
„Przeglądu Kulturalnego". · , · 

. A potem? =- potem idą kolejrie- tomy-prozy, szfuki tea
tralne, -·sukcesy w . Polsce . i za. granićą. Mrożek ma dopiero 
-43 lata i wiele jeszcze 'lat pisania przed · ·sobą. Czekamy,. 
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Świątem Mrożkariądzl. grecki ;,nus", źróc;lłem wszelkiego 
ruchu .jest. rpo_tor in,telektu~ który inicjufe ciąg wypadków; 
i'ozwijającyc]1 Się .ódtąd z beibłędhie logiczną i. ścisłą konse
kwencją. Sztuki Mrożka zaska]<uJą ~woją precyzją fabularną. 
Z _ przesł.anki jecińego zda;zenia wynika n1euchrorrny ,wniosek, 
·a ten znów wniosek staje się .1- . kolei; pl·zesłanką pro"wadzącą 
nl.eubłaga_nie ·do następnego 'YnioskJ._. I tak dalej; jak -.,,y. sy
logizmie. · W-.ten sposób świat okazuje się zwartym, szczelnym 
mechanizmem, którego tryby, sprężyny, zawory funkcjonują 
na zasadzie niezawodnej aparatury: ·. · 

Świat Mrozka jest ponadto · wyłącznie światem ·cywili- · 
zacji ludzkiej; jego sprawy rozgrywają się beż wyjątku wśród 
przedmiotów produkcji przemysłowej, pośród urządz~Ó tech~ 
nicznych, w biurze, w hotelu, w poczekalni . Towarzystwa 
Przyjaciół bwierząt, w gospodzie, w gabinecie dentysty. 
Jeżeli pojawia się Natura, to prawie zawsze w wymiarach 
parodii, jak np. w Policji owa „bardzo piękna łąka, która 
każdej wiosny kwitnie różnymi barwami kwiecia", obser
wowana przez Więźnia zza krat, albo w formie opisu, odczy
tywanego z książki przez struchlałego Okulistę w Karolu: 
„„. podróżnego, który przedostanie się do doliny od strony 
południowo-wschodniej, wita przepyszny krajobraz. Stoki 
pokryte winnicami obiecują, że nie tylko cudowne widoki, 
czystość powietrza i barwność kwiatów przeróżnych złożą 
się na · tę ucztę „." lub wreszcie w Szczęśliwym wydarzeniu, 
gdzie reklamowany w ogłoszeniu gazetowym „ widok na je
zioro i Mont Blanc" w ogóle nie istnieje, bo Mont Blanc 
jest stale zakryty mgłą, a jezioro wyschło. Owszem, jeden 
z utworów dzieje się „Na pełnym morzu", ale jest to morze, 
przez które wędrują piechotą listonosze, aby doręczyć 

przesyłki polecone. Dla logicznej struktury Mrożkowych 
przewodów myślowych typowa jest hipostaza. N a wet abstrak-
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cyjne pojęcia (wolność., idea) zostają uprzedmiotowione, jak 
w owym zawołaniu Artura z Tanga: „Edek ! Zamknij wszy
stkie drzwi „. Nikt stąd nie wyjdzie, dopóki nie znajdziemy 
idei", gdzie „idea" traktowana jest niby ukryty przed
miot, który - zgodnie z regułami znanej gry towarzyskiej -
należy odszukać. Wprawdzie w klasycznej propedeutyce 
filozofii hipostaza uchodzi .za błąd logiczny, ale cała struk
tura komedii Mrożka oparta jest na owych „błędach", tworzą
cych w sumie nienaganny system skończonego do ostatnich 
szczegółów rozumowania. 

Perfidia i przewrotność dramaturgii Mrożka polega na 
tym, że owa nienaganność j est, rzec by tak moźna, buchal
teryjna, odbywa się wyłącznie w sferze intelektu, w sferze 
myśli, jest „numeniczna", istnieje sama w sobie. To niejako 
·rodzaj doświadczenia fizykalnego · przeprowadzonego w wa
runkach laboratoryjnych. Świat Mrożka jest zakodowany, 
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stanowi~system . .znaków, które autor układa w systematycznie 
rozwijający się szyfr. Zawiera się w tym jednocześnie 
i wyraz podziwu dla cudownej doskonałości mechanizmu 
świata, dla Aparatu, ale i wyraz protestu przeciw świa
tu będącemu tylko mechanizmem, tylko Aparatem, nie 
organizmem, lecz organizacją. . . 

Występuje bowiem u Mrożka (po raz pierwszy z tak pelną 
świadomością pojawiające się w naszej literaturze u Gom
browicza) przerażenie formą. Istotą bytu społecznego jest 
forma, konwencja, a: więc pewnego rodzaju zakłamanie, 

zafałszowanie naturalnego, biologicznego rytmu życia. _ ~,Aby "' 
zrozumieć i uporządkować świat" - pisałem w szkicu o twór
czości Gombrowicza i Schulza („Skamander" 1938 r.) -
„nadał mu człowiek pewną formę, ale ta forma musi być 
z konieczności schematyzowaniem, skoro przecież w żadnym 
skończonym kształ~ie nie można zamknąć wielorakiego, 

· zmiennego świata". We wśpółczesnym świecie potwór for_my 
rozrasta· się coraz gr9źniej, normatywność otrzymuje wy
miary- niemal apokaliptyczne, staje się wartością samą w so
bie i dla siebie, pętając swobody indywidualnej improwi
zacji. Stąd wszelkiego rodzaju współczesne bunty i konte
stacje przeciw temu uciskowi konwencji, które w literaturze 
i" teatrze przejawiają się antyformą: antypowieścią, anty
sztukami Ionesco itd. Ich założeniem jest rozkład, likwidacja 
formy zastanej, happening dowolriych skojarzeń, absurd 
bezładnych, nie wiążących się, nie przystających d<;> siebie 
sytuacji i elementów. 

Ale protest Mrożka przeciw formie objawia się prze
wrotnie w sposób krańcowo przeciwstawny. Mrożek niszcży 
formę nie 1 i k w i d uj ą c ją, ale właśnie akurat odwrot
nie, mianowicie d o p r o w a d z aj ą c d o i d e a· l n ej 
do skon a łoś ci.Jak o tym była mowa na wstępie, utwory 
sceniczne Mrożka odznaczają się zawsze precyzyjnie skon
struowaną fabułą (czynnik, który. „nowocześni" mają w bez
względnej pogardżie) i przedstawiają łańcuszek ż absolutną 
logiką rozwijanego dowodzep.ia. W „Policji" przesłanką jest 
sytuacja, która nastąpi, gdy społeczeństwo będzie be;z wy
jątku uwielbiało ' władzę, a rząd poźbędzie się już 'ostatniego 

przeciwnika. Z tego logicznie wynika sytuacja, że p'olicja 
staje się ni~potrzebna. Z tego znów logicznie wypływa, że 
policja, aby uzasadnić swe istnienie, mu.si znaleźć jakiego
kolwiek wroga. A ponieważ prawdziwego nie ma, więc stąd 
wniosek logiczny, ·Że trzeba go sfabrykować spośród własnych, 
oddanych sprawie ludzi. I tak dalej i dalej aż do końca ciągnie 
się ten formalnie nienagannie prowadzony tok rozumowania. 
Jest on tak nieskazitelny, że dochodzi wreszcie do ab
surdu i śmieszności, gdyż śmiesznie absurdalna musi się 

wydać możliwość realizacji ideału aż do jego najdrobniej-
szego szczegółu. · 

Oto dylemat i swoista dialektyka. Zniszczyć formę przez 
doprowadzenie jej do absurdu, a z kolei znowu z powstałej 
w ten sposób rzeczywistości absurdu stworzyć nową, auten
tyczniejszą formę. Zasadą dowcipu Mrożka jest ustawiczne 
operowanie tezą i antytezą, które stosuje wymiennie, aby wy
czerpać wszystkie logiczne ewentualności.] akby w charakterze 
hipotez robóczych występuje u Mrożka często chwyt, który 
można nazwać chwytem odwrócenia. Wńiosek z jednej sztuki 
staje . się przesłanką wyjściową w drugiej i prŻeciwnie. Tak 
np. w Poli'cji wszystko jest na początku - absurdafoym -

·porządkiem, aby .. pod koniec stać się - absurdalnym -
bezładem wolności. W Tangu - sytuacja . całkowicie od
wrotna. Na początku panuje absolutny __:i absurdalny -
bezład, aby· pod koniec doszło do · straszliwego __: choć 
także absurdalnego - porządku. Podobny przypadek ·za
chodzi również z Męczeństwem Pioira Ohey'a i Czarowną nocą'. 
·Tam niezwykłość (tygrys w łaziencę) zmierza niejako w kie~ 
runku uporządkowani'a, zinstytucjonalizowania, absurdalny 
wypadek zostaje poddany rytuałom organizacji: wycieczki, 
prelekcje naukowe, dyplomatyczne polowanie. Tu - na 
·odwrót - instytucjonalizm, porządek organizacyjny (pa
nowie z teczkami "na delegacji służbowej) zmierza do nie
zwykłości: starszym, odpowiedzialnym urzędnikom śrii się -
'óbu jednocześnie i tak saino =- młodziutki, . wyzwolony 
z ·obyczajowych 'rygorów „kociak". · · 
·. ów '. chatakte'r -u tworów, stanowiący(;h ·tym samym coś 
·w· 1'odzaju zadań· szaC:howyc]l dO. analiży; zaż·nacza . Mrożek 
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również w ten sposób, że wielokrotnie bie,rze fen sam temat; 
ten sam pomyśl, tę samą, powiedzielibyśmy, p~zycję i prÓ· 
huje rozmaitych wariantów rozumowania, jak gdyby sz:u· 
kając klucza dla rozwiązania matematycznego rówr{ania. 
~ałagan i ogólne niechcenie w Indyku staje się potem raz 
Jeszcze punktem wyjścia w Tangu. Podobnie, zarówno 
Męczeństwo Piotra Ohey'a jak i Dom ·na granicy mają prawie 
identyczną sytuację początkową : W szarą, powszednią rze~ 
czywistość domową, . z żoną, dziećmi, kuchnią, łazienką,' 
wdziera się n_~gle · egzotyczny absurd - tygrys w Ohey'u, 
granica międzypaństwowa w Domu na granicy. · I wreszcie -
już zupełnie wyraźnie _.:._ Drugie danie jest drugą wersją 
Poczw6rki. 

Oto ostentacyjne demonstrowanie - jak .na wystawie 
najnowocześniejszych zdobyczy technicznych - ·. konstrukcji 
artystycznej jako mechanizmu, który działać winien z ide
alną funkcjonalnością. Znamionuje . to pewną fascynację 
tym konwencjonalizmem struktury, ale równocześnie jakby 
pewną obsesję, syg_palizuje jakby straszliwy ucisk, wystę'.' 
pujący pod kompresją takiej wszechobecnej machiny. Za
stanawia skrupulatność, z jaką wymieniane są zawsze w. diM 
daskaliach choćby te wszystkie drzwi, jedno i dwuskrzy
dłowe, okna, okienka, wnęki itd., w środku, z lewej, z prawej 
strony (nigdy nie omieszka autor dodać: „patrząc od wi
downi"). Nawarstwia się tu cała olbrzymia architektura 
~rządzeń i zarazem instytucjonalizmu, który okazuje się 
Jednym z najgroźniejszych przejawów formy. . 
. Dławiący koszmar tej misternie zorganizowanej, niemal 
JUŻ obrzędowej Formy - najbardziej odczuwalny staje się 
w faszyzmie. Struktura formalna jest więc u Mrożka znakiem 
określonej struktury ideowej. Jeżeli - jak o tym była mo
wa - konstrukcja sztuk Mrożka przypomina zadania sza
chowe, to ich postacie pełnią role pionków, wykonujących 
starannie obmyślane ruchy. Określenie „pionek" ma jednak 
również swój przenośny sens. Oznacza ono kogoś, skazanego 
wyłącznie na to, aby nim El.owolnie manipulowano, kogoś 
kto pozbawiony jest możności samodzielnej inicjatywy 
i samodzielnego myślenia i znajduje się w położeniu zależ-
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nym i przymusowym. Taka jest sytuacja jednostki w stru
kturze społecznej faszystowskiego totalizmu. To odnosi się 
właśnie do postaci ze sztuk Mrożka. Nie d z i a ł aj ą one 
na sytuację, tylko, po prostu, z n aj d u j ą s i ę w sytu
acjach. Lecz i ten . stan przedstawiony zostaje za pośredni
ctwem maszynki racjonalistycznego dowodzenia. Tyle że 
tym razem w maszynce włączony zostaje niejako bieg wste
czny. Cała sylogistyczna aparatura automatycznego wnio
skowania wprawiona zostaje w ruch po to, aby udowodnić 
rację i logikę bierności, zależności i niesamodzielności. Tak 
rozumuje Mały w Na pełnym morzu, OkJ.!lista w Karolu czy 
Pan I i II w Strip-tease. Nie ma niewolników zniewolonych, 
są ńiewolnicy logicznie przekonani o urokach swojej niewoli. 

· Świat Mrożka jest uwięziony w formie, w geście, w masce. 
Jest to uwięzienie tak absolutne, że rozciąga się także na 
obszar językowy.· Język Mrożka jest prawie zawsze styli
ZO)Vany, prezentuje pewne zamknięte konwencje poprzez 
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_ różne rodzaje imitac;ji_, p_arodii czy paS.tiszu, np. współczesnej 
·;urzędo~ej frazeologii, romantycznej frazy czy ułomnej, 
· ale uwodzicielskiej leksyki Wyspiańskiego (podobnych mo-
deli można by zresztą wymienić więcej) . W każdym razie 
większość sztuk Mrożka to zwarte kompozycje językowe o tak 
zdecydowanym rytlJ1ie, tonacji i melodii, że jedna z . nich 
(Kynolog w rozterce) stała się nawet operą. Ta muzyczność-· 
jako wyznacznik sformalizowanej aż do matematycznej" 
krańcowości struk_tury (wiadomo, że muzyka i matematyka 
pozostają w ścisłym związku) - zaznacza się rozmaitymi. 
elementami : Powtórzeniami sytuacji . (uroczyste - wstawanie 
przy słowach „Infan~ i jego wuj R egent" w Policji) czy dia
logów (rozmówki chłopskie w Indyku) niby refreny lub chóry, 
albo niemal skandowanymi inkantacjami jak recytatywami: 
(„Dolinami, hej, ano! Świstaki, rosomaki, cierpieć! Hej -
1 b ' '" Oh ' I d · d r Jak. · · '· r g e a, run. w ry u, czy „ oto zia „„ -OJCiec mOJ .... 

I dziada dziad !„. Na bój! Na bój" w Karolu). Stereotypowość 
tej retoryki, jak w ogóle całości opisanego systematu logicz
nego, pozwala «!raktować wydarzenia teatru Mrożka prawie 
jak rytualny obrzęd (tak dzieje się w drugim akcie Śmierci . 
porucznika, nawiązującym ,do Dziadów), w którym cytowane 
zwroty brzmią jak magiczne zaklęcia. O elementach.magi-, 
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cznego teatru świadczyłyby także występujące w nim maski, 
kukły (Zabawa), wyolbrzymione atrapy . (Ręka w Strip-tease), 
odcięte i wymienialne głowy ( Testariurri) itp., a o kultowym , 
niemal charakterze - stereotypowa postać Sta.rca, która 
pojawiając się pod rozmaitymi nazwami (Stary Myśfo.vy 
w Ohry'u, Pustelnik w Indyku, Dziadek w Karolu, Prorok 
w Testarium, Starzec w Szczęśliwym wydarzeniu) zawsze ma 
wymiar, oczywiście szyderczego, kapłaństwa. _ 

· Oc;<>:y~iście, szyderczego. Formalna doskonałość procesu 
19giczn:ego odk~·ywa w rezultacie w tej formie coś bezmała 
mistyĆzn~go, a więc tworzy obrzęd. Trudno nie . stwierdzić, 
że w tym przerażającym mechanizmie tkwi coś farsowego. 
Mamy do czynienia ze zjawiskiem o znamionach gry, a wię~ 
zabawy. Zabawa wydaje się jedyną możliwością wyjścia 
z zaklętego koła konwencj i. Tak oto w teatr.ze Mrożka 
utrwalona zostaje - jak w czarodziejskim zwierciadle ---=· 

zasadnicza sytuacja młodego pokolenia lat 60-tych, której 
samo to pokolenie dawało nieustannie mniej lub bardziej 
świadomy wyraz. Rozpaczliwe, tragigroteskowe wołanie 
Paroblfa „Gdzie się bawią?!", które kończy Zabawę, jest 
niemal identyczne z pytaniem, ·: które rozpoczynało .refren. 
piosenki Wojciecha Młyna1:skiego ,,W co się. . .bawić?" -
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Sławomir Mrożek 

POSTĘPOWIEC _- -

Z kraju 

NASZA MONTECARLORY:ZA.CJA 

Jeden z naszych teatrów wystąpił z wnioskiem,- aby, 
idąc za ogólnym nurtem regulowania zagadnień 

społecznych drogą hazardowych gier, rozdzielać od- · 
tąd role w poszczególnych sztukach drogą losowania. 
Jeżeli, dzięki temu systemowi, role Aliny („Balla
dyna") lub Klary („Śluby panieńskie") przypadną 
naszym aktorkom starszego pokolenia - będzie to 
ciekawy krok na drodze do urzeczywistnienia marzeń 
o powszechnym teatrze eksperymentalnym. 

Z zagranicy 

LOCH NESS ZNOWU W CENTRUM UWAGI 

Jak donosi prasa angielska, legendarny wąż-potwór 
z Loch Ness znowu miał się pojawić. Według donie
sień - potwór wynurzył się na powierzchnię, powie
dział: „Z ... a dola" i zanurzył się z powrotem. 

Ogłoszenia 

Bezwyjściówki 

dziennie. 
wydaje sekretariat teatru - co-

Składnice złomu zawiadamiają, że w ramach zbiórki 
złomu metali kolorowych płacą za miedziane czoła 
od sztuki, bez względu na wagę. 
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OSZUST POSZUKIWANY 

Od pewnego czasu krąży po mieście niejaki Zbigniew 
Serdeczny, który podając się za powstańca z 1863 roku 
wyłudza od obywateli hojne datki. Podajemy foto
grafię oszusta żerującego na sentymentach narodo
wych. Znaki szczególne: kosa na sztorc w ręku i dwa 
złote zęby w górnej szczęce. 

Zamienię wszystko na święty spokój. Sł. Mrożek. 

Kącik tłumacza 

„Franc Tireur" - błędem jest tłumaczenie tegoż na 
język polski: „Strzelec chory na chorobę weneryczną". 
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Z kraju 

KTO BĘDZIE PLA,GłL ? .. 

Ukazanie się zorzy polarnej w -Polsce naśuwa nam , 
pytanie, komu potrzebna była tak kolosalna impreza 
o charaktef ze reprezentacyjnym. Zapytujemy: ile to 
kosztowało . i kto za to zapłacił? 

' . 

SUKCES POLSKIEJ NAUKI 

W Warszawskim Instytucie Doświadczalnym odbyła 
się ciekawa próba ' przebicia głową muru. Wynik 
w całej pełni pot~ier.dził słuszność poprzednich, 
teoretycznych założeń. Mur nie zost"ał · przebity. 

RADYKALNE CIĘCIE 

Aby podnieść jakość i wydajność ·naszych portów 
i pomóc im skutecznie w walce ż kon.kurencją portów 
obcych - kapitanaty naszych portów mają być prze
mianowane na generałaty. 

Ogłoszenia 

C h ę t n i e wrócę do Sorrento. 

Z kraju 
WZNOWIENIE KLAWIAKA 

Wydawnictwa zapowiadają wznowienie prac i dzieł 

znanego pisarza i myśliciela E. Klawiaka, między 
innymi jego podstawowego dzieła pt. „Administracja 
jako najwyższa forma entuzjazmu". 

ROK PALOWSKI 

Społeczeństwo nasze obchodzi setną rocznicę urodzin 
.Jana Pały. 

Ogłoszenia 

.Ja wam pokażę!- Plac Wolnica, w bramie. Codzienn
nie od 18.00 do.· 23.00. 
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Inteligenci - do Inteligence Service - potrzebni. od 
zaraz. 

Z kraju 

ZE ŚWIATA CYFR 

Jak wynika z ostatnich danych statystycznych - spo
życie zupy w Polsce znacznie wzrosło. 

KONGRES FOTOGRAFIKÓW 

Onegdaj odbył się kongres fotografików pod hasłem 
„Mniej negatywów w naszej pracy". Mówcy podkre
ślali, że należy skończyć z przeciemnianiem, od któ
rego tylko krok prowadzi -do czarnowidztwa. ·Na 
zakończenie, w związku z jasną przyszłością, prze
świetlono 20 kilometrów błony filmowej. 

BADANIA 

z okazji tysiąclecia istnienia naszego państwa pro
wad~i się . badania nad wykryciem jego początków. 
Nie bez znaczenia jest tu wzmianka w pamiętnikach 



kupca ·arabskiego, Ibrahima Sauda, którą odczytano 
ostatnio. Kupiec wspomina, że gdy odbywał podróż 
w celach handlowych i przejeżdżał wozem w okoli
cach rzeki, którą można łatwo zidentyfikować jako 
Wisłę, to wtedy z lasu wyleciał taki jeden, uczepił się 
u wozu i przewiózł się kawałek. 

Drobne 

Dwóch do trzech najlepszych synów ojczyzny zatrud
nimy od zaraz. Praca lekka. Deputaty. 

* 
Kursy gędźbienia dla lirników zaawansowanych i po
czątkujących. Możność wypożyczenia lir na miejscu. 

Z prac prehistoryk6w 

Uwagę czytelników bieżącej prasy naukowej przykuwa 
dyskusja tocząca się między profesorem Padalcem 
a profesorem Pyziem. Tematem sporu jest znaleziony 
w jaskini Odrowąża prehistoryczny napis „Pocałuj 
mnie w grząśl". Prof. Padalec uważa, że grząśl Ózna
cza ptaka wodnego, dzisiaj już zaginionego, niezwykle 
płochliwego. Stąd zdanie „pocałuj mnie w grząśl" 

jest według Padalca: rodzajem . iron.icznej ' metafory 
na oznaczenie niemożliwości lub małego prawdopo
dobieństwa. Profesor :t;>yzio natomiast obstaje przy 
tezie, że całe zdanie wywodzi się z obrzędów sakral
nych. 

Kronika kulturalna 

NATURALIZM W TEATRZE RAPSODYCZNYM 

Jak donoszą koła dobrze poinfor~owane - już w naj
bliższym przedstawieniu dyrekcja ma zamiar wpro
wadzić na scenę żywego ducha. 

Z ostatniej chwili 

Zamiast o lepsze jutro walczmy o lepsze popołudnie 
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albo przynajmniej o lepsze od trzeciej do czwartej. 

SPOŁECZNA ROLA LITERATURY 

Odbyło się wspólne posiedzenie Izby Kontroli i Zwią
zku Literatów. Chodzi o opracowanie wzruszającego 
apelu do wszystkich zainteresowanych, żeby nie kradli. 
W opracowaniu wezmą udział najwybitniejsi poeci 
i specjaliści od prozy psychologicznej. 

Kronika kulturalna 

Dużo miejsca w ostatnim wydaniu Baedekera zajmuje 
opis krakowskiego lajkonika - w rozdziale „Laj
-little horse of Cracov". 

Drobne 

Żle się czuję pod wzrokiem Kościuszki, który patrzy 
na nas z nieba. 
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Z dnia 

Sześćdziesiąt wagonów surowca niezbędnego do pro
dukcji zupy „nic" znajduje się w drodze. 

Drobne 

Kompletny strój kułacki - odprzeda Teatr Naro
dowy. Dewizka posrebrzana. 

Z kraju 
BĘDZIE JAK ZNALAZŁ 

W obozie przygotowawczym nad' morzem przebywa 
obecnie pięciuset górali z Podhala. Kurs obejmuje 
naukę jazdy na wielbłądach, podstawy Koranu oraz 
ćwiczenia praktyczne z ' wielożeństwa. Po ukończeniu 
kursu górale zostaną przewiezieni na Pustynię Błę
dowską, gdzie w ramach obsługi dewizowego ruchu 
turystycznego - będą Arabami.[ ... ] Przewiduje się, że 
Pustynia Błędowska ma wielkie szanse. 
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CHOPIN 

Dodatek „Postępowca" poświęcony kulturze i sztuce. Nr 6. 

Na niwie teatralnej 
SKUTECZNA RADA 

Centralny Zarząd Teatrów opracuje wkrótce metodę, 
pozwalającą na radykalne rozwiązanie sytuacji re
pertuarowej w kraju. Jak wykazały badania - oka-. 
zuje się, że każdą operę, po usunięciu zbędnego ele-. 
mentu muzycznego, można wystawić jako dramat. 
wierszem, a zależnie od pochodzenia opery - jako 
dramat narodowy lub obcy. 
Metoda ta · pozwoli twórcom na szerokie korzystanie 
z tantiem za adaptacje oraz na ciekawe rozwiązania 
aktorskie. Na przykład wielki monolog Jontka w „Hal-. 
ce" przedstawiałby się tak: Jontek siedzi przy stole, 
Nagle zrywa się nerwowo i zaczyna mówić półgłosem 
jakby do siebie: „Szumią jodły na gór szczycie, szu.., 
mią sobie w dal". Potem chodzi przez chwilę w mil„ 
czeniu tam i sam. Siada. Kontynuuje: „Mnie biednemu 
smutne życie, gdy mam w sercu żal". Zrywa się znowu, 
chodzi nerwowo, mówi jakby do siebie: „Nie mam 
żalu do nikogo, jeno do ciebie, nieb'ogo". Tym twór
com, 'którzy sobie sami nie dadzą rady - dopomoże, 

się. 

Z klasyki 

Siedzi jamnik na drzewie 
I ludziom się dziwuje: 
Czemu żaden z nich nie wie, 
Gdzie się szczęście znajduje? 

(Adam Asnyk. Ilustr. Gustaw Dore) 
[S . Mr o · ż e ~ . Posąpowiec, . Warszawa 1960} . - ' 
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W PROGRAMIE ZAMIESZCZONO RYSUNKI SLAWOMIRA MROŻKA 

W repertuarze: 

Stanisław W yspiański-„ WESELE" 
tak jak było grane w teatrze krakowskim w roku 1901 

REŻYSERIA: PIOTR PARADOWSKI 

• 
Mikołaj Gogol - „REWIZOR" 

REŻYSERIA: JERZY KRASOWSKI 

• 
Arystofanes - „KOBIETY SWlĘCĄ 

TESMOFORIE" 
OPRACOWANIE TEKSTU I REŻYSERIA: 

. JERZY GOLIŃSKI 

• 
Juliusz Słowacki 

„LILLA WENEDA" 
UKŁAD TEKSTU I REŻYSERIA: 

KRYSTYNA SKUSZANKA 

• 
NAJBLIŻSZA PREMIERA: 

Bertolt Brecht- „TURANDOT, 
CZYLI KONGRES WYBIELACZY" 

REŻYSERIA: JERZY KRASOWSKI 
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