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„Niemowlę w tym domu to nowe życie, to powiew 
przyszłości, to prawie rewolucja!" (akt I). 

I nastąpiło Szczęśliwe wydarzenie - Dziecko przy- · 
szło na świat. 

Tylko, że Niemowlę 'jest jakieś dziwnie nienatural
ne duże, grube i obdarzone kłami wampira. 

Jest złośliwe, zwłaszcza w stosunku do ojca, naj
pierw łapie go za nogawkę, potem rzuca mu się na 
plecy i dusząc ujeżdża jak konia. 
Przerażony ojciec ucieka się do pomocy dziadka, 

krzepkiego starca, któ.ry też zostaje poturbowany przez 
Niemowlę i opuszcza dom na noszach wraz z synem 
i synową, którzy nagle i śpiesznie postanowili wyje
chać. W mieszkaniu zostaje tylko Przybysz - sub
lokator. 

Nie dane mu jest jednak długo cieszyć się tą sy
tuacją, rozkoszne Niemowlę - symbol obalonej tyranii 
Starca - dziadka wysadza go w powietrze. Teraz 
zostaje tylko ono - to· ;,nowe .życie". 

„Szczęśliwe wydarz.enie" jest należycie dwuznaczne. 
Nikogo Mrożek nie oszczędził. Tradycyjny brintozaur 
unicestwił się własną śmiesznością. Anarchista zo-
stał 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 samolubstwa. „Szcięśliwe wydarzenie" moż
na odczytać jako kpinę z anarchicznej kontestacji. 
Ale można również sprawdzić, aby adium i wzgarda 
spadły na Męża! Toż to intrygant, kłamca, grób po
bielany! Kto chciał się - instrumentalnie - posłu

żyć anarchią , zdradzając własne przekonania? Kto 
pomagał w karcianym oszustwie? I kto porzucił 

okropne dziecko? 
„Szczęśliwe wydarzenie" świadczy jasno o goryczy, 

w jaką wprawia Mrożka cywilizacyjny impas, w któ
ry zabrnął świat. I to świat oświecony , roztropny 
·tolerancyjny.„1) Ą z 

Jednak w stosunku do rzeczywistości w naszeJ : · ,• 
ci świata pesymizm czy katastro'fizm Mrożka s 
szczęście nieakt~al~;: . :q1at!go jego· sztuka nie j . ~ 
zdo.lna nas przeraz1i:„.:i .. 9do1.e_ramy . przed~ wszylłtk· " 
jej humor. 

1) Jan Błoński „Mrożka trzec te danie" Dialog Nr 4/i3 

P!Y:?'.Y~7~~: ·: :~zk?~~' 7}'-i __ ch,~?.P,C_~, ,d??::ze „ się_ 
. . · . . . ·- . iiipowid.dal. Ale coż; kiedy ··pan 

starszy zabral się do niego, nie 
mamy żadnych szans. Żegnajcie, 

nadzieje wolności i nowego ladu. 
Nie mam już nic do roboty w 
świecie, gdzie przemoc uciska 
niewinność i wiosna nigdy nie 
dojrzewa. Gdzie zima zaczyna się 
w maju. Trzeba ocalić co się da, 
to znaczy moją niezależność. 

Swiat może jęczeć w ucisku, ale 
nic nie ograniczy swobody, któ
ra jest tu, we mnie. O, tutaj. 
Jestem naczyniem idealu. Muszę 
ocalić ideal, to jest mój obowią
zek. Wypelnię swój obowiązek 

do końca, wbrew wszelkim prze
ciwnościom. Odejdę, unosząc 

ideal ze sobą. 
(akt III) 
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MĄZ: „.Nie przywiązuję w.agi_ do zacho.
wania mojego nazwiska, ale mam 
nadzieję, że przez splodzenie po
tomka spowoduję daleko idące 

zmiany. Nie chodzi więc o kon
serwatyzm, ale wprost przeciw
nie, o postępowość. Mój ojciec 
jest despotą z usposobienia i 
przekonania, ja zaś jestem demo
kratą, zwolennikiem reform i 
umiarkowanego postępu. Tu pa
nuje ust1:ój feudalny, albo, jeżeli 

dla pańskich uszu brzmi to jesz
cze okropniej, monarchia abso
lutna. Najwyższy czas skończyć 

ze sklerozą i tyranią . Niemowlę 

w tym domu, to nowe życie, to 
powiew przyszlości, to prawie re
wolucja? Czy pana to nie prze
konuje? 

PRZYBYSZ: Ja mam iść z Ziberalami? 

MĄZ : Nie ukrywam, że jestem przeciw
nikiem anarchii. Ale _ nie musimy 
dzielić swoich poglądów. Wystar
czy, że mamy wspólnego wroga. 
Każde przymierze jest dobre, kie
dy ch.odzi o obalenie tyranii. Po-

. winien pan przylączyć się do 
spisku, jeśli kocha pan wolność . 

(akt I) 
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