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Mrożka trzecie danie 

„Pokój słoneczny, samodzielny, z widokiem na jezioro 
i Mont Blanc, wynajmę natychmiast na dogodnych warun
ka'ch ... " 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 gos
podarzami. Tak więc naprawdę nic nie ma. Jest tylko 
miejsce w rodzinnym łóżku i dogodne warunki, bo płacie 
nie trzeba wcale, nawet pożywić się można - słonymi cias
teczkami. Czy to śmieszne? 

„. Dowcip „Szczęśliwego wydarzenia" zdaje się w pierw
szej chwili niewinny. Ktoś zostaje ośmieszony: Mąż, jeśli 
naprawdę wierzył, że pokój wynajmie, Przybysz. jeśli pozwoli 
si<; nabrać. A publiczność sama wyznaczy właściwą cen~ 
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 nies!ychanego. Nie wiadomo co, ale 
na pewno będzie. świat się przekrzywi, rozmajaczy„. I dow
cip nie wesołość zrodzi lecz strach. 

Humor Mrożka miał zawsze dwa oblicza. Pisarz mówi! 
naprzód: jesteście śmieszni, bo powtarzacie stare gesty, 
puste słowa. Wszystko już było. Podejmował więc ograne 
intrygi, zdarte wątki. Ale iego humor miał także drugą 
twarz. Odsłaniała się nie wtedy, kiedy mówił, że wszystko by
ło , ale wtedy, kiedy podsuwał, że wszystko będ zie . Ze nie m a 
niczego, co by się zdarzyć nie mogło . Fantastyka l E;> ku jest 
głębszym , oryginalniejszym źródłem tej twórczości. Od ta
kiego humoru ciarki chodzą po grzbiecie , ponieważ zwias
tuje on obecność potworów. 

Możeśmy dotąd za mało zwracali uwagę na tę stron<; 
twórcz.c ści Mrożka. Jest on przecie zdecydowanym katastro
fistą, pesymistą już nieuleczalnym. Przestał się bawić tym, 
że świat nie jest młody , że powtarza, co wymyślił. Coraz 
częście j śmieje się z tego . że stać się może wszystko. Nie ma 
naprawdę żadnego powodu, aby jutro tygrys nie zagnieżdził 
się w łazience. Abyśmy nie spotkali wampira. Aby nas 
własne dzieci nie zaku!y w tużurki. Dlaczego nie pokochać 
ręki, która zabija? Dlaczego nie zarżnąć okulisty? Dlaczego 
nie wynająć pokoju, k tórego nie ma? Nie ma pewności, bo 
nie ma oporu. Kształt świata jest funkcją wartości, ontologia 
stoi na aksjologii. 



... Ale nas Słowian, w piekło humoru wpr?wad~ił Go.gol; 
Dostojewski, Kafka także są nad w_yraz śm1~s~n~. ~miec:~ 
strachu, zgrozy, śmiech nieprzewid_ziar.iego dz1~iaJ, iak su~ 
zdaje bierze górę. Przypatrzmy się Jednak. Jak "".szysc:v 
robią; co mogą, aby ten śmiech ograniczyć, ?bla~kaw1ć: Jak 
przekonują, że demaskuje, burzy tabu rozma~te, Jaką piękną 
przyszłość przygotowuje. Ale naprawdę śmiech coraz wy
raźniej podchodzi skowytem. 

... Po co Mąż kusi i wynajmuje Przybysza? Po to, !l~Y 
mu obezwładni! ojca, Starca nieznośnego, a~y go chy~rosc~ą 
wyprowadził w pole. Bo ten mastodont ~m na chw_il~ n~e 
chce młodej pary (Męża i Zony) pozostaw_ić w spok_oJu. N1~ 
pozwala spłodzić dziecka, p~nie~aż: „_Dziecko od~~.erze m1 
przywileje, które dotąd nalezą się mme, Starcowi. Cz1:1wa 
dniem i nocą, skazuje na jałowość młodych, którzy by dziec 
kiem eh.cieli rzutować się w przyszłość. Stąd prośba do Przy-

„ 
..... - .... 

„. 

bysza. I Przybysz tę prośbę spełnia. Tak swym cyn~zmem 
i cygaństwem gniewa Starca, że ten szablę czcigodną 
chwyciwszy w dłoń - puszcza się za P~zybyszem w pogoń ? 
zostawiając m '.odych bez dozoru .. . ~ mei:n?w~ę _prz.ychodz1 
na świat. Spłodzone z pomocą anarchisty, ~eze~1 me fizyczną . 
to moralną. Więc wielkie, głupie i złe. Dzieckien: w ~oleb~e 
ledwie łba nie urwie Starcowi.„ Nie pozostanie _więc m e 
il'nego, jak pozostawić je na opiece Przybysza .. '.?wahć wszp
tko na Przybysza i uciec. Pomknąć w spoko] weekendow. 
kiedy mieszkanie wylatuje w powietrze, wysadzone głup
kowatą agresywnością potomka„. 

Jak w ostatnich trzech sztukach Mrożka , w historię ro·· 
dzinną została wpisana polityczna. Tyle, że odnosi sie ~~ 
wyraźnie zachodnich doświadczeń . Mechanizm „alegoryzacJ1 
przeniknąć bardzo łatwo. P rzybysz jest po prostu -: prz.e
ciwko. Głosi - słowem i postępowaniem - o_boJętnosć, 
swobodę , pogardę wartości uświęconych . Sam sobie sterem, 

żeglarzem, okrętem, kiedy płynie po fluktach przypadku. 
Jest wolny od ambicji i pieniądza, i tym samym sympa
tyczny . Ale także wolny od lojalności i przyzwoitości. Nie 
lubi faryzejskiego porządku, ale naciąga i oszukuje. Swobo
da przeplata się z cwaniactwem, bunt z cynizmem. 
Przybysz 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. 

.. . Tradycja, liberalizm, kontestacja... „Szczęśliwe wyda
rzenie" jest należycie dwuznaczne. Nikogo Mrożek nie osz
czędził . Tradycyjny brontozaur unicestwił się własną śmiesz
nością. Anarchista został z potwornym niemowlęciem n~ 
ręku . A liberał ocalił się z oghia - ale za jaką cenę ... 
Łatwizny i tchórzostwa. Kto winien? Wszyscy jednako. Sta
rzec, bo skamieniał w egoizmie. Przybysz, bo mu wszystko 

jedno. Parka liberałów, bo nic w nich nie ma prócz obłudy 
i samolubstwa. „Szczęśliwe wydarzenie" można odczytać 
jako kpinę z anarchicznej kontestacji. Ale można również 
sprawdzić, aby odium i wzgarda spadły na Męża! Toż to 
intrygant, grób pobielany! Kto chciał się - instrumentalnie 
- posłużyć anarchią, zdradzając własne przekonania? Kto 
pomagał w karcianym oszustwie? I kto porzucił okropne 
dziecko? 

„Szczęśliwe wydarzenie' świadczy jasno o goryczy, w ja
ką wprawia Mrożka cywilizacyjny impas, w który zabrnał 
świat. I to świat oświecony, roztropny, tolerancyjny ... Jak 
się teraz pogodzi z losem, w który sam się wpędził? Bo na-
wet buntowników płodzi coraz marniejszych. A wśród nas
tępców - myśli Mrożek - ileż Edków! Tak tych z „Tan
ga" . Bowiem słusznie napisano, że Mrożkowe inferno ma 
kształt leja, po którego ścianach wszyscy zsuwają się coraz 



niżej - na dno, gdzie czeka Cham. Gdzie cywilizacja sama 
sobie zaprzecza, wracając do nagie j siły, przypadku, zwie
rzęcości. 

„. W „Szczęśliwym wydarzeniu" rozbłysnął raz jeszcze 
jPden z najefektowniejszych talentów pisarza. Myślę o umie
j ętności budowania modeli samozagłady, błędnych kół spo
łecznej logiki układów, które niszczą się własnym rozw0-
jem. Mrożek był zawsze opętany sylogizmem, który pozwa
lał mu wszystko, czego dotykał, sprowadzić do absurdu. 
Zredukować do absurdu 'policję, jak w „Policji", demokra
cję, jak w „Na pełnym morzu'' itd. Ale w tym właśnie 
komedie Mrożka przypominają farsy - tyle, · że postacie są 
marionetkami logiki, nie zaś kukłami namiętności. Szcze
gólny i rzadki talent Mrożka przyniósl mu niemal natych ·· 
miastowe powodzenie. Ale on sam wie najlepiej, że w sztuce 
Icgika starzeje się najszybcie j. 

Na „Szczęśliwe wydarzenie" można jednak popatrzeć 
nieco inaczej. Fabuła tkwi najgłębiej w natręctwach pisarza, 
w zawikłanym stosunku do Ojca i nieustającej refleksji 
o konieczności i niemożliwości autorytetu. Bo przecie i tuta.1 
Starzec jest spiritus movens intrygi, jak w „Tanglu" Stomil, 
jak piędziesięciolatek w „Drugm daniu''. Ojciec jest ko
nieczny i nie do zniesienia zarazem. Kiedy upiera się przy 
tradycji, źle . Kiedy się odmładza , jeszcze gorzej. A kiedy 
udaje awangardzistę, kiedy przechodzi na miejsce syna -
okropność! 
Mrożek tęskni do porządku , którego zasada wygasła. Wygaslu 
- w nim samym! Wbrew pozorom, ma bardzo wysokie 
mniemanie o ojcu. Pragnie, aby się zjawił, aby uporządko
wał świat. Ale każde wcielenie ojca strąca i porzuca, ośmie
sza i kompromituje, bo ni e może znieść zasady zależnośd , 
przypadkowości autorytetu! 

.„ „Szczęśliwe wydarzenie" jest machiną dobrze wypo
rządzoną, naoliwioną, pełnosprawną. Funkcjonuje składnie 
i celowo. Publiczność częścią zabawi, częścią rozzłości, jak 
należy. Ale niewiele brakuje, aby machina się wykoleiła. 
Aby ten humor oszalał! Najpierw na początku, kiedy przez 
chwilę może się zdawać, że brykną i staną dęba wszystkie 
stosunki międzyludzkie . Potem w drugim akcie, w tym wiel
kim łóżku, gdzie i Starzec dostojny, i skuta ojcowskim ter
rorem parka, i cyniczny intruz„. I nawet w trzecim, kiedy 
pojawia się pe tomek-wampir i niezdarny, Edek en her be, 
ch2m w poduszce. Tak, to właśnie najbardziej Mrożkowe 
sk:aciniki - i najlepsze. 

Wyobraźnia Mrożka odnawia się, kiedy zbliża się jawniej 
cio ciemnych źródeł wewnętrznych obsesji. 

„. Przyznaję , że wolę Mrożka groźnego niż pociesznego, 
o błąkanego niż logicznego (co nie znaczy, abym nie bawił si ę 
sylcgizmami i l ekceważył szyderstwa). Lubię Mrożka dzi
waka, Mrożka nocn ego, Mrożka metafizycznych parobków 
i okrutnych dzieci. Albo jeszcze lepiej: Mrożka który tajem
nice widzi w pełnym świetle. Już nie diabelsko romantycz
nego, ale jadowicie „n udnego", rozszczepiającego włos na 
c;,woro, snującego git.;pawe niby rozważania, w których tyle 
piekielnego ;mawstwa człowieka.„ i taki straszny chłód, taka 
straszna bezlitnść„„ 

Dialog nr 4/ 1973 (fragmenty) 

Sł.A WOMIR MRO.ŻEK 

SZCZĘŚLIWE WYDARZENiE 

OS OBY: 

Mąi 

Żona 

Przybysz • 

Starzec 

Niemowie 

SCENOGRAFIA 

WŁADYSŁAW WAGNER 

Sztuka w 3 aktach 

JERZY GÓRNY 

ELŻBIET A SZMONIEWSKA 

ANDRZEJ IWIŃSKI 

ADAM NOWAKIEWICZ 

KONRAD FULDE 

RE.tYSERIA 

RYSZARD KRZYSZYCHA 

MUZVKA 

JANUSZ PAPAJ 

Asystent reżysera Konrad Fulde 



I 


