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Urndziłem się jeszcze przed wojną, bo od czegoś 

lrzeba było zacząć. Wykształcenie odebrałem 

umiarkowane. Długi okres mojego życia spędzi

Iem w Krakowie i okolicach Pieskowej Skały. 

Je;,tem krótkowidzem o surowych obyczajach. 

Utrzymuję się z pisania opowiadań, sztuk tea 

tralnych i rysowania. 



Andrzej Walden 

ZAMIAST WSTĘPU 

Przypadło mi w udziale niewdzięczne zadanie napisania 
kilku słów do programu reżyserowanego przeze mnie przed
stawienia. Niewdzięczne z dwóch powodów, a właściwie 

z jednego, ale złożonego z dwóch, żeby użyć sportowego 
określen·ia, „podetapów''. P.ierwszy z nich stanowi prosta 
prawda, że przedstawienie musi tłumaczyć się samo. Je 
żeli to, co zobaczycie Państwo na scenie, będz·ie czytelne 
i jasne, wszelkie dodatkowe wyjaśnienia w programie są 

zbyteczne; jeżeli nie będzie - moja pisan ina nie uratuje 
sytuacji. Od czasu do czasu zdarza się jednak, że pow
staje konieczność, lub przynajmniej możliwość, dopowie
dzenia kilku słów komentarza do tego, co dz.ieje się na 
scenie. (Pomijam tu, oczywiście, komentarz typu historycz 
no-literackiego). Z przy.padkiem takim mamy do czynienia 
wówczas, gdy reżyser dokonuje wyboru jednego z kilku 
możliwych war-iantów interpretacji tekstu, albo też, gdy in
geruje w sposób zasadniczy w materię utworu, w jego 
strukturę. Wtedy, jak zaznaczyłem, powstaje możliwość 

„dopowiedzenia"; można bowiem pisać nie o tym, „co 
chciałem przez to powiedzieć", ale „dlaczego zdecydowa
łem się na taki wybór, taki zabieg, taką ingerencję". I w 
tym miejscu dochodzimy do drugiego „podetapu", czynią

cego moje zadanie niewdzięcznym . Otóż przedstawienie 
„Szczęśliwego wydarzenia" Sławomira Mrożka, które dziś 

Państwu preze·ntuję, nie stwarza mi takiej możliwości. Nie 
dokonałem bowiem żadnego wyboru interpretacji, nie mia 
ła też miejsca żadna ingerencja w materię utworu i to do 
tego stopnia, że nie skreśliłem, nie mówiąc już o dopisa 
niu, ani jednego słowa . Ale zaraz„. Zdaje się, że jest spo
sób pozostawienia przedstawieniu odpowiedzi na pytanie: 
„co?", a zajęcfo się odpowiedzią na pytanie: „dlaczego?". 

A więc kilka słów na temat: „Dlaczego nie dokonałem 
żadnego wyboru interpretacji oraz dlaczego nie ingerowa
łem w materię utworu?". Zacznijmy od odpowiedzi na dru
gą część pytania. Nie ingerowałem w materię utworu z 
przyczyny najprostszej : tekst „Szczęśliwego wydarzenia" nie 
tylko takiej ingerencji nie wymaga, ale wręcz nie poddaje 
się jej. Konstrukcjo sztuki jest bezbłędna, każde zdanie 
niezbędne, dialog, używając gwary teatralnej, sam „układa 
się" aktorom w ustach, sytuacje organicznie wypływają z 
dialogu. Malo tego. Mrożek rozwiązał również za realiza 
torów problemy scenograficzne i kostiumowe, i to rozwią 

zał je w sposób~ precyzyjny i nie podlegający dyskusji. 
„Szczęśliwe wydarzenie" jest od strony formalnej utwo-
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rem zamkniętym, dopracowanym w każdym szczególe. Nie 
ma nic wspólnego z tok modną dzis iaj dramaturgią otwar
tą, wymagającą od reżysera pracy inscenizacyjnej, szuka
nia kształtu sce·nicznego dla propozycji autorskiej. Prze 
ciwnie. „Gatunkowo" można by sztukę Mrożka określić 

te rminem właściwym dla teatru jak najbardziej tradycyj 
nego. Można by przecież nazwać ją forsą, i to forsą na -
pisaną według najlepszych wzorów, wyposażoną we wszy
stkie najlepsze cechy tego gatunku. Te cechy, dzięki któ 
rym jest tak lubiono przez publiczność i aktorów. 

Tok, „Szczęśliwe wydarzenie" można by nazwać for są 

gdyby nie to, że śmiech Mrożka jest śmiechem tragicznym. 
To nie śmiech farsowy, beztroski i optymistyczny, oparty na 
zaufaniu do rzeczywistości, ale śmiech goryczy, lęku, gro
zy. Rozbrzmiewa on wówcza s, gdy nie pozostaje już · nic 
innego, gdy „świat wyszedł z formy". Ten rodzaj śmiechu 
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ma swoją długą tradycję w kulturze europejskiej. Te nie 

śmiech wesołka, ani nawet mędrca, to śmiech katastrofi

sty. Smiejmy się, bo jutro nas nie będzie, a może po 
prostu nie będzie jutra. „Szczęśliwe wydarzenie" jest wio

śnie takim katastroficznym obrazem przyszłości świiata, wi · 
zją cywilizacji, pożerającej samą siebie. Stworzył tu Mro
żek kolejną wersję swego doskonałego modelu cywilizacji, 

pojmowanej jako histor-ia ideologii, a może tylko polityki. 
Napisałem: kolejną, bo podobny model znajdziemy we 

wcześniejszym „Tangu", czy późniejszym „Garbusie". Mro
żek jest pisarzem-maksymalistą. Nie interesuje go cz!o

wiek jako jednost·ka, interesuje go przyszłość świata. W 
tym właśnie zawarta jest odpowiedź na pytan·ie, dlaczego 

nie dokonałem wyboru interpretacji. Nie zrobiłem tego, 
ponieważ nie istnieje możliwość takiego wyboru. „Szczę

śliwe wydarzenie" dotyczy tylko tego jednego problemLJ 
i tylko o nim można i należy zrobić spektakl. Nie znaczy 

to, że sztuka, którą Państwo obejrzycie, jest jednoznaczna. 
Przeciwnie, można wpisać w nią wiele różnych konkretyza 

CJI 1 każda z nich będzie pasowała do całości, żadna jed
nak nie wyklucza pozostałych. Egzystują one równolegle 
i to właśn·ie stanowi o sensie utworu. Model wtedy jest 

doskonały, gdy działa w każdych warunkach. Efekt jego 
działania je·st jedncrk zawsze taki sam. Przyszłość świata 

widziana przez okulary Sławomira Mrożka rysuje się w 

czarnych kolorach. 
Życzę Państwu wesołej zabawy. 
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O MROŻKU - SERDECZNIE 

Nad rzeką Uszwicą, prawym dopływem Wisły leży wieś 

Borzęcin. Wieś znana jest ze zllikającego już chałupnic

twa płócien konopnych i lnianych. Losy w odległości kil
ku kilometrów: na zachód Puszcza Wygodzka, no wschód 
- Radłowska. Treidycją okolicy jest hodowla koni, często 

odbywają się tu jarmarki . Ale w samym Borzęcinie ani 
pomnika, ani tablicy marmurowej ze złotymi literami, ·ani 

nawet ulicy Sławomiro Mrożka. A przecież tutaj 26 czerw
ca 1930 roku urodzi! się nasz znakomity dramaturg, pro
zaik i rysownik. Trzeba przyznać, mając zaledwie pięć 

miesięcy opuścił Borzęcin . Przeniósł się najpierw do Poro
nina, o następnie (1932) do Krakowa. Tu szkoła powszech

na w czasie okupacji, a po niej liceum Nowodworskiego, 
w którym zwraca uwagę nauczycieli oraz dyrektora swoimi 

zdolnościami i indywidualnością . 

Gdy miał dziesięć lat, więc jeszcze będąc w szkole pow

szechnej, zaczął nosić swoje słynne okular.y. Zapewne od 

dziecka za dużo pożerał książek. Były to bogato ilustrowa
ne, grube tomiska hisiorii starożytnej oraz wielka mnogość 
różnych dziel poważnych i zasadniczych. Zawsze skłonny 

do samotności, krył się no strych, do piwnicy i w złym 

oświetleniu czytał. Trzeba było odpędzać go od książek. 

Niewiele to pomagało. 

Nigdy mi się Mrożek nie zwierzał, ale co do dwóch rze
czy jestem przekonany. Że systematycznie ćwiczył z hon

tlami i że grai no organkach. Czy grai pięknie? Sądzę, że 

tok. I chyba po maturze jeszcze często na nich grywał. 

Natomiast co do okaryny zdania są podzielone, ale nie 

którzy przysięgają, że gdy mieszkał na Krupniczej w Do
mu Literatów w Krakowie, widzieli u niego okarynę . 

Po maturze (1950) rozpoczął studio na architekturze 
i„. ale nie! Zrozumiał, przerwał, wstąpił na inną drogę, 

która zaprowadziło go wysoko - stal się Sławomirem Mroż
l<iem. (.„) Podobno od najmłodszych lat lubił samotne 

wycieczki . Podpatrywał życie, ludzi, ole po cichu. Choć 

molo towarzyski, zdumiewał sąsiadów i nauczycieli - i ci, 
co go znali, byli nim zachwyceni. Już jako dorosły pisał: 

„Zamienię wszystko no święty spokój. SI. Mrożek" 

Dmuchać nawet no lody - nigdy nie było jego dewizą. 

Piso I: „Jak sobie pościelę - tak się wyśpię. Oczekuję pro
pozycji". Pisał: „Po dl·uższych badaniach uczeni polscy 

ustalili miejsce, gdzie leży pies pogrzebany. No m1e1sce 
udo się specjalna ekspec!ycja". Mrożek jest tą ekspedycją, 

w tym, co pisze, i w tym, co z takim wdziękiem rysuje. 
Gdy autor jest tylko trochę słowny, to zaraz ludzie mó

wią, kim on nie jest. O Słowackim mówiono, Ż<> to jed-
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nak nie Mickiewicz. O K1'asińskim, że nie Słowacki . O Wy

spiańskim, że nie Krasiński. O Witkacym, że nie Wysp iaó

ski. O Mrożku, że nie Witkacy. Oczywiście, że każdy jest 

odmienny - inaczej nie byłby artystą. 
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Fragm enty ze wstępu do: Przez o ~<ulary Sio 

wom iro Mrożka . Wstęp Salami Kożerski. Isk ry. 

Warszawa 1978 r. Biblioteko Stańczyka. str. 

5-9. J 

MROŻEK W OPINIACH KRYTYK·óW 

( .. . ) Mrożek jest najbardziej znanym i popularnym re

prezentan~em dramaturgii absurdu swo1e1 generacji. 

Poprzez czarny humor i sarkastyczny uśmiech pokazuje 

problemy nurtujące współczesny świat, wydobywając na 

światło dzienne zwlaszcza negatywne strony współcze

snego życia ( ... ) 

(„. ) Można by dlugo perorować o gorzkich Izach i sardo 

nicznym śmiechu, który u Kundery czy Mrożka jest nie 

mal placzem. U nich obu wspaniale jest to, że nie 

r:hc:ą stwarzać sobie alibi przy pomocy abstrakcyjnej 

metafory w guście Becketta, a jednak mow1ą mni~J 

więcej to samo. Jak przed czterdziestu loty Majakow

ski, opowiadają o świecie, który widzą w calej jego 

okropności (.„) 

I '!SE N' . 11 Dz I I\ A 1(" A ( { J( Ą 
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(.„) Podobnie jak karyka turzysta pochwyciwszy ~ ubteln ie 

jakiś jeden rys tworzy cały portret, tak Mrożek przy 

szpila piórem ludzkie .okazy, schematy postaci, w któ 

rych rozpoznajemy siebie nawet wtedy, gdy zapropono

wanemu nam schematowi brak konsystencji realistycz

nej. Uzbroiwszy się w rozsądek , Mrożek usiłu j e zrozu 

mieć dzisiejszą epokę, unieszkodliwić zasadzki, dzięki 

subtelnej inteligencji opanować przymusowe sytuacje . 

Ten antydogmatyk, antyb iurokrata, antybohater nigdy 

nie pozwala się wciągnąć w rozmowę liryczną czy też 

namiętną„ . Mrożkowi nie chodzi o przypadki indywidu 

alne. Używa paraboli i podając się za miniaturzystę, 

który starannie szli fuje swoje mikro-sztuki, w rzeczywi 

stości porusza wielkie problemy dzisiejszego świata . 

.... 

Kierownik techniczny : 

Kaz·imierz Szal 

Brygadier sceny: 

Stanisław Szwarc 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: 

Modesta Wróblewska 

krawieckiej męskiej : 

Władysław Klimaszewski 

malarskiej: 

Gagik Arutjunjan 

fryzjerskiej : 

Halina Musiałl 

Akus tyk: 

Leszek Jarzębek 

Re kwiz ytor: 

Feliks Heinrich 

Szewc : 

Ferdynand Roguszko 

Koordynator pracy artystycznej: 

Ludw ik Kamińsk i 

Redakcja programu : 

Ewa Adamus-Szymborska 

Kosa Teatru Polskiego czynna codzienn ie z wyjątk i em poniedz i ał 

ków w godz . 10-13 i 16-19, w soboty w godz. 11-13 i lć-19, w nie 
dziele w godz. 16-19, tel. 21-12-38 . 

Kasa Tea tr u Kameralnego czynna codziennie z wyjątki em pon ie

działków w godz. 16-19, tel. 22-33-38. 

Zamówi enia no bi lety zbiorowe przyjmuj e dzial organ izacji wido w

ni, al. Mickiewicza 2, tel. 21 -15-98. 

11 



• 

Sztuki Sławomira Mrożka 

na scenie Teatru Polskiego i Kameralnego 
w Bydgoszczy: 

Reżyseria 
Nahlik 

TANGO 
prapremiera polska 

Teresa Żukowska, 
5.Vl.1965 r. 

scenografia 

STRIP-TEASE 

NA PEŁNYM MORZU 

ZABAWA 

Ewa 

Reży .o;eria Jerzy Wróblewski, scenografia Łucja 

Kossakowska - premiera 13.IX.1975 r. 

Program ilustrują rysunk i Sławomiro M rożka reprodukowane 

książk i „Przez okulary Sławomira Mroiko " . Isk ry. Warszawa 1968. 

W programie wykorzystano opini e krytyków zamie.nctone w publ i

kacjach zagłan i cznych (prog ramy, recenzje) zw i ązanych z przedsta 

wi eniami sztuk Mrożka w krajcch zachodnich . Przedruk 10: program 

Teatru Współczesnego do sxtuki „Emigronc i 0
• 
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