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Kiedy w roku 1958 debiutował Mrożek jako dramatopisarz 
miał lat dokładnie dwadzieścia osiem, spory dorobek arty
styczny oraz - od początku - bardzo specyficzny sposób 
reagowania na rzeczywistość . Wyraźne uczulenie na to prze
de wszystkiim co skłaniało do negacji czy krytyki, objawiało 
się oczywiście nieco inaczej w twórczości z pierwszej poło
wy lat pięćdziesiątych niż w utworach zrodzonych z ducha 
tzw. „odwilży". Uwieńczona już w roku 1953 nagrodą im. 
Bruna wczesna publicystyka Mrożka oraz dwa pierwsze tomy 
jego prozy Opowiadania z Trzmielowej Góry i Półpancerze 
praktyczne, reprezentowały - przy pewnym wyrafinowa
niu - gatunek satyry zwany „konstruktywnym". Wydane 
w roku 1956 Maleńkie lato oraz późniejszy o rok Słoń były 
pod tym względem o wiele bardziej przewrotne. 

Najpełniej cechy charakteryzujące dalszą twórczość literacką 
późniejszego autora Tanga objawią jednak ówczesne cykle 
rysunkowe: Polska w obrazach, Pamiętnik, Przez okulary 
Sławomira Mrożka a także mini-gazetka Postępowiec. Silnie 
osadzone w polskich realiach i tradycjach historyczno-literac
kich, obyczajowych, tłumaczą się w zasadzie tylko w rodzi
mym kontekście. Większość stać by się mogła wyrazistym 
graficznym mottem jego pisarstwa. Także dramaturgii. 

Pierwsza sztuka Mrożka Policja kojarzyła się zresztą bar
dziej ze skeczem niż tym co zwykło uważać się np. za kome
dię. Mimo sukcesu premiery w Teatrze Dramatycznym nikt 
nie przeczuwał jeszcze, że nazwisko autora zrośnie się prze
de wszystkim ze sceną. Zrośnie się w sposób tak integralny 
i tak gwałtowny, że wolno mówić o precedensie. 

Kariera Mrożka w teatrze przebiegała bowiem błyskawicz
nie. Żaden dramatopisarz nie wytrzymywał z nim konkuren
cji - ani gdy patrzeć na sprawę poprzez tzw. statystykę ani 
rzeczywiste osiągnięcia. W latach 1958-68 powstało 15 sztuk 
(w tym jednoaktówki) i 1 słuchowisko. Wszystkie ukazywały 
się natychmiast w „Dialogu" i - co najważniejsze - pra
wie równocześnie trafiały do teatru. W ciągu pierwszego 
dziesięciolecia jedenaście utworów Mrożka doczekało się stu 
realizacji, n1e licząc zespołów studenckich i amatorskich. Co 
więcej, kiedy po kilkuletniej przerwie powraca Mrożek 

w 1973 roku na polskie sceny okazuje się, że zainteresowanie 
nim prawie nie osłabło. 
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Jest przy tym od początku - jednym z nielicznych (jeśli 
nie jedynym) z polskich dramatopisarzy współczesnych, zy
skujących jednoznaczną aprobatę krytyki, publiczności oraz 
praktyków teatralnych. Dramatopisarzem atrakcyjnym za
równo ze względu na formę swych dzieł jak i problematykę. 
Choć właśnie gdy idzie o interpretację owej problematyki, 
przyszło mu płacić cenę, jakiej zawsze żąda nadmierna po
pularność. Bowiem przez niezwykle długi czas (a w pewnym 
sensie nawet do dzisiaj) jawił się głównie jako prześmiewca, 
autor błyskotliwych kalamburów, mistrz od konstruowania 
absurdalnych sytuacji i absurdalnych metafor. W rzeczywi
stości zaś formuły te, choć przystają do większości jego utwo
rów nie zawsze wyczerpują ich istotę. Nie mówiąc już o tym, 
że bagatelizują ewolucję tej dramaturgii. A ewolucja ta jest 
niewątpliwa mimo, iż często utwory następujące po „przeło
mowych" nie posuwają sprawy naprzód a nawet jakby cofa
ją wstecz (Śmierć porucznika po Zabawie, Testarium .i Po
czwórka po Tangu, Garbus po Emigrantach). 



Policja - utwór, w którym władza czuwająca nad publicz
nym porządkiem działa tak sprawnie. że w końcu w braku 
przeciwników może już zaaresztować tylko samą siebie -
jest w istocie czystym przykładem „dowcipu wyobraźni lo
gicznej" jak to określił Józef Kelera, charakteryzując całą 

twórczość Mrożka przed Tangiem. Ale już Męczeństwo Pio
tra Oheya i inne spośród wczesnych utworów scenicznych 
nie mieszczą się bez reszty w tej formule. Nie wystarczająca 
zda się też formuła inna „rzeczywistość domyślana do absur
du" (Oleg Sus). Nie, iżby nie była trafna , ale nazbyt jest la
konkzna, aby przy jej pomocy wyjaśnić choćby to wszystko, 
co dzieli Mrożka od zachodnich przedstawicieli tzw. teatru 
absurdu. A różnic tych jest co niemiara - od samego poję
cia absurdu poczynając. U Mrożka ma ono sens o wiele bar
dziej potoczny, nie filozoficzny, wynika z pewnej nieprzy
stawalności bohatera i sytuacji , która sama w sobie wcale 
nie musi być (choć bywa) absurdalną. Konflikty mają cha
rakter społeczny nie metafizyczny. Zaś rzeczywistość jest 
zawsze bardzo polska, uformowana zarówno przez dzień dzi
siejszy jak i tradycję , głównie tę z wielkiej literatury (naj
wyraźniej w Indyku czy Smierci porucznika, dyskretniej np. 
w Na pełnym morzu). Jest to widoczne nawet w utworach 
tak metaforycznych jak - Strip-lease. 

Do Karola (1961) trudno przy tym mówić o rozwoju cha
rakterów, w najlepszym wypadku rozwija się sytuacja -
a i to nie zawsze. Z zasadą tą na dobre zerwie dopiero Tango. 

O przełomowości Tanga napisano tak wiele, że trudno 
wyjść już w tej dziedzinie poza truizmy. Wreszcie sztuka 
z prawdziwym bahaterem dramatycznym, mającym w sobie 
coś z biografii wewnętrznej autora. Wreszcie sztuka w któ
rej spod groteski wygląda powaga („nie tylko groteska pod 
dostojeństwem", Błoński). Wreszcie sztuka nie lokalna a eu
ropejska. Zwycięskie wyjście z „piekła felietonu", którym 
straszył Mrożka Kijowski. 
Przełomowość Tanga istotnie była niewątpliwa, oczywista 

jeśli sprawy nie traktować zbyt jednostronnie i rygorystycz
nie. Bowiem choć od poprzednich utworów odmienne, konty
nuowało Tango ich problematykę - czerpiąc w tym wzglę
dzie z różnych utworów zresztą w sposób mistrzowski. Czy
tać je też można było na wiele sposobów: jako utwór spo
łeczny, polityczny, obyczajowy, jako witkacowski dramat 
rodzinny, i jako transpozycję wątków zaczerpniętych z ro
mantyzmu. 

Sukces Tanga był oszałamiający. W porównaniu z nim 
wszystkie następne utwory do czasu Emigrantów (1974) wy
dawały się krokiem w tył i były krokiem w tył. 

Także Krawiec, jedyna (jak dotąd) sztuka Mrożka, która 
objawiona została czytelnikom i widzom dopiero w trzyna-

ście lat po napisaniu, bowiem wcześniej , w aurze zachwytów 
nad Tangiem wydała się nazbyt błaha. Zarzut, który nie miał 
tak istotn ych konsekwencji w \vypadku nieco późniejszych 
Teslarium czy Poczwórki . 

Te trzynaście lat nie pozostały na sposób czytania Krawca 
bez wpływu. Z dwu co najmniej niezwykle istotnych przyczyn. 
Przede w szystkim w ciągu tych trzynastu lat zmienił się sam 
Mrożek. To nie Tango zagrażało już reputacji Krawca - lecz 
Emigranci . Po wtóre w międzyczasie została napisana i obe
szła kilka polskich scen Gombrowiczowska Operetka. A mię
dzy Krawcem i Operelkq jest zastanawiająca ilość podo
bieństw. Zwrócono też na nie od razu uwagę, jak się wydaje 
aż nazbyt jednostronną. 



W istocie pełno tu zbieżności, tym bardziej interesujących, 
że obie sztuki powstały w absolutnej od siebie niezależności 
i o bezpośrednich wpływach czy zapożyczeniach nie mogło 
być mowy. Krawiec (u Gombrowicza Mistrz Fior, projektant 
mody), który nadaje bieg historii, przy czym u Mrożka -
inaczej niż u Gombrowicza, nie traci nad nią panowania. 
Kostium, strój jako synonim kultury a zarazem wyznacznik 
społecznej kondycji (czy król poz ba wiany królewskiej pur
pury nadal jest królem?). Strój jako konwencja, której bunt 
wydają młodzi - urągająca jej swymi snami o nagości Gom
browiczowska Albertynka i Mrożkowy Karlos wzywający pro
gramowo „wróćmy do raju dawnej szczqśliwości, gdzie czło
wiek był człowiekiem a nie larwą wstręlną z jedwabiu i sprzą
czek". Itd ., itd. Analogii starczy na obszerne studium . Tylko, że 
sprawę owej - sugestywnej - analogii komplikują dwie spra
wy. Po pierwsze - ślady Gombrowicza , czy po prostu bli
skich Gombrowiczowi idei i pomysłów pełno jest w całej 

twórczości Mrożka, tej sprzed roku 1964. Już w gardzącym 
ludem, lecz skłonnym do sojuszu z nim inteligencie - Oku
liście z Karola - widać pewne dalekie podobieństwo z Profe
sorem Rzygiem z Operetki. Kwestia o weselu, które można 
przemienić: w pogrzeb z Zabawy (1962) pobrzmiewa Gombro
wiczowskim Siubem a motyw owego ślubu, który ma stać: się 
formą przełamania chaosu i „rozmamłania'', a do którego nie 
dochodzi, rozwija Tango. 

Po wtóre, co istotniejsze, choć zbieżności z Gombrowiczem 
jest w Krawcu więcej niż w tamtych utworach, to wbrew po
zorom - są to zbieżności w jakiejś mierze powierzchowne, 
uderzające tylko do pewnego momentu, niejako w punkcie 
wyjścia. Pod tymi samymi opozycjami, ba! symbolami kryją 
się - nie całkiem tożsame treści. Strój i u Gombrowicza i u 
Mrożka jest wprawdzie zrównany ze społeczną konwencją, 

ale u pierwszego jest rodzajem „gęby", formą skrywającą 

twarz i „prawdę" (jeśli te w stanie czystym w ogóle istnie
ją), u Mrożka zaś, wyznacza on - jak zawsze bardziej kon
kretnie - po prostu pewien system, ustrój, organjzację pań
stwową. U Gombrowicza idzie o wyglądające spod operet
ki - „straszne historii oblicze" , u Mrożka o przewrót i meto
dy obłaskawiania rewolucji. Gombrowicz - wierząc czy nie 
włierząc w skuteczność nagości - widzi w niej istotne prze
ciwieństwo stroju, u Mrożka sen o nagości jest równoznacz
ny z infantylną utopią lub barbarzyństwem, nazbyt zresztą 

skorym do przyodziania się w cokolwiek. 

Równie wiele co z Gombrowiczem -- choć mniej efektow
nych - można się doszukać w Krawcu podobieństw z Witka
cym - choćby z III-ciego aktu Szewców, gdzie mający nieść 
śmierć staremu porządkowi Sajetan prezentuje - jak Onuc 
u Mrożka - wspaniały strój i fryzurc; i przy jaźni sic:: z Ksiqż-

ną. Pokrewieństw literackich jest zresztą w Krawcu więcej 
niż w jakimkolwiek innym utworze Mrożka, można je mno
żyć o wciąż nowe nazwiska, nawet z Durrenmattem włącznie. 

Ale przede wszystkim jest Krawiec sztuką czerpiącą z sa
mego Mrożka. Waży na nim w sposób znaczący zarówno bez
pośrednie sąsiedztwo Tanga jak i wszystkie poprzednie utwo
ry pisarza; może tylko nurt „romantyczny" mniej tu jest 
istotny choć też ożywa w Karlosie. 

W Krawcu wszystko jest na odwrót niż w Tangu, ale owo 
„na odwrót" jest też swoistym dalszym ciągiem. Karlos -
o wiele bliższy Arturowi niż Gombrowiczowskiej Albertynce, 
pragnie, inaczej niż tamten, powrotu do natury. Jako jedyni 
fanatycy czystej idei (cóż stąd, że przeciwstawnej) obaj ska
zani zostaną zresztą na śmierć lub męczeństwo. Edek wcieli 
się w Onucego, tyle że Edek - też łasy na powaby stroju -
nie da mu się (przynajmniej na razie) zwyciężyć, podczas 
gdy Onuc zostanie oswojony całkowicie . Walka barbarzyń
ców ze starym porządkiem (ustrojem, cywilizacją czy kulturą) 
zakończy się ku chwale porządku. Po raz pierwszy zresztą w kon
flikcie inteligent - lud (towarzyszącym w różnych wariantach 
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najlepszym sztukom Mrożka: Karolowi, Zabawie, Tangu, poz
niejszym Emigrantom) zwycięstwo pozostanie przy inteligen
cie, skrytym zresztą przemyślnie w rzemieślniku. Inna rzecz, 
że to właśnie Krawiec ujarzmiwszy Onucego stanie się zara
zem zagrożeniem dla Ekscelencji, Nany, całego dawnego 
świata, zaś dla Karlosa po prostu oprawcą. Motyw opraw
ca - ofiara znów znany z wielu wcześniejszych Mrożko
wych utworów, nabierze tu wymowy szczególnie okrutnej. 
Ofiarom pozostawiał dotąd Mrożek bądż p o z ó r wolnego 
wyboru (w Męczeństwie Piotra Oheya czy -Na pełnym morzu) 
bądż jakiś tam konformistyczny wprawdzie rzeczywisty wybór 
(jak w Karolu czy Tangu). Tu Karlos staje się męczennikiem 
nie tylko w sensie fizycznej tortury. Ten ideolog walki ze 
strojem, własną skórą dostarczy materiału na strój nowy, 
wymyślny i doskonały. 

Wszystko to w Krawcu ukazane jest zresztą w konwencji 
o wiele mniej serio niż to było w Tangu. Ta sztuka rojąca 
się od błyskotliwych powiedzeń, w których doszukać siq moż
na wielorakich aluzji, zręczna, inteligentna. żywa jest wła
ściwie powrotem do tych sztuk Mrożka, których głównym 
walorem był dowcipny pomysł i zrqczne koncepty. Wydaje 
się też (jak niegdyś Policja) nadmiernie rozbudowanym ske
czem, nawet jeśli uznać, że nie jest to skecz jedynie do śmie
chu. Ponieważ w ciągu ostatnich lat przyzwyczaił nas Mrożek 
(Emigrantami przede wszystkim), iż metoda ta już mu nie wy
starcza, czytając Krawca odczuwa się pewien niedosyt, któ
ry - być może - lat temu trzynaście nie byłby tak dojmu
jący, choć już wtedy nad Krawcem - jak pisano - ciążył 

sukces Tanga. 
Nie znaczy to, aby nie był to utwór wart grania i uwagi. 

Można go czytać i interpretować rozmaicie: przez Gombro
wicza właśnie, przez Witkacego a także przez doświadczenia 
wcale nie literackie. Jest rzeczą nie tylko reżysera, ale i pu
bliczności, którą interpretację wybierze. 

Marta Fik f'JJ}WET w CAZ!CJE 
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Sławomir Mrożek 

, 
Z MAŁYCH LISTOW 

Najlepsze, najpiękniejsze przedstawienie, jakie widziałem 

w życiu, utwór dramatyczny nieporównanej zręczności i głę

bi, reżyseria niedościgniona, aktorzy niepowtarzalni, słowem 
wydarzenie teatralne najwyższej miary -- to był Szewc Dra
tewka. 
Miałem wtedy dwanaśc>ie lat i to był pierwszy teatr, jaki 

w ogóle widziałem. -

Potem też wddywałem dobre teatry, ale już nie takie. A na
wet, mimo, że autorzy byli renomowani, reżyserowie co któ
ry to sławniejszy, aktorzy coraz to podobno lepsi - wszy
stko razem było coraz gorsze. 

Jaki z tego wniosek? Oczywiście ten, że się starzeję i tracę 
wrażliwość. Nie pisałbym jednak o tym, bo co to kogo ob
chodzi. Jednak - ów wniosek banalny i nikogo poza mną 
nie obchodzący nasuwa mi podejrzenie, że wszystko, co się 
mówi o teatrze, nie ma sensu jeżeli ten, kto mówi, nie mówi 
także o sobie. Jeżeli nie bierzemy pod uwagę czegoś Więcej, 
niż sam tylko teatr. 

Nasze oceny, nasze wyroki, na ile one zależą od „warto
ści danego zjawiska teatralnego jako takiego i samego w so
bie", a na ile od nas samych? Od tego, kim jesteśmy, gdzie 
i kiedy? (-) 

Mówimy, że teatr jest raczej do niczego. A co, jeżelti teraz 
mamy teatr pierwszej jo.kości, technicznie na poziomie lep
szym niż kiedykolwiek, a tylko nam się z jakichś powodów 
nie podoba? Z powodów, z których sami nie zdajemy sobie 
sprawy? Może nuda, czczość, niedobroć jest w nas, a nie 
w teatrze? 

I odwrotnie. Może jakiś teatr niegdysiejszy, tu czy tam1 

1 aki, który przeszedł do historii jako doskonały lub wielki, 
wcale nie był ani taki wielki ani taki doskonały, może nawet 
był całkiem marny i średni, a tylko szczególnej konfigura
cji, szczególnemu kontaktowi ze współczesnymi zawdzięcza, 
że zapisali go w annałach ze czcią i uwielbienliem? 

Podejrzenie straszne. Lepiej o nim zapommec. Dajcie mi 
krytyka, takiego co potrafi tylko obiektywnie, w imieniu ab
solutu, naukowo.„ Niech odprawi nade mną egzorcyzmy 
i uwolni mnie od demona relatywizmu. Niech przepędzi su
biektywizm, tego księcia ciemności. Nie chcę zginąć na sto-

sie. 
Swięty Instytucie Badań Literackich, módl się za .nami. 

Swięta Analizo wstaw się za nami, Swięta Estetyko bron nas, 
Swdęte Kryterium ocal nas. 
Wierzę w teatru scjentyzowanie, w krytyków obcowanie„. 

1976 r. 
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(-) W żadnym innym gatunku literackim moment sukcesu 
nie liczy się tak bardzo jak w dramaturgii, bo to i premiera, 
i recenzje zaraz po premierze, czyli wydarzenie towarzysko
-artystyczne, natychmiastowe formowanie się opinii publicz
nej, aktorzy, oklaski, lub też nie-oklaski, i w ogóle dreszcz 
jak na stadionie sportowym. 

Młody dramaturgu, obiecujący, posłuchaj rady starego dra
maturga, w dalszym ciągu obiecującego. Jeżeli raz zaczniesz 
obiecywać, nie wykręcisz się od tego już nigdy. Zdechniesz, 
a będziesz musiał obiecywać. Z tą różnicą, że najpierw sam 
obiecujesz, a potem będą od ciebie żądali , żebyś obiecywał. 

Biada ci, jeśli napiszesz coś, co odniesie sukces . Nigdy już 
potem spod tego się nie wygrzebiesz. Będą ci to wypominali 
do końca życia i zamienisz się w konia, co musi biegać coraz 
szybciej. Powszechna uwaga przeniesie się z tego, co ty wła
ściwie piszesz, na to, co z tobą się dzieje. A są tylko dwa 
warianty tego, co z tobą się dziać może; albo odniesiesz na
stępny sukces, równy co najmniej pierwszemu, albo nie. 
Otóż nie wolno oi: nie. Już jesteś na torze, już musisz bie

gać . (-) Masz oczywiście najlepszą wolę, ale sukces nie za
leży tylko od ciebie. Sukces zależy od zbie·żności tylu ele
mentów, których nigdy nie można dokładnie przewidzieć , 

obliczyć, zrekonstruować. (-) Zegnaj beztroska swobodo 
początkującego, nieznanego. Nie miałeś nic do stracenia i by
łeś wolny. Teraz łamiesz sobie głowę, wspinasz się na palce, 
a nawet podskakujesz. Musisz przeskoczyć samego siebie. 
Opukujesz, opatrujesz przedmiot swojego ostatniego sukcesu. 
Co takiego w nim było, że tak się udało? I mimo woli ogra
niczasz się, sam sobie stajesz się ograniczeniem. A kiedy 
wiesz, że na ciebie patrzą, że na ciebie liczą i oczekują, ręka 
ci drży . I tracisz pewność rGki, zaś oko mimo woli zerka ku 
trybunom i w oku twym niepokój. Kiedy wiesz, że musisz 
napisać arcydzieło, wtedy prawie na pewno go nie napiszesz . 

Nie, nie odchodź, nie łam jeszcze pióra, z~nim zacząłeś pi
sać, przestraszony moją opowieścią , odstręczony od zawodu 
dramaturga. Posłuchaj, co wołam do twoich starszych kole
gów osiwiałych w problemie. 

Koledzy. Tak jest jak jest i my tego nie zmienimy. Nie 
zmienimy publiczności, krytyków, czy czego i kogo tam jesz
cze, co - czy kto - tworzy ten układ, czy tę sytuację, czy 
to zjawisko. Nie ma co wodzić palcem dookoła i oskarżać, 
bo kogo, czy co, ostatecznie? Ale możemy się zbuntować, 

przede wszystkim przeciwko sobie. (-) 
Nie piszmy od mistrzostwa ku mistrzostwu jeszcze wiqk

szemu, tylko tak sobie. Czy nie o to przecież chodzi właści
wie, czy nie od tego się wszystko zaczęło? Wróćmy do po
czątku, do sedna, do źródła. Na pół martwi od sportowego 
wysiłku - wróćmy do życia. 

Inaczej całkiem zamienimy się w biegaczy zadyszanych, 
z okiem w słup, aż nas zupełnie sparaliżuje . Padniemy, jak 
koń zajeżdżony, a kiedy cielsko uprzątną, pozostanie po nas 
tylko uprząż i chomąto. 

1974 r. 



Zastanawiające, skąd u mnie ten kaznodziejski ton. W tych 
małych listach, niekiedy. Czasami sposlrzegam go już w rę

kopisie i zapobiegam. Czasami spostrzegam go dopiero w dru
ku, kiedy jest za późno. 
Czyżbym był kaznodzieją urodzonym? Ale w takim razie 

nie odczuwałbym wobec kaznodziejstwa niechęci, którą prze
cież odczuwam. Uważam kaznodziejstwo za styl niesmaczny 
i podejrzany. 

Musi być coś w wyposażeniu, które odebrałem. Zabierano 
mnie do kościoła, zanim jeszcze nauczyłem się czytać. Kaza
nia były moim pierwszym zetknięciem z literaturą, czyli mo
wą inną niż domowa. („Podaj, przynieś, uważaj, potaniało, 

podrożało".) Moją pierwszą szkołą stylu. Która musiała na 
mnie zrobić wrażenie. 

Potem była literatura dla dzieci i młodziezy. (Niestety, nie 
było w domu biblioteki, z której mógłbym wykradać Voltai
re'a i Shakespeare'a, jak to podobno zdarzało się chłopcom 

z lepszych sfer.) Niby fabularna, ale też podobna do kazań. 
Tak przyświecały jej cele wychowawcze, chrześcijańskie, na
rodowe, że jej styl nie mógł być inny. Nawet Sienkiewicz 
zalatuje księdzem. Co dalej? Ano, wczesne lata pięćdziesiąte. 
Znowu kazania, choć w innej sprawie. Wtedy już nie tylko 
czytałem, ale i pisałem. Byłem propagandystą. Moim pierw
szym wprawkom przyświecały szczytne cele. I ani się spo
strzegłem), jak stałem siq dorosłym, wykarmionym na patosie 
Polakiem. 

A że samym patosem żyć nie można, organizm wytworzył 
przeciwciało: wicowanie-figlowanie. Boy, Gałczyński, kaba
rety„. Tu kazanie z katedry, a tam .śmichy-chichy na sali. 

Wydaje mi się, że brak nam czegoś pomiędzy dowcipkowa
niem, a dużą trąbą. Jako polski pisarz, który nie chce ani 
ryczeć, ani dowcipkować, odczuwam ten brak dotkliwie. 

Na kim się wzorować? Pewną alternatywą była by tu gawęda, 
forma jakże polska. Ale jakże szlachecka, a ja nie jestem 
szlachcicem, jak był nim Pasek, Gombrowicz, Wańkowicz ... 
Ani z kultury, ani z na1.ury. Nie widzę stylu, który by mi 
całkiem odpowiadał, który mógłbym podjąć. Zaniechać stylu 
i po prostu bełkotać, jak niektórzy to robią? Ale ja potrze
buję stylu. 

A cudzoziemca nie mogę udawać. Niemiecka pedanteria, 
angielski „understatement", francuski „esprit", rosyjska sze
rokość - nie były żywiołem mojej młodości. Skoro więc nie 
mogę podjąć stylu - styl podejmuje mnie. A raczej różne 
style, na których się wychowałem. ówdzie kaznodziejstwo, 
tam znów rechocik mnie dopadnie, gdzieniegdzie cudzoziem
skie piórko mi migoce. 

Jeśli nawet dotyczy to nie tylko mnie jednego, mała z tego 
pociecha. 1976 r. 
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Kierownik techniczny Piotr Umiński. Brygadier sceny Zyg
munt Trzchiski. Oświetlenie Eugeniusz Otremba. K;ierownicy 
pracowni krawieckich Bożena Jasińska-Kaczan, Eugeniusz 
Gapski. Pracownia kapeluszy damskich Helena Reddigk. Kie
rownik pracowni stolarskiej Włodzimierz Zagacki. Rekwizy
torzy Barbara Nalaskowska, Bogdan Górny. 

Redakcja programu Maria Dworakowska 

Zamieszczony w programie artykuł Marty Fik został napisa
ny na zamówienie teatru. 

Fragmenty Małych listów Sławomira Mrożka pochodzą 

z Dialogów nr 7/1976, 5/ 1974, 4/1976. 

Reprodukowane w programie rysunki Sławomira Mrożka 

wzięte zostały z książki Przez okulary Sławomira Mrożka, 
Warszawa 1968. 
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SLAWOMIR MROŻEK 

KRAWIEC 

Obsada w kolejności ukazywania się postaci na scenie 

KRAWIEC JERZY GLIŃSKI 

EKSCELENCJA ZBIGNIEW SZCZAPIŃSKI 

CZELADNIK RYSZARD JABŁOŃSKI 

NANA TATIANA PAWŁOWSKA 

KARL OS ADAM GOŁUŃSKI 

ONUCY MAREK JASINSKI 

BARBARZYŃCA I GRZEGORZ MŁUDZIK 

BARBARZYŃCA II GRZEGORZ MINKIEWICZ 

Reżyseria 

STANISŁAW MIEDZIE WSKI 
Scenografia 

ANDRZEJ MARKOWICZ 
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Krzysztof Lipka 

Sufler 
Wanda Gajewska 
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