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Sławomir Mrożek 

Z „POSTĘPOWCA" 

P O S T Ę P O W I E C nr 
Z zagranicy 

Z KRONIKI DYPLOMATYCZNEJ 

Jak donosi nasza agencja, wczoraj. w czasie polowania no króliki 

wydanego z okazji bankietu, miał miejsce pożałowania godny wypadek . 

Pierwszy sekretarz ambasady został zost1 ze I o ny no miejscu, chorge d'offoires 

otrzymał postrzał w brzuch, radcy - prawny i handlowy - odnieśli ciężkie 

rany, o kilkunastu urzędników placówki - lżejsze . Ponoto upolowano dwa 
króliki. 

Reszto przyjęcia upłynęło w serdecznej i pogodnej atmosferze . 

Z teatru 
OWACJA NA PREMIERZE 

Wczoraj odbyło się premiero. Po sko1iczonym przed5towieniu pL1blicznok 

powstało L miejsc i owacyjnie wołało : „Bufet ! Bufet!" dając w ten 

sposób wyrm swego uznania dla kierownicl:\>VO bufetu . 

P O S T Ę P O W I E C nr 3 
Z kraju 

LUD SIĘ CYWILIZUJE 

Jole norn donoszą korespondenci z przys i ółka Rzymówka, gromado Pstyje, 

gmino Grunwoldowice - odbył się tam pierwszy w powiec ie streap-tease . 

Początkowo orgon.izotorzy natrafili na duże trudności . Wpływy klerykalne 

oraz słabe zaopatrzenie miejscowego sklepu GS (wyłącznie barchany) spra-
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wiły, że żadna z miejscowych dziewcząt nie poparła inicjatywy. Specjalistka 
z miasta powiatowego postawiła twarde warunki: honorarium oraz zwrot 
kosztów podróży I diety. Delegacjo wysiano do niej z zaliczką spotrzebowała 
przydzielone jej fundusze na miejscu, a gmina nie rozporządzała kredytami 
wyrównawczymi. Ostatecznie rozebrał się przewodniczący gminnej rady na
rodowej, złożywszy uprzednio uroczyste zapewnienie, że umył nogi. Jest to 
piękny przykład speln'ania postulatów postępu sposobem gospodarczym. 

POSTĘPOWIEC nr7 
· Kącik krajoznawczy 

O LEPSZE ZAOPATRZENIE 
Wczoraj w gromadzie Tęcza Jan Buła., znajdując się w stanie nietrzeź

wym, zabił za pomocą maszynki do mielenia mięsa Wojciecha Babulę, rów
nież znajdującego się pod wpływem alkoholu. Należy zaznaczyć, że zaopa
trzenie GS-ów w artykuły przemyslu lekk;ego stale wzrasta. Jeszcze dwa 
lata temu zabójstwo przy użyciu maszynki do mielenia mięso byleby w wiciu 

rejonach naszego kraju nie do pomyślenia. 

POSTĘPOWIEC nr9 
Z dnia 

GORSZĄCE ZAJSCIE W GOSPODZIE „POD LUDEM" 
Onegdaj w gospodzie „Pod Ludem" miała miejsce awantura będąca 

wynikiem nadmiernego oczytonio personelu gospody w dramaturgii klasycz

nej. M ianowicie niejaki P. po zjedzeniu obiadu wręczył kelnerowi 100 zł 

i zo.iądal należnej mu reszty. Miast tego kelner w milczeniu schował cały 

banknot i następnie nie reagował no monity. 
Indagowany przez weiwonych funkcjonariuszy kelner usprawiedliwiał się 

słowami Szekspira: „Reszto jest milczeniem", 
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P O S T Ę P O W I E C nr 19 
Z kroju 

SKUTKI HASEt 

W związku z hasłem „Załatw sprawę i żegnaj" propagowanym w formie 
wywieszek - w naszych urzędach rozgrywają się wstrząsające sceny pożeg
nań między stronami o urzędnikami. Nieraz zdarza się, że strona zawraca 
już od drzwi, żeby po raz ostatni pość w ramiona urzędnika. Płacze, nlochy 
i staropolskie „do widzisko" wstrząsają murami urzędów. 

P O S T Ę P O W I E C nr 20 
Z kroju 

ZNAMIENNA INICJATYWA 

Młodzież z Fetorówki pragnie założyć klub filmowy. Młodzi majq już 
kamerę i trzy litry spirytusu. 

P O S T Ę P O W I E C nr 28 
Z obrad Rody Miejskiej 

ENERGICZNE KROKI 

Roda Miejska znowu uchwaliła energ iczne kroki przeciw niesumniennym 
dozorcom, którzy nie uprzątają chodników ze śniegu i lodu. 

W akcji mają wziąć udział czołgi i artyleria. 

Z kroniki wypadków 
N IEOSTROlNOSC PRZYCZYNĄ POZARU 

Niejaki J. P. mieszkaniec Fetorówki, opuszczając lokal gospody gminnej, 
chuchnął przez nieostrożność no pobliską !todołę. Mimo przybycia straży 
pożarnej stodoło spłonęło doszczętnie. 
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P O S T Ę P O W I E C nr 30 

Z frontu produkcji 
DALSZY POSTĘP 

Naszym specjalistom udało s i ę na1cszc ie wyprodukować przemakalne 

szkło. · Szklanki, kubki, · talerze i probówki wykonane z naszego nowego szkło 
przepuszczojq wodę, czym odcinajq się belkompromisowo od wszystk iego co 

stare. 

P O S T Ę P O W I E C nr 41 
Z kraju 

CO NOWCGO W PRZEMYSLE LEKKIM 

Wypuszczono no rynek nowq partię lekkich, elastycznych kalesonów , 

zwanych „Polski Yeti". Ow poszukrwany artykuł charakteryzuje się tym, że 

zgodnie z nozwq - n;e udało się go jeszcze zobaczyć oni pochwycić. 

POSTĘPOWIEC nrSO 
Z kraju 

REKORD $WIATA 

Zawodnik Chała przebiegi 10 kilometrów w rekordowym CTosie paru 

minut. Rekord nie został jednak uznany, ponieważ Chała biC91 skrótami. 

NIEBEZPIECZNY WYBUCH 

W m1csc1e powiatowym Grzonkowice Wyżne nastąpił, no skutek nie

ostrożnego obchodzenia s i ę, wybuc h zb iorowego entuzjazmu. Wybuch za 

żegnano dopiero odczytując publicznie dane, dotyczące niedociągnięć. Dwód• 

osobników, entuzjozmujqcych się w dalszym ciągu, zatrzymano. 
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'.J "sH.lk'.ch prze-

..,o I n ech c. ~o c., n·eposzanowon.o, ba! n :eum iłowo-

nio wiedzy i tejże po •Lil. l kolei zalożenie dramatyczne : ce l ten został 

osiągnięty! Tak rodzi się sytuacja wyjściowa, fantostycrna i zarazem bez

bl<;dnie logiczno rzcczywistosc „policyjnosci" absolutnie zrealiwwanej -

rzeczywistosć o elementach zgoła nodreol1stycznych i jednocześnie wyprowa 

dzonych log icznie z całkowitym rygorem zasady wynikanie . I dolej już tylko 

log ika rozwoju tej sytuacji, które od początku wszakże - jako absolut - jest 

sko1iczono i bez możliwości rozwoju. Przynajmniej z pozoru . 
Zmaterializowany absolut uniecestwio bowiem ideę : „pol icyjność" w ze

nicie rujnuje rację istnienie policji. Jedyną konsekwencją tezy - absolutu -

je;;t już tylko antyteza . W im ię „pol,cyjności" policjo musi się tedy zwrócić 

przeciwko absolutowi tejże „po l icyjności": z1 ujnować absolut i zacząć od 
nowo. z czego wniosek, że bląd tkwił w założeniu . Matematycy konkludują: 

co było do udowodnienie. 

Colo to konstrukcjo składa się przy tym z onolog 1cznych cząs ek-colości 

tok dalece, fe sztukę tę należałoby włośc1v.ie dzielić nie no sceny, ole no 

sekY·encje logiczne. I jednocześnie sekwencje absurdu. Ich zosoclo jest 
tok ż c źródłem dowcipu tej komedii. Warto ią z kolei wyśledzić. I moie 

zilustrować, no dowolnym przykładzie: 

GENERAŁ: Mój d rogi naczelniku I Każdy musi k iedyś rzuci' jokqś bombę 
no jakiegoś generale . TP.go wymaga organizm. Im wcześniej kto przez 

to przejdzie, tym lepiej. („.) 

Tylu jest jeszcze takich, którzy dotąd nic zospoko li tej naturalnej po
trzeby.„ („.) Pod tym wzgl dem, p roszę mi wyboc·yć, mam więbze 

zaufanie do mojego od iutonto niż pono czy no.„ct do siebie samego. 

Zapewniam pono, ie w pańskim plonie procy powinno się znoleźc, 

o ile chce pon uchodzić za wzorowego szefa policj i , również dbałość 

o to, żebym kiedyś nic rzuc i ł bomby sam no siebie. Czy pomyślał pon 
o tym? 

Wystarczy więc przyjąć Jakiekolwiek założenie („Każdy ml si kiedyś rzucić 

jakąś bombę no jakiegoś gcnerolo"), oby przyjąwszy je, popro ·.odzić wywód 

z log iką nienaganną i nieodpor:ą - tok, że jeśli przyjm emy, chocby z uśmie

chem, absurd owej przesłonk i pierwszej, nle morny JUŹ prmo;c odrzucić spię

trzonego absurdu wniosków. W iadomo psychiatrom, że jest to typowy schemat 

1 mechan izm log iki parcno•cznej. Wiedzieli o tym także nadreal ści. 

Z tych operacji wszakże log ' ko samo wychodzi z nadszarpniętą po1"a •n'e 

reputacją, chociaż złośliwy sceptycyzm Mrożka, jego ucieszne i pełne radości 

kompromitowanie logiki ma oczywiście -- podobn ie jok u Ionesco -- podloze 

najgruntowniej racjonalne : nie chodzi przecież w istocie o logikę „jako tokq", 

ole o możliwości jej zastosowań, o jej naturę obojętnego , neutralnego in· 

strumentu, sprzedajnej broni intelektu, tok podatnej nadużyc iom i tok w nich 

groźnej. 



Pos.::ukoimy 2eszcze n 'ektórych bordz CJ Hczegółowych elementów metody 

Nspólczynników groteski - rysujących się wyraz i ście ju z w „Policji". Z O\\YCh 

JO>odniczych sytuacji „ostatecznych" - absolutów zmat rializowariych - - wy

n ika także generalne od 'HÓccn ic schematów : sytuacje posta ' " onr> „na gło 

wi e". A wiec Naczeln ik Polic ji biegający ostatn iego w colym panstwie W ie

Lnio, aby zechcia ł Io skowie pozostać nieugi ę tvm opozyc jon i stą; z kolei ten7„ 

Noczeln'k nakłanioj0cy żorl:..'l : e S i erżonta -pro 1 :okotoro, i żby przy iql ro s;e 

rnęczeńska koronę „s ierionto odkup ic iela" - „m istyka pol ' cyjnośc 1 " - i sprn · 

wakował wreszc ie ontyporistwowo, z breku che tnych, s'eb'e samego dla ro •o

•1onio policji w obliczu k lęski, ruiny: p r zero żo j acej p ustki w i ęz : eń . 

Te paradoksaln ie odwrócone sch cmotf i sytuo CJe „ro g lo.vre " , wyn: o la

JQCe absurd, poznal i śmy już tak.ie wcześn 'e j - w r o·.'lel istycc M ro: ka , w po

~ taciach ba rdziej doro znych, niesprzęgniętych tok metodycznie. Spó; 1my 1rd rink 

uważn i e j: praktyko nowelisty c ; oży jeszcze, oz no c! to .'lidoczn "' • no te j de

b iutanck ie j próbie Mro~ko-dromoturg . Pierws ze d wa akty ( j eś li wylqczyc 

;eszcze z pierwszego a ktu sec.u; Sic rianto) to d •;o osobne opo"' odon 'o · 

Sprawo Więżnio, rozegrano, spointowa no v.lo<ciwie do k ońca (na roz·c 1) i po

dobr1'e rotcgranQ, spoi r1to-Na ri a spro .va 5'c rżo'1 lo . Dop 'cro trzt'C a kt w · ą e JC 

dramatyunie w : akąś cołosć . ! dop ie ro !rzec ' a kt wst tu r a prowdq teatrem . 

Utorlo s i ~ wprowrlzrc przeko nan ie, jak by Mro że k nap i sał ,., „ Pol ic ji " 

eden akt - p ierwszy a potem mu s i ę to rzekomo „ro ze s zło' '. lo t• vo y;yka 

zoc, Te je't inaczej . Z pomysłu , z krea_j i wyobra ź"' wyszło Mrożko-.v • bardzo 

'mokowite opowiadanie o Wrqin 1u i następne, znaczn ie słabsze, konceptuoln •e 

uż rozwinięte mniej unerwione o Sierżonc ' e. Ale włckiwq MrożkO '."Skq 

, .jednoaktówką" teatralną lp erwszy sygnał· tea•r i cd~oak~ó · ~·ek?l jest tu no 

pewno akt trzcc; , Tu dop'ero nos:~puje <p etrzen ie, zwarc·e, pok 'ereszo.von ' 

<zy~tkich antysch mató" , f'hp 'ozja a b surd u (n r" myl •c pro>ię z ebplozi o 
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bomby rzucone) no generała ), I „ dojrzewanie" S cri:anta , i dialektyko Adiutan
ta , i tempo, szybsze spięcia , i wyraz sceniczny, i genera lne nareszcie pomie
szan ie materii, rol, J')ozycji, układów odniesienia. To już j~t teatr. Wyn iknie 
z tego owo p 'ęci okrotnc , w tró jkąc i e, obopólne i wza jemne aresztowa 1ie, 
które przypomn i nam s i ę jeszcze w wielokrotnym, wielopoziomowym sennym 
„sprzężen iu rwrotnym" 111 „ Cza rownej nocy". I to jest, na koniec, typou:a 
gombrowiczowska „kupo" -- jako pomta . 

„Kpiarze i moro/isc1", Kroków 1966, s. Ba-91 



Stanisław Gębala 

SYTUACJA I POSTACI W SZTUKACH MROZKA 

W dramacie t radycyjnym postać kształtowała sytuację, była in icjatorem 

zdarzenia. W nowym dramocie sytuacjo jest - jeże li można tok powiedzieć 

- wcześniejsza od postoci . Postać zosta je „wrzucona w istn ienie" sceniczne 

(celowo używam sformułowan ia przypominającego jedno z podstowowych pojęć 

egzystencjalizmu), w sytuację. Trudno tu JUŻ mówić o zda rzeniu. gdyż sytuacja 

przeważn'e jest absolutnie stotyci: a, bezkonfl=ktowa ( „Czeka jąc na Godota" 

Becketta, „Krzesła" Ionesco). 

Problem ten jest istotny, gdyż oznacza nowe spojrzenie na rzeczywisto ść 

i miejsce człowieka w tej rzeczywistości . To odwrócenie stosunku podpo
rządkowania ma kop itolne znaczen ie d la struktury dramatu. Naturalną jego 
konsekwencją jest redukc jo postoci w warstwie psycholog icznej i zmiany mo
tywacji działania. 

W tym momencie trzeba przerwać ogólne rozważan ia i przyj rzeć dę 

poszczególnym modelom sytuacyjnym konstruowanym przez Mrożka. Zaczn ijmy 

od „Policji". Sytuacjo wyjściowo jest następu jąco : ostatni więzień wychodzi 
no wolność, społeczeństwo jest absolutnie lojalne, policjo wykonało s·.vo je 

zadanie do końca i tym samym straciło rację bytu. Tego o~tot nicgo faktu 

jednak nic może przyjąć do wiadomośc i . Zbierzmy przesłanki ok reś la jące 

punkt wyjścia: życ i e społeczne os iągnęło toki stopień roz>' oju, że aparat 

przymusu stoi się zbędny, ole instytucje będacc częśc iami składowymi tego 
aparatu przetrwały 1•1 formie niem icn ionej. Przemia ny społeczne dokonują s i ę 

no długiej drodze ewolucyjnej, tymczasem o kon icczno~ci istn ien ia polic ji 

pnesądzo jednostkowy fakt - zwoln ienie ostatn iego więżn io . Inne prawo rzą 

drq życiem społcanym jako co~ciq, a łnne poszczególnymi instytucjami. 



Jest to założenie, które określa sytuację początkową. Drugie założenie 

jest następujące: policja stanowi odrębny z o m k n i ę ty uklad, pozbawiony 

możliwości kontaktów z jednostkami spoza tego układu (niemożliwość spro

wokowania kogokolwiek), nie jest więc instytucją o określonej funkcji, a two

rem zupełnie autonomicznym. Utraciła swoją funkcję i w konsekwencji zauto

nomizowało się; zajmuje się produkcją przestępców, by z kolei walczyć 

z nimi. Układ jest zamknięty i nie można zakwestionować z zewnątrz jego 

celowości, gdyż nastąpiła tu pełno izo lacja . 

Ciekawe uwagi na lemat „Policji" wypowiedział jeden z krytyków. Do

tyczą one wprawdzie typu humoru Mrożka, ole przy okazji potrącają i o pro

bie..., konstrukcji modelu sytuacyjnego: 

„Humor Mrożka ma zawsze inspirację logiczną, żywi się zgrabnie skro

jonym sylogizmem. Ulubionym chwytem Mrożka jest stwarzanie sytuacji ab

surdalnych, poprzez inwersję - nagłe odwrócenie naturalnych znaczeń, fun

kcji, związków. Zasada humoru jest sylogistyczna, konstrukcyjna, niezależna 

niejako od znaczeń, jakie nadajemy symbolom Mrożkowego równania. Mrożek 

wybiera parę pojęć związanych ze sobą i wzajem się uzupełniających. Wy

korzystuje ich związ~k semantyczny dla wywołania efektu komicznego". 

Naturalną konsekwencją przytoczonego wyzei sądu jest stwierdzenie, 

że zamiast pory policjant - więzień, można podstaw i ć inne: sprzedawco -

kl ient, kelner - gość. Jest to zaskakujące twierdzenie. Sądzę, że komizm 

sztuki rzeczywiście nic by nie stracił no takim podstawieniu, ale to nie jest 

sprawa najważniejsza. Pora pojęć policjant - więzień wyznacza krańcowe 

punkty pewnego zamkniętego układu o określonej strukturze, układu auto

nomicznego. Wszystkie ewentualne działania i konflikty muszą się rozegrać 

na przestrzeni zamkniętej tymi dwoma pojęciami. Konstrukcjo świata sztuki 

ma więc sens ogólny i nasuwa bafdziej ogólne skojarzenia. Tymczasem pory 

pojęc proponowo 11 e przez krytyko nie mogłyby stanow i ć pu11któw gra nicznych, 

v1yznoczać zamkniętego układu. Sytuacja dramatyczna uległaby diametralnej 

zmianie. 

W tym m;ej cu trzeba jednak wyrazn 1e powiedzieć, oby nie narazić sie 

na zarzut zbyt daleko pos unięte j interpretacj i, że efekt kom ic zny dom inuje 

w sztuce . Konstrukcja zdarzenia dramatycznego, sposób argumentacji sa 

obliczone przede w;zystkirn na wywala nie tego efektu. „Policja" jest bez wa t 

pien o komedią , ale zaprezentowany w niej model sytuacyjny posiada wy

.aźne cec hy g r ot eski („.) 

Postacie z dramatów Mro i:ka nie mieszczą się w jednym typie kons truk 

cyjnym. „Polic jo" i „Indyk" prezentują tu przypadki skrajne. W „Policj i " 

postac ie konstruowane są no zasadzie intensyfikacji cech określających ich 

miejsce i funkcję w świecie 91otesko\•,ym . Najlepszą ilustracją jest tu postać 

Sierronto-Prowokotora. To wzór „prze-policjanta pol icyjnego" , noszącego lam

pasy na ka lesonach przcbiernjącego się w mundur, żeby czuć sie ,po 

domowemu". 

Oczywiście postać skonstruowano no wyżej wymienionej zasadzie jest 

typem czysto komicznym Jednak ostateczną konsekwencją przyjętej . .:osady 

jest zanegowanie cech konsytutywnych postaci . Sierżant mu si zdjąć mundur 

i pójść do więzienia dla uratowania idei pol icji . Zastoją lu wyciągnięte osto 

teczne konsekwencje przyjętej zasady . Jest ona zasadą konstrukcyjną całego 

idealnego modelu, który stanowi w dramacie punkt wyjścia (prze-policyjność 

policji, lojalność obywateli posunięta do ostatecznych gron ie: sam i skło~oją 

podania o przeprowadzenie u nich rewizji). ( ... ) 

W większości omawianych dramatów wyraźnie zaznaczony jest moment 

przejścia postaci z realistycznego modelu sytuacyjnego do groteskowego. 

Momen t ten okre51ony jako absurdalne założenie ma istotne znaczenie dla 



konstrukcji postaci i motywacji ich działania, gdyż wyznacza im miejsce 

w układz i e o nieznanej strukturze, stawia je w zupełnie nowej sytuacji, którą 

określają nieznane prawa i konieczności rządzące układem. Postać zostaje 

wyposażona w zdolność logicznego myślenia ograniczoną do umiejętnosci 

.vyciągania wniosków z narzuconych p<zesłanek oraz w instynkt samozachowa 

wczy . Tak skonstruowaną postać wciąga swiat absurdu, który u Mrożka jest 

światem zweryfikowanych znaczeń. W codziennym życiu posługujemy się sze

reg iem pojęć, utartych zwrotów i przysłów, które uważamy za jednoznaczne . 

Nie zdajemy sobie jednak sprawy z faktu , iż jednoznaczność została tu osią

gnięta drogą zwężenia zakresu znaczeniowego. („.) 

Sytuacje budowane przez Mrożka często określane są przez krytyków 

mianem syt u a c j i g r a n i cz ny c h. To określenie trzeba interpretowac 

dwojako: g1anicrne w sensie logicznym, czyl i domyśla 1e do końca ad absur

dum i graniczne dla postaci, tzn. !'.twarzające dla nich noj.vy.i.sze n ebezpie

cze1\stwo. Nie znane dla postaci konieczności działają w modelu grotesko

wym z bezwzglę<lnością mechanizmu. W tej sytuacji dzielenie po~toc: spro 

.vadra się da szeregu mechanicznych prób przystosowan;a się. Postacie Mrozka 

n:e mają w zasadzie możliwości kwestionowania absurdalnych zabżeń. Narrn

cony absurd natychmiast zostaje uznany za fakt, do którego trzeba ~ię przy

stosoNać. Przystosowanie dokonuje się za pomocą p wnych stereotypów za

chowań pod u·. onych p11ez określone skojarzenia sytuacyjne. Wobec nara

stającego za::iroien·a, pos•ać ma tylko jedną możliw.;iść obrony - zmianę 

,tereotypu . 
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SPIS TRESCI 

- St. Gęboła - „z Postępowca" 
-- J. Kelera - Absolut zmotcriolizowan 

- SI. Mrożka S . Y ytuacio i post . crc1 w sztukach M 'k roi a 
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