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K.ultura nasza przypomina ogromny słownik, 

w którym każde hasło wyjaśnione jest przy po

mocy innych haseł, ale brakuje w nim pierwszego 

słowa. Układ zamknięty, w którym wszystko 

się wyjaśnia jedno przez dru9ie, jedno odnosi się 

do drugiego, ale sam układ pozostaje niewyjaś

niony. ( ... ) 

Jeżeli tak, to moje zajęcie polega tylko na 

powiększaniu słownika, na dorzucaniu do niego 

nowych kombinacji słów - zajęcie, którego za

sadnicza bezpłodność obezwładnia. Trudno w so

bie podtrzymywać nieustannie to święte przeko

nanie, że wprawdzie nie udało się całej ludzkiej 

kulturze, historii, ale uda się mnie, Mrożkowi 

z Borzęcina. Doprawdy, trudno o większą, choć 

niezbędną pychę. ( ... ) 



(.„) wygłaszamy jakiś sąd - i oto za chwilę, 
a czasem nawet już w chwili wypowiadania, sąd ów 
okazuje się nie adekwa(ny. Dlaczego? Bo zmienia się 
nie tylko ten, o którym mówimy, ale my sami i nasze 
poglądy. Teraźniejszości nie sposób zamknąć w sło
wach. Wystarczy o niej pomyśleć, a już jej nie ma. 
Stała się przeszłością. Odbiciem tej właśnie płynności 
świata, umykania rzeczywistości, jest „Garbus". 

Wszystko tam jest mgliste, zamazane, nieuchwytne. 
Postaci Mrożka wdają się we wzajemne interakcje, 
mijają się i krążą. Krążą wokół tytułowego Garbusa jak 
planety wokół słońca. Garbus zaś stanowi centrum 
świata przedstawionego, jest bryłą, wokół której wszy
stko się obraca. O nim przecież mówi się nieustannie, 
on pośrednio wprawia w ruch całą menażerię ludz
ką. I on tylko pozostaje bez zmian. Letnicy przyjadą 
i odjadą, przeżyją w jego pastelowo-różowym domku 
swoje wzloty i upadki, obok niego toczyć się będą 
mniej lub bardziej ważne wydarzenia, a on jeden 
będzie niewzruszo'ny, stały. ( ... ) 

(. .. ) Garbus jest czymś na kształt karafki La Fon
taine'a: zależnie od tego, z której strony patrzymy, 
jawią nam się inne barwy, uzyskujemy inne obrazy 
tego samego zjawiska. I choć jest jedyną postacią 
constans - okazuje się niemożliwy do określenia. 
Jego goście się nie dowiedzą, co ich gospodarz myśli, 
co czuje. Nigdy nie poznają go do końca Oni są płynni, 
zmienni, nieuchwytni: on zaś trwa, stale taki sam . 
( ... )Garbus jest zarazem poznawalny i niepoznawalny, 
najbardziej realny i nierealny - i jako taki wzbudza 
w letnikach agresję. ( ... ) 

ANNA BŁASZKIEWICZ 

Boimy się wszystkiego, a udajemy, że nie 
boimy się niczego. 

Jak inaczej wytłumaczyć ten hałas, który 
sprawiamy nieustannie? Tę buńczuczność i butę, 
tę zaczepność i chełpliwość, to biegańie tak często 
niepotrzebne i podskoki, ten głos sztucznie pod
nie~iony - tak w życiu prywatnym, jak publicz
nym? 

Jesteśmy mali, słabi i nie wiemy nic, a uda
jemy, że jesteśmy wielcy, mocni i wiemy wszystko. 

Nie wiemy, kim jesteśmy w zasadzie, w isto
cie, sami w sobie, nie wiemy, kim jesteśmy na
prawdę (czy w ogóle jesteśmy naprawdę? 

Czy w ogóle możemy być naprawdę?) w naszej 
ostatecznej, wewnętrznej nagości. Więc skazani 
jesteśmy na ubranka i jesteśmy o tyle tylko i tylko 
tak, jak nas widzą i piszą. Jesteśmy tylko pośred
nio, za pośrednictwem tych, którzy nas oglądają, 
d I a których jesteśmy. 

Jakże można uciec od tego, co jest w nas, co 
nosimy w sobie? Nie pomoże hałas ani tupanie, 
na nic bicie bliźniego swego po mordzie, ani 
przechwałki, ani przyśpiewki. A jedyna odwaga, 
na jaką nas naprawdę stać, jaka nam jest dana, 
jaka jest możliwa, to odwaga wobec własnego 
strachu, nie jego przyczyny, niestety. Przestańmy 
się bać własnego strachu, a wtedy i nam będzie 
lżej, i bliźniemu naszemu przy okazji. 

SŁAWOMIR MROŻEK 



Nasz strach pierwotny wziął się z obawy 

przed utratą własnej tożsamości. Jest naszym 

garbem introwertycznym, do wewnątrz. Jesteśmy 

garbaci wewnętrznie, jak bohaterowie Mrożka, 

w opozycji do tytułowego Garbusa, obarczonego 

garbem zewnętrznym. Garb wewnętrzny, jak 

i zewnętrzny, nie nadaje się do ukrycia. W rze

czywistości przedstawionej w sztuce Mrożka 

jedynym człowiekiem zdrowym fizycznie i psy

chicznie jest właśnie Garbus. Dlatego pozostanie 

na scenie w zakończeniu sztuki. Wszyscy inni 

uciekną z tego świata, w którym rządzi strach 

przed utratą tożsamości. 

ANNA BŁASZKIEWICZ 

Z Testamentu Asera (I, 3) 

„.Są dwie drogi, dobra i zła, tak, jak dwie istnieją chęci 

w naszych piersiach, rozróżniające te dwie drogi. 
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CYPRIAN NORWID 

W PAMl[TNIKU 

1 Nie tylko, pierw się najadłszy mandragor, 
BIQdzily w limbach szalone kobiety, 
Nie tylko Dante i trzeźwy Pitagor -
Bylem i ja tam ... pamiętam , niestety! 

2 Że bylem? Tomów dwunastu na dowód 
PisaU. .. sil nie mam, bo myśl mię udławi a; 
Jestem zmęczony! wolę jechać do wód -
Nie na wyjezdnem się o Piekle mawia! 

3 Wolę gdzieś jechać w pilnym interesie, 
PatrZQC przed siebie, z obłędu wyrazem, 
Wiek i potrQcać, jako grzyby w lesie, 
Ludzi, Epoki! ... mieszać wszystko razem 

J Być , tam i owdzie - w on czas, dziś i potem, 
Jako się wyżej albo niżej rzekło ; 
A nie równiejszym wracać kolo-wrotem, 
A nie odpomnieć, że zwiedziłem Piekło!.„ 

5 Lecz pytasz : „Owdzie, co? tak wielce trudzi 
I które z bliskich spotkałem postaci - - " 
- Tam! braci nie ma , ni bliźnich, ni ludzi, 
Tam - tylko st ud i a nad sercami braci! ... 

6 Tam uczuć nie ma, tylko ich sprężyny, 
ZdajQce z siebie wzajemny rachunek, 
Do nieużytej podobne machiny, 
Puszczonej w obieg przez pęd, lub trafunek. 

7 Tam ce I ów nie ma, lecz same rutyny 
Pozardzewiale - i nie ma tam wieków -
Dni - nocy - epok - tam tylko godziny 
BijQ, jak tępych utwierdzanie ćwieków. 

N Nie określone pierwej cyfrQ stalQ, 
Lecz - fatalności pchnięte raz ostrogQ; 
Nie znaczQ wcale, co? kiedy? się działo 
W godzinę wybić liczby jej nie mogQ' 

H Rzekłbyś - w Tytańskim z wiecznościQ zapasie, 
Mniejsza! czy bijQ minuty? czy lata? 
Iż każda WQtpi o sobie, i czasie -
Każda - dogania się, lecz - nie ulata ... 
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Jakby wcielonej ciQgle puls ironii : 
~lysZQC, wiesz naprzód i wiesz ostatecznie, 
Ze z godzin żadna siebie nie dogoni! 
Że nie wydzwoni siebie, dzwoniQC ostatecznie! 

A ten systemat sprężyn, bez ich celu, 
Jakby tragedie bez słów i aktorów; 
Jak wielu nudów i rozpaczy wielu 
Muzyka, gwałtem szukajQCO chorów : 

Raz wraz porywa spazmem za wnętrzności, 
Jak nie zwykłego do morza człowieka; 
Tylko nie spazmem nudy, lecz wściekłości, 
Który , sam nie wiesz, skQd? i po co? wścieka . 

Wtedy to próba jest, wtedy - jest waga, 
Ile? nad sobQ wZiQleś panowanie ; 
Wartość się twoja ci odsiania naga -
I oto widzisz, ktoś - ty? ... bez pytania. 

I ileś zwal się tym lub owym w Czasie? ... 
Lub byleś zwany imieniem twych dziadów, 
Widzisz - i ile? nabrałeś sam na się 
Z tradycji? tonu? stylu? lub - przekładów? 

Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej, 
Wokoło lecQ szmaty zapalone; 
GorejQc, nie wiesz, czy? stawasz się wo I ny, 
Czy to, co twoje, ma być zatracone? 

Czy popiół tylko zostanie i zamęt, 
Co idzie w przepaść z burzQ? - czy zostanie 
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament , 
Wiekuistego zwycięstwa zaranie! ... 

Lecz - prawić o tym i prawić na dowód, 
Że bylem owdzie? myśl sama udlawia ! 
Jestem zmęczony ... wolę jechać do wód. 
Nie na wyjezdnem - o Piekle się mawia. 

Wolę wsiQŚĆ na koń z jakimś drabem , który, 
Prócz r.e swoimi , nierad bywać z nikim, 
Historii nie zna, ni architektury; 
Milczy, jak pomnik, będQc sam pomn i kiem! 

Na dwu - krańcowe wolę ruszyć szlaki 
Krajów i wieków, gdzie przestrzeń granicQ, 
Gr a n i ca? - czasem .. . i gdzie, znad kulbaki 
PatrZQC, firmament cały? ... okoliCQ ! 



Z Testamentu Judy (XX) 

„Wiedzcie, że dwa duchy przebywajq w człowieku 
duch prawdy i duch błędu, a między nimi - sumienie, 
by go skłonić tam, gdzie on zechce". 

„ 

Człowiek tkwi w niewoli własnych tworów: 

konwencji, przyzwyczajeń, nawyków. Stworzono 

je kiedyś, gdy istniała potrzeba uporządkowania 

świata i gdy wiedza,człowieka o tym świecie mo

gła stanowić do tego podstawę. Teraz są one tylko 

martwą tkanką w pulsującym organizmie życia. 

Ciągle zmieniającego się życia nie możemy zam

knąć w konwencjach i schematach. Z chwilą, gdy 

to zrobimy, zaczynamy bać się, kłamać, udawać 

tych, którymi nie jesteśmy. Nawyki tracą sens. 

W konsekwencji - działają przeciw nam. Sami 

działamy przeciw sobie, stajemy się własnymi 

wrogami. 

Świat Mrożka do złudzenia przypomina nasz 

świat; istnieją w nim takie same schematy, kon

wencje, gesty: mimo to wydaje się on jednak nie

realny. Chociaż wszystkie wydarzenia są życiowo 

prawdopodobne, odbieramy je jak groteskę. Może 

dlatego, że Mrożek operuje właśnie na granicy, 

poza którą życie przestaje się mieścić w poję

ciach, jakie dlań stworzyli ludzie, przerasta je 

i rozsadza. 

A zatem nie trzeba świata przedstawionego 

stylizować na groteskę. Przeciwnie: ponieważ rea

listyczne potraktowanie „Garbusa" ujawni nam 

całą groteskowość naszego świata. 

ANNA BŁASZKIEWICZ 



Boimy się śmierci. Żałujemy siebie, że nas nie 
będzie. Może byłoby nam lżej, gdyby:imy wiedzieli 
że to, czego żałujemy, to przede wszystkim ska
mielina. 

* 

Jak przechytrzyć ów 

naturalny proces stwar

dnienia i nawarstwiania. 

Czy to możliwe? Powta

rza! n ość bodźców jest 

nieunikniona, nieuni

kniona jest więc także 

powtarzalność reakcji. 

* 

Możliwe to? Nie wiem. Na razie tylko proszę: 

pamiętajmy o tym, że nasza głowa puszczona 

·samopas, a więc to, czym jesteśmy, przeważnie, 

prawie zawsze, to nic takiego, czym moglibyśmy 

się chlubić. Fragmentaryczność, mętność, ko

łowania„. Automatyzm, nawroty, natręctwa„. 

Bełkoczemy o twórczości, oryginalności, postępie 

„. Że całość, że jasność, że wolność„. podczas gdy 

tam, w naszej głowie„. 
SŁAWOMIR MROŻEK 

• 

- Czym jest wolność? 
- Wolnością od wyboru. Wolnością od myślenia. 

Wolnoś~ jest rozumieniem. Kto rozumie, jest 

wolny. '"' 
A ten, kto nie rozumie? 
Kto nie rozumie, musi myśleć. Jest katorżni

kiem myślenia . 

Czy to ma znaczyć, że rozumienie jest bez

myślnością? 

Rozumienie jest wyzwolone od tego, o czym 

się nie myśli, bo się to rozumie. 

Bezmyślność zaś nie ma czegoś takiego. Są 

ludzie mniej myślący i ludzie bardziej myślący, 

ale bezmyślnych nie ma. 
Każdy śmiertelnik jest chorobą myślenia za

rażony. 
EDWARD STACHURA 
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W programie wykorzystano: 

1) Artykuł Anny Błaszkiewicz „Garbus" i „Male /isty" drukowany 
w „Dialogu" nr 3 z 1977 

2) Fragmenty „Małych listów" Sławomira Mrożka drukowanych 
w „Dialogu" nr 6z1975, nr 7z1975 i nr 2z1975 

3) Fragmenty „ Fabula roso " Edwarda Stachury, Pojezierze, 
Olsztyn 1979 

• 

DZIAŁ 
TECHNICZ Y: 

KIE OWNIK TECHNICZNY 
SZCZEPAN ~LEDZIŃSKI 

RYGADIER SCENY 
EO UND KINOWSKI 

ELEKTPlYK 
LESZEK JARZĘBEK 

KIEPlOWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ 
MODESTA WRÓBLEWSKA 

KPlAWIECKIEJ MĘSKIEJ 
WŁADYSŁAW KLIMASZEWSKI 

MALARSKIEJ 
MACIEJ GNATOWSKI 

STOLA!tSKIEJ 
ANTONI TROJANOWSKI 

FRYZJEUKIEJ 
HALINA MUSIAŁŁ 

AKUSTYK 
ZBIGNIEW FAC 

REKWIZYTOR 
HIERONIM GUZEK 

SZEWC 
FERDYNAND ROGUSZKA 

KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 
ZOFIA MRÓWCZYŃSKA 

DZIAŁ LITERACKI: 
DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z MŁODZIEŻĄ 
ANNA BŁASZCZAK 

KONSULTANT PROGRAMOWY 
JADWIGA STURLIS 

SEKRETARZ LITERACKI 
REDAKCJA PROGRAMU 
EWA ADAMUS-SZYMBORSKA 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
MARIAN IWANOWICZ 

REDAKTOR TECHNICZNY 
PAWEŁ MERASZYŃSKI 




