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( ... ) Groteska mnie nudzi i smuci. ( ... ) Zdaje mi się, jakoś mi si_ę 
wydaje, że obecnie ludzie chcą słuchać o sprawach powaz
nych serio , chcą mieć wrażenie , że ten, kto mówi, bierze odpo

wiedzialność za to, co mówi. 
Sławomi r Mrożek 

JAN BŁOŃSKI 

(F R A G M E N T Y) 

( .. . ) Mrożek przeszedł mimo dramaturgii subiektywnej. Napisał 

Garbusa i Amora, komedię obyczajową i scenariusz filmowy. Czyli 
takie właśnie utwory, których nikt się po nim nie spodziewał. 

Garbus podobał się publiczności, pomieszał szyki recenzentom. 
Bawili się nie gorzej od widzów, lecz nie mogli uchwycić jedności, 
zasady czy problemu, na których się wspierał. Bo też Garbus nie 
jest z dotychczasowego teatru Mrożka. I on, jak opowiadania, prze
nosi w przeszłość, raczej odległą. Rewolucja czy wojna w zakoń
czeniu każą myśleć o Witkacym czy Kuśniewiczu, jakby się koń
czyła Europa albo przynajmniej Austro-Węgry . Bliżejśmy jednak 
Sarajewa niż Gdańska: stroje, maniery, zachowania postaci przy
pominają czasy Rittnera, ostatecznie zaś Szaniawskiego. Ale Gar
bus cofa nas także w przeszłość gatunku, dramatycznego oczywiś
cie. Mówiono o Czechowie. Może nie całkiem bez racji , jako że 
Garbusa napisał Mrożek krótkimi, starannymi scenkami, co stop
niowo obrysowują konflikty i prześwietlają postacie, aż wszystko 
i wszystkie rozwieją się w gromadnej porażce. Ale ludzie Czecho
wa zostali już porażeni bezsilnością. Czy wchodzą w porozumie
nie? Czy zdolni są do czynu, który by poruszył partnerami? RaczeJ 
rozpoznają się wzajemnie swoimi monologam i, niczym muchy, 
bzykające na lepie społeczno-obyczajowych konieczności ... A więc 
porównanie kuleje. W Garbusie działania prowadzą donikąd. Roz
wijają się jednak energicznie i do ostatniej chwili publiczność 

(a zwłaszcza krytyka) spodziewa się rozjaśnienia szyfru , klucza ale
gorii lub przynajmniej aktualnej puenty. Daremnie. 

Zmylić może zwyczajna u Mrożka skłonność do stereotypizacji 
postaci. ( ... ) Wszystkie te postacie , rozpatrzone statycznie , jako 
zbiory cech, nie są szczególnie oryginalne. Ale jako aktanci, 



jako podmioty i siły sprawcze fabuły, obdarzone zostały zdolnością 
wyboru i decyzji. Nie rządzi nimi ani przedustawna sytuacja, jak 
w Na pełnym morzu, ani psychospołeczny model, jak w Tangu. 
( ... )Jest to bowiem, jeśli dobrze rozumiem, sztuka o anormalności. 
Jej ośrodkiem jest naturalnie Garbus, choć nic szczególnego nie 
robi: zaskakuje tylko gości, którzy zjechali na wakacje. Tym sa
mym rozdrażnia, prowokuje ... ( ... ) Pisarz pokpiwa jawnie ze stra
tegii, którą ludzie - i społeczności - oświeceni, rozsądni, nasta
wieni równościowa ... stosują wobec wszelkiej odrębności, zwłasz
cza jednak wartościowanej ujemnie. ( .. . ) Strategia arystokraty to 
strategia zabawy: Baron pasożytuje .- jeśli można powiedzieć -
na różnicy czy Gsobliwości. Jakby świadomie uprawiał wszystko, 
co dziwaczne, nieprawidłowe, złe ... 

( ... ) Toczy się w Garbusie akcja równoległa, która głównej nie 
wyjaśnia ani nie alegoryzuje, przydaje jej wszakże głębi i ogól
ności. Oto mimo wakacji państwo znajduje się w stanie wojenne
go pogotowia? rewolucyjnego wrzenia? I kto wie, czy właśnie 

Student nie jest przywódcą terrorystów ... Tak przynajmniej sądzi 

(znany nam wszystkim) Nieznajomy, który wszakże - miast Stu
denta aresztować - proponuje mu umowę na przetrwanie : obaj 
będą się wzajemnie chronić .. . Ale Student odrzuca policyjne ma
chlojki, zabijając Nieznanego tak, że zbrodnia moze zostać przy
pisana Onkowi, w tejże chwili strzelającemu do Garbusa .. . Niezna
jomy jest oszustem albo cynikiem . Polityczne cnoty StudP11ta mają 
ciekawszą motywację. ( .. . ) Wiele tu niedopowiedzeń, prL:ymgleń, 

domysłów. Jak w życiu. 

( ... ) Niepodobna jednak na tych ludzkich przygodach, związanych 
stosunkiem do osobliwości - nadbudować modeli, które by mó
wiły o przyszłości sztuki lub antynomiach społecznego rozwoju . 
Znamienne, że Garbus nie ma wyraźnego zakończenia: Baron 
przegrał wprawdzie, ale swe igraszki może jeszcze ponowić . Tym
czasem w Tangu czy Rzeźni modelowość prowadziła do finałów 

nieodwołalnych: do śmierci bohatera, będącej zarazem podsumo
waniem problemu. Łatwo też sobie wyobrazić decyzje postaci in
ne, niż te które ostatecznie zapadają. 

( ... ) Aż do zakończenia towarzyszy nam poczucie indeterminacji 
fabularnej . Napięcie rodzi się z ciekawości, jak postacie postąpią, 
nie z oczekiwania skutków, spowodowanych minionymi działaniami 



albo okolicznościami, na jakie te postacie nie miały żadnego 
wpływu . 

Czyżby zatem rozpoznanie nieredukowalnej autonomii ja - auto
nomii własnej - doprowadziło Mrożka do uznania suwerenności 
drugiego? Ale to uznanie nie przypadkiem wyraziło się powrotem 
w przeszłość: świata przedstawionego i dramatycznego gatunku. 
Garbus ma posmak pastiszu; chłodna ironia czy dyskretne szyder
stwo zastąpiło współczucie czy patos , jakie pojawiłyby się na pew
no, gdyby powstał przed siedemdziesięciu laty. Mrożek nie spro
wadza już człowieka do stereotypu. Przeciwnie, postacie znane 
z literatury, naznaczone obyczajową konwencjonalnością , ożywia 

i wzbogaca, uwalnia z kokonu stereotypu, aby nadać im statut po
staci dramatycznej sensu stricto . Czyni to jednak sięgając po styl 
historyczny. Garbus jest komedią retro . Powiedzmy, że jest neo
secesyjny, przez analogię do neobaroku czy neorenesansu XIX 
wieku . Do tendencji, których akcje idą dziś rozpaczl iwie w górę -
od muzyki do architektury. 

Jon Błoński 
Romans z tekstem 
Wyd. Lil. 1981 

SŁAWOMIR MROŻEK 

Trudno pogodzić się z tym, że nic nie wiem i niczego już się 

nie dowiem. Chwilami skłonny jestem sądzić, że cała gorączkowa , 

wytężona i wspaniała, imponująca doprawdy działalność umysłow8 
ludzkości nie naprowadziła nas na najmniejszy nawet ślad. Kultura 
nasza przypomina ogromny słownik, w którym każde hasło wyjaś
nione jest przy pomocy innych hase( ale brakuje w nim pierwsze
go słowa . Układ zamknięty , w którym wszystko się wyjaśnia jedno 
przez drugie, jedno odnosi się do drugiego, ale sam układ pozo
staje nie wyjaśniony. 

Jeżeli tak, to moje zajęcie polega tylko na powiększaniu słowni
ka, na dorzucaniu do niego nowych kombinacji słów - zajęcie, 

którego zasadnicza bezpłodność obezwładnia . Trudno w sobie 
podtrzymywać nieustannie to święte przekonanie, że wprawdzie 
nie udało się całej ludzkiej kulturze. historii, ale uda się mnie , 
Mrożkowi z Borzęcina. Doprawdy, trudno o większą, c ho ć niezbęd

ną pychę. 

Jeżeli więc nie udaje się żadne wyjaśnienie, a trudno jest przy
puścić, że nie udało się tylko dlatego, ponieważ nie dosyć wyko
nano wysiłków, nie dosyć było zapału , pracy, wytrwałości, środ

ków - to wobec tego należy przypuszczać, że nie tędy droga. że 
operujemy według jakichś reguł, które do tego się nie nadają. Na
leży zmienić styl, podejście . perspektywę. Oto moje dwie stare 
metafory: nauczyciel matem•tyki daje dzieciom zadanie, którego 
nawet najzdolniejsze nie mogą rozwiązać. Nie z braku pilności ani 
zdolności, tylko dlatego, że zadanie jest źle postawione. Błąd jest 
w samym założeniu, w samej propozycji . Oraz : mucha, która chce 
koniecznie wylecieć przez szybę, podczas kiedy druga kwatera 
okna jest szeroko otwarta. Wystarczyłoby, żeby zmieniła, kre
tynka, kierunek. 



W ogóle pytania, odpowiedzi . To samo już należy do systemu, 
który kwestionuję. Czego chcę ostatecznie? Formuły, którą bym 
wiedział (znał - to za mało). A wiedzieć po co? żeby przyglądać 
się jej i wiedzieć dla czystej wiedzy? Jak długo bym wiedział? 

Zasnąłbym i już bym nie wiedział, upiłbym się i bym nie wiedział, 
umarłbym i bym nie wiedział. Kruchym jestem naczyniem wiedzy. 
Chodzi mi prawdopodobnie o nadzieję, że sama znajomość for
muły radykalnie zmieniłaby moją naturę i moją kondycję, że stał

bym się nad-obok-nie-człowiekiem. Ależ to czysta wiara w magię 
(bo magia przecież polega na tym, że zna się formułę-zaklęcie, 

które wystarczy wypowiedzieć, żeby zmienić naturę). I tak ja, ro
zumiejące dziecię mojego wieku, znalazłem, że w żądaniach mo
jego rozumu kryje się magiczna nostalgia. Ona to każe przema
wiać mojemu rozumowi - w jej imieniu, choć incognito. 

Dialog nr 2/1975 
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UWAGA-
SŁAWOMIR MROŻEK 

Nie wierzę posłom, którzy objawiają się w poselskich szatach 
z posłaniem opatrzonym majestatycznymi pieczęciami , z trąbami 

i orszakiem. Nie twierdzę, że są niewiarygodni, tym mniej, że są 
fałszywi. Ale ich ostentacja budzi moją nieufność. Im bardziej chcą 
mnie przekonać o swojej ważności, czyli doniosłości posłania, 

o tym, że mają jakieś posłanie w ogóle , tym mniej im się to udaje. 
Posłowie, których warto posłuchać, są zawsze skromni i niepo

zorni. Jeżeli wręcz nie występują w przebraniu. Pojawiają się niby 
przypadkiem i bynajmniej nie trąbią ci posłania do ucha . Przeciw
nie , mówią niby o czym innym, jeśli w ogóle mówią. Czasami dają 
tylko znak, i to ledwo-ledwo, trzeba bacznej uwagi, żeby znak za
uważyć. Czasami nawet znaku nie dają. Pojawiają się tylko gdzieś 
na drugim, trzecim planie. Sama ich obecność jest znakiem. 
Chcą wybadać (jak im nakazano?): gotów jesteś do zwiasto

wania. Jeżeli nie , nie pomogą trąby, orszaki i pieczęcie. Nic nie 
zrozumiesz, albo zrozumiesz opacznie. Nie przygotowanemu nie 
warto, a nawet szkodliwie jest - udzielać znaku. Obserwują cię -
czy dojrzałeś już do tego, co mają ci obwieścić? Czy rozumiesz? 
Dopiero kiedy rozpoznasz posłańca pod przebraniem , znaczy to , 
że przyszedł pod właściwym adresem. Dopiero kiedy zauważysz 
szyfr, zasługujesz na to , żeby go odczytać . Dopiero gdy nie jesteś 
pewny, że go odczytałeś, możesz pojąć. 

Dlatego nie należy lekceważyć nikogo, ani niczego, co stoi 
przed tobą i co cię spotyka . Ten ktoś i to coś pojawia się tylko 
na chwilę. Jeżeli nie będziesz uważny, stracisz wieść . Trzeba pil
nie baczyć i nie dawać s i ę zwieść pozorom. Nie poprzestawać na 
odruchowych i bezmyślnych ocenach. Nie odprawiać pochopnie ni
kogo, ani niczego. Wszędzie może być wskazówka, wątek, ślad. 

To jest uciążliwe , ale się opłaca . 



Mogę zapytać , co to właściwie znaczy to wszystko , co napisa
łeś. Odpowiem: jeżeli nie wiesz, jeżeli nie przypuszczasz, jeżeli 

się nie domyślasz, nie trzeba, żebym ci wyjaśniał. Być może ten 
tekst jest także niepozornym posłańcem. Ze zwykłym ryzykiem , że 
nim wcale nie jest i jest tylko zwyczajnym tekstem bez większego 
znaczenia. 

Małe listy. Wyd . Lit. 1982 
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2 H ttŁYctt trsrow 
SŁAWOMIR MROŻEK 

( ... ) jesteśmy udręczeni sobą. Potrzeba nam nie tyle Mojżesza, 
i le Wroga. Pojawienie się Wroga wspólnego dla całej ludzkości 
m oże położyłoby kres temu wyniszczaniu nas przez nas. 

Dialog nr 6/ 1975 

( ... ) W lesie słychać każdy szelest, każdy szept. Dlaczego więc 
większość podnosi głos , kiedy znajdzie się w lesie na przechadz
ce, dlaczego krzyczy, pohukuje, wyprawia wszelkie możliwe harce. 
Chyba dlatego, że nie może znieść pustki , ciszy, przestrzeni , która 
nagle ich zmienia , redukuje, stawia pod znakiem zapytania wszyst
ko, c~ym wydaje im się , że są ( .. . ) . Las przywołuje nas do rzeczy
w1stosc1, przypomina nam zasadniczą niepewność, o której uda
jemy, że zapominamy w mieście. 

Dialog nr 7/1975 

( ... ) Czy w ogóle jesteśmy naprawdę? Czy w ogóle możemy być 
n a Pr a w d ę? - Więc skazani jesteśmy na ubranka i jesteśmy 
~ tyle tylko r t.ylko .tak jak nas widzą i piszą, jesteśmy tylko po
srednio, za posrednrctwem tych, którzy nas oglądają, dla których 
Jesteśmy. 

Dialog nr 7/ 1975 

(.„) Bo Jakże można uciec od tego , co Jest w nas, co nosimy 
w sobie? Nie pomoże hałas , ani tupanie, na nic b icie bliźniego 

swego po mordzie, ani przechwarki, ani przyśpiewki . A jedyna od
waga, na Jaką nas naprawdę stać, jaka nam Jest dana i Ja ka jest 
możliwa , to odwaga wobec własnego strachu ( ... ) . P rzestańmy się 

bać własnego strachu, a wtedy i nam będzie lżeJ, i bliźni emu na

szemu przy okazji. 
Dialog nr 7 /1975 

( ... ) Co komu szkodzi kłamstwo? 
Oczywiście, szkodzi temu, w kogo jest wymierzone , ale pośred

nio szkodzi nam wszystkim, ponieważ niszczy samą zasadę infor
macji, czyli zaufanie . Kłamstwo czyli dezinformacja przynosi kłamcy 
dorażną , osobistą korzyść, kosztem ogółu . Kłamca Jest pasożytem. 
Pasożytując osłabia orgar1izm, na którym pasożytuje, i może do
prowadzić do jego zniszczenia. Wtedy zginie wraz z nim. 

Kiedy już nie będzie zaufania, nie będzie kłamcy, ale też nie bę
dzie informacji i w ogóle ni czego nie będzie. Stracimy kontakt 
z rzeczywistością, czyli zdoiność własneg o działania czyli ewo
lucji. Zgubią nas półinteligent i kłamca. 

Po czym zostani e tylko półinteligent. 

Dialog nr 3/ 1976 

( ... ) Katastrofa, czyli proces w maksymalnym przyśpieszeniu, ma 
uroki spektaklu, których ten sam proces, jeśli jest nieprzyśpieszo
ny, nie posiada. Ktoś, kto ginie w wypadku samochodowym, może 
liczyć na tłum gapiów. Ale gdyby mu wypadło umrzeć na uwiąd 

starczy, a jego samochodowi rozsypać się na skutek wieloletniego 
zużycia, wtedy nie mógłby liczyć na zai nteresowanie publiczności, 
mimo że efekt końcowy byłby przecież dokładnie taki sam. 

Dziecko i starzec, to dwa kresy naszej wyobraźni na nasz włas
ny temat. Rozumiem, co to jest dziecko i co to jest starzec , ale jak 
to się dzieje, że dziecko zamienia się w starca , tego nikt wraści
wie nie rozumie . Każdy życiorys możemy wprawdzie opowiedzieć, 
ale to znowu będzie tylko streszczenie. To musi być tylko stresz
czenie, choćby i najobszerniejsze, al e zawsze i tyl ko streszczenie , 
a nie to , co się dzieje, co się stało nap rawdę . Ani jak się stało. 

Może to i lepiej . 

Dialog nr 6/ 1981 



Prapremiera „ Garbusa" odbyła się dnia 14 grudnia 1975 
roku w Teatrze Nowym w Łodzi, w reżyserii Kazimierza 
Dejmka . Dekoracje zaprojektował Andrzej Majewski , ko
stiumy - Jolanta Kunkel . Opracowania muzycznego do
konała Anna Płoszaj . 

Sztuki Sławomira Mrożka 
w repertuarze Teatru Polskiego 
w Warszawie : 

Ambasador 
- reżyseria Kazimierz Dejmek, scenografia Andrzej 
Majewski. Prapremiera dnia 22 października 1981 roku . 

Vatzlav 
- reżyseria Kazimierz Dejmek, scenografia Krzysztof 
Pankiewicz, opracowanie muzyczne Anna Płoszaj, układ 
tańców Józef Matuszewski . Premiera dnia 1 kwietnia 
1982 roku . 

Garbus 
- reżyseria Jerzy Rakowiecki, dekoracje Andrzej Ma
jewski, kostiumy Łucja Kossakowska, opracowanie mu
zyczne Anna Płoszaj. Premiera dnia 14 października 
1982 roku . 
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