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Mrożek i świat 
j ego komedii 

Jak tylu pisarzy"', jak Prus czy choćby Cze
chow, Mrożek był najpierw dziennikarzem, na
stępnie humorystą, wreszcie zaś prozaikiem 
i dramaturgiem. Jego młodzieńcze prace - tak
że literackie - nie mają żadnej wartości. Cal
l<iem słusznie nikt nie pamięta „Maleńskiego 

lata" albo publicystyki Mrożka. Tak bardzo od
biega ona od wyobrażeń o tym pisarzu, że mo
gła sama stać się przedmiotem przyjaźnie żar

tobliwego felietonu. Zadebiutowawszy w „Prze
kroju", był Mrożek przez dwa czy trzy sezony 
gwiazdą „Dziennika Polskiego". Przeszedł bły
skawicznie dziennikarski cursus honorum, skoro 
wiosną 1951 roku zapełniał kronikę miejską, zaś 
jesi-enią następnego dawał już ·w czołówce pis
ma - zdecydowaną odprawę imperialistom 
i zachę cał krakowian do jednomyślnego głoso
wania. Dziennikarz wypowiada się bardziej w 
imieniu pisma niż własnym i podejmu je z re-

• guły fo rmy wypowiedzi, właściwe epoce i śro
dowisku. Tak się złożyło, · że moment nie był 
banalny i pismo także nie całkiem tuzink_owe. 
„Dziennik Polski" mówił oczywiście to samo 
co wszyscy. Zachował jednak trochę ceremo-

• Tytuł pochodzi od redakcji. Skrutów z artykułów zamie 
szczonych w książce Jana Błońskiego „Romans z tekstem" 
(Kraków 1981. Wydawnictwo Literackie) dokonano za zgodą 
Autora. 
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nialnego namaszczenia, trwającego w lokalne j 
tradyc ji. Właśnie ta prowincjonalna powaga, 
skarykaturowana niemal od razu w humore
sk~11:h Mrożka, pozwala uchwycić - nie jako in 
st c:. tu nascendi - właściwe później pisarzowi 
opozycje twórcze. 
~upach przeszłości emanuje czasem i dzisiaj 

ze ~_ zpal t „Dziennika". Posłuchajmy rozważań , 

po::iwięconych zagadnieniu, czy Kraków jest 
mi::i.s tem schludnym: „\V samym mieście stan 
cz:rstości ocenia się jako zadawalający, ale da
le!::i jeszcze od społecznych oczekiwań. Miej
skie Przedsiębiorstwo Oczyszczania n i e m o ż e 
podołać wszystkim obowiązkom. Firma ta uzy
skała w ostatnich latach sporo nowoczesnego 
sprzętu, ale wielkość .parku maszynowego po
została w zasadzie bez zmian, bowiem dziesiątki 
innych maszyn i pojazdów musiano w tym cza
sit- skasować. Jeśli przypomnimy sobie, że \"-' 
m~ędzyczasie poszerzono granice miasta, a jed
no2,;eśnie nie zdołano choć w minimalnym sto
pniu rozwiązać problemu dozorców, to łatwiej 
przyjdzie zrozumieć, jakim wysiłkiem i kosz tem 
l\iL O wy wiąz u j e s i ę ze swych obowiąz
ków" . 
C~y nie przypomina się „Postępowiec", „Słoń'' 

cz repliki „Policji"? P oczciwy kronikarz! 
I czytelników chce uspokoić, i groźnego MPO 
nie obrazić„. Nie wspomnę już o naczelnym, 
pn1:;d którym trzęsie portkami, skoro nie zaj
m u ·e żadnego stanowiska i w ogóle wolałby -

' ako osoba - zniknąć, chroniąc się w bez
os bo_we fo~my czasownika. Jednak, niczym 
chaplmowsk1 bohater, puścił w ruch m echa-
nizm równie groźny co pospolity. Można go te ż 

ła i:wo znaleźć u Mrożka: u Mrożka naJ·lepszecro 
. b ' 

m ,;; tylko dovvcipnego najbardzie j. Przeplatają 
się 'tutaj dwa szeregi inforr:nacji, z których każ-

dy jest zapewne prawdziwy. Owszem, mi1:1<·to 
jest brudne, owszem, MPO pilnie pracuj:;„. 

Jak Kraków brudny, tak wieś zabobonr.;.a: 
i wiejski korespondent stara się podobnie 3::-a
cjonalizować swój strach. Mówi o postępie ''e
chniki , Europie i walce klasowej„ . Ale zawsze 
„skądś wyłażą garbate karzełki". I tutaj wi.ęc 

kontrastują sekwencje informacyjne: im zaś 

skąpiej zapośredniczone, tym śmieszmez~-i:e. 

Jak w „Podaniu'', które pisze zamknięty w t o
mórce staruszek, prosząc „uprzejmie o odd<t7lie 
(„.) władzy nad światem (.„) Nikt nie chce ra
nować nad światem dlatego, że ma wojs"'.:o , 

.tylko dlatego, że jest najlepszy. Moje szans~ są 
więc równe, a nawet większe, bo nie mam \.7:' j
ska, a jestem najlepszym". Powstaje otchłar.;ia 
(,,absurdalna", jak wówczas mówiono) niezfJ,~r

ność między urzędową frazeologią a chłor~·~cą 

świadomością, między argumentami petP.r.ta 
a danymi o jego domowej sytuacji. Zoslt.je 
ona często pomnożona paradoksalnym użyci1;m 
formy podawczej. Sprawozdanie zwraca e: i ę 

przeciw korespondentowi, który winien prze'::ie 
nieść krajanom kaganiec oświaty . Zaś pod:"l;;.ie 
o władzę nad światem - do kogóż zostało z?.td 
resowane, j eśli nie do tych, którzy tę włrcłzq 
piastują? Na tym samym ogniu piecze więc 

Mrożek dwie pieczenie. Śmiech trawi i wyr=:r.y
dza urojenia intelektu, który usiłuje upor:-rd
kować groźną i jakże cielesną rzeczywistc :§ć . 

Ale Mro2Jek nie zna dyskretnej nawet litnh i, 
którą Dickens albo Prus obdarzali swoich n~ e -
mądrych bo ha terów. Przeciw nie, w prostad't" ,h 
f igurach Mrożka odsłania się jawnie głupota 

i interesowność. 
Od gazetowego frazesu do alegorycznej opo

wiastki - jakie podobieństwo pisarskiego me
chanizmu! („ .) 



Intelekt - mówił Kelera pragnie urze-
czywistnić absolut, dopełnić idee „do końca, 

do nieugiętej ostateczności, z żelazną logiką 

i doskon.ale immanentną konsekwencją". Może 
i .pragnie, ale nigdy mu się nie udaje . Zwłasz

czai u Mrożka, który wykrzywił mu logikę 

i konsekwencję utożsamił z paranoją . U Mroż
ka intelekt (artysta, uczony, ideolog) ~est już 

z góry przegrany! Filozofowie nie umieją opi
sać chłopcu zwierzęcia (Żyrafa). Entuzjastów 
rewolucji poskramiają jej oficjalni strażnicy 

(Pomnik żołnierza). Ksiądz odprawia mszę dla
tego, że został materialistą (Siesta). Pisarza co 
nieomylnie targał sumieniami, obijają chłopi . 

(Wspomnienia z młodości). I nawet anioł strói: 
czyni pupila łobuzem (Wina i kara)„. 

Naprawdę bowiem intelekt (cnota, mądrość, 
piękno.„) nie jest w świecie Mrożka siłą spra
wczą . Służy · raczej usprawiedliwieniu i zama
skowaniu agresji i chciwości, przede wszyst
kim zaś - strachu. Czy nie gruby, cielesny 
strach prowadzi pióro niezdarnego dziennikarza, 
zabobonnego korespondenta i złaknionego wła
dzy starucha? On także rządzić będzie Piotrem 
Oheyem, Okulistą z „Karola" i Arturem z „Tan
ga", nie mówiąc o żałosnych „Emigrantach".„ 
Mrożek jest znawcą, ba, poetą strachu. Brech-:: 
mawiał, że człowiek myśli tylko wtedy, gdy mu
si. Mrożek dodałby, że wtedy, kiedy się boi. 
Ale wtedy właśnie myśli źle, wraca do banału, 
sztampy, zużytych cliches. Zabiegi, które mia
ły pogodzić człowieka ze światem, zmieniają 

kulturę w ziomowisko kalekich, obłudnych 
form, daremnie żebrzących o szacunek czytel·
nika. („) 

Czytając Mrożka, nowocześni śmiali s i ę wi -:;,c 
z tradycji, zaś wstecznicy z postępowiczów. 

Podobnie Gombrowicz pomieszał kiedyś k:;\rty 
Pimce i Młodziakom„. 

Czas zająć się postaciami Mrożka. Malo ·-=: to 
brał je poważnie : przecie to kukły, marion~~ki, 
ożywione alegorie! Zapewne, nieszczególnymi 
to bohaterowie dramatyczni. Niezdolni do ks~~ał
towania wydarzeń, zależni od sytuacji, w 
którą zostali - często wbrew woli -· wrzu
ceni, ilustrują mechanikę procesów, jakich ::ia
wet dobrze nie rozumieją. Cóż w tym jednak 
osobliwego? W połowie dwudziestego w~.eku 

zachowu je się tak ogrómna większość ludzi, 
nie tylko w życiu , ale także na scenie. Orl::lo
tował to nawet podręcznik poetycki„ . Pos'·:; ie 
Mrożka nie są naturalnie „charakterami": :ni
nął już czas charakterów, z cudzysłowiem ~ub 
bez. Co nie znaczy, aby nie miały swois":;;ch 
cech a nawet umiejętności. 

Z czego zatem zostały te postacie zbudowa
ne? Prawdopodobnie z dwu warstw. Po pier
wsze - ze stereotypów obyczajowych, knl';u -
ralnych i literackich. Czym jest stereo":yp? 
Obiegowym mniemaniem o człowieku (srC'łe

czności), utrwalonym przez zwyczaj, trad7cję, 

piśmiennictwo , środki masowego przeker.i„ . 
Mniemaniem nasyconym emocjonalnie: stE'reo
typ Niemca, ułana, dziedzica lub nowoczE's-:-1ej 
dziewczyny budzi nienawiść, podziw, pot0,pie
nie albo pożądanie. Ale •także - mniemani em 
łatwym, pospolitym. Dla intelektualisty k ::i:':dy 
stereotyp, nawet nie pozbawiony jądra pi'2·w
dy będzie podejrzany, ponieważ niepra•v:iic 
uogólnia i opiera się na autorytecie przeszh-:ci. 
Zatem w dobrej literaturze budzi z reguły i o
nię, drwinę lub przynajmniej nieufność . 

Tak również u Mrożka. Inspiruje go opinio 
communis i literatura minorum gentium„. dla 
obu jadnak, inaczej niż Gałczyński czy Gom-

• 



browicz, żywi nie skrywaną pogardę. Artysta 
jawi mu się tak, jak go widział mydlarz (fn
dyk) . Mędrca wyposaża w przysłowiowe atry
buty nieporadnego intelektualisty (Testarium). 
Kurtyzanę maluje tak, jak sobie w Kocmyrzo- · 
wie wyobrażano paryskie rozpustnice belle 
epoque (Krawiec). Mieszczuch i buntownik są 
po prostu swymi wzajemnymi projekcjami 
(Szczęśliwe wydarzenie). Postacie wypieczone 
na drożdżach nieuctwa, myślowej gnuśności, 
półinteligenckiego mędrkowania... I obojętne, 

skąd te drożdże : z magla czy salonu, Borzęcina 
czy Londynu, targu redakcji czy uniwersytetu. 
Także literatura, aby natchnąć Mrożka, musi. 
naprzód spospolitować się i skapcanieć . Urzę

dnicy przybywają z łamów „Szpilek" czy 
z estradowej scenki (Czarowna noc). Porucznik 
Orson nie z Mickiewicza zrodzony, ale ze szkol
nego wypracowania (Śmierć porucznika). 
W „Kynologu w rozterce" Fredro kręci kata
rynkę ośmio i jedenastozgłoskowca, osłucha

nego tysiącem parodii i naśladownictw . Lubu
je się też Mrożek - czy nie za bardzo? - w 
zużytym idiomie salonowej komedii lub pate
tycznych wykrzykni,eniach romansów wagono
wych... Stąd oczywista płaskość i głupota po·
staci. Nigdy starania, aby wglądnąć do duszy, 
pokazać coś wyłącznego, niepowtarzalnego. 
Nigdy czułości. Figurki. Mrożka mogłyby zająć 
albo wzruszyć, gdyby pokazywał je w epoce i 
środowisku, gdzie powstały. Ale on pozbawia je 
zawsze społecznego umiejscowienia i przyszpi
la światłem reflektorów, jak dziwaczne owa
dy. Substancja stereotypu bywa rozmaita. Cza
sem utożsamia się niemal z rolą społeczną . Po 
stać będzie wtedy starym sługą, listonoszem, dy
plomatą albo policjantem .. . i niczym więcej, co 
podkreśli staroświecki mundur, skórzana torba, 

• 
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lampas na spodniach lub cylinder na głowie 

(Policja, Męczeństwo Piotra Oheya, Na peł

nym morzu). Czasem stereotyp zbliża się do 
literackiego cytatu, pastiszu lub często powie
lanej parodii. 

Oczywista że Orson urwał się z „Reduty", 
Trzej Królowie z Ewangelii (Testariu!'l)· Ale 
cóż za literacką sałatkę przyrządził Mrożek do 
„Indyka"! Rudolf to romantyczny kochanek (ze 
Słowackiego ?) Regent zblazowany własnym 
cynizmem władca (z Schillera?), Kapitan z Go
gola jakby; Laurę kobietkę chytrą i złaknioną 
hołdów, opisywali pracowide wczesnorealisty
czni powieściopisarze, podczas gdy Poeta naro
dził się najwyraźniej w Młodej Polsce. Chłopi 
wreszcie przypominają Zieloną Gęś ... Jak uprze
dnio z gestu lub rekwizytu, tak tutaj stereo
typy czerpią energię z parodiowanego stylu ... 
współistnieć zaś mogą tylko za cenę całkowitej 
wewnętrznej pustki. 
Inaczej w wypadku, kiedy postacie lepi Mro
żek ze stereotypów charakterologicznych. Zwią
zane są one nieraz z gatunkiem, który prze
drzeźnia lub którym się podpiera ... Skąd przy
był tatuś na wagarach, co ugania się za osiem
nastką, skąd wyblakli urzędnicy, tęskniący za 
sex-bombą z dansingu? Oczywiście z farsy 
(Drugie danie, Czerwona noc). Gruby, Średni 
i Mały to kat, pomocnik i ofiara, upostaciowa
ni dziecinnie, jak w baśni (Na pełnym mo
rzu). Podobnie z lisem-przecherą, k>tórego nic 
i nigdy nie zmieni w baranka (Serenada, Polo
wanie na lisa). ( ... ) 
Mrożka uznano od razu za bystrego prze

śmiewcę współczesności. Prawda to ,i niepra -
wda zarazem. Prawda, bo nikt nie kłuł cel
niej dowcipem, aluzją, paradoksem. Zwracały 
się one przeciwko maskom, w które stroiła się 



społeczność, wysłowieniom, jakimi usprawie
dliwiała swe postępki, gestom i mimikom fał
szywej świadomości, która zawładnęła umy
słami . Jak zaś chwytał pisarz procesy obycza
jowo - społeczne, które społeczeństwo istotnie 
zmieniały? ( ... ) Wieloznaczenie sztuk nie jest 
na pewno literacką ułomnością. Ale pomaga 
zrozumieć, czemu Mrożek - do „Tanga" przy
najmniej - nie odwoływał się często do ste
reotypów obyczajowych. Po prostu: nie do
strzegał jeszcze w społeczeństwie jednorazo 
wych zmian, ale odwieczne schematy i błazeń
skie grymasy ... ( ... ) 

Jest w postaciach Mrożka coś jeszcze. Coś 

znajomego, pospolitego i tak oczywistego, że 

trudno to nawet dostrzec. Postawmy więc py
tanie inaczej. Czy istnieją w tej dramaturgii 
postacie, które nie byłyby stereotypem? Po
stacie wolne od frazesu, wmówienia konwencji? 
Pozbawione literackich antecedencji, obojętne 

na pełnioną rolę społeczną, niezatroskane o jaźń 
odzwierciedloną, własny w oczach bliźnich wize -
runek? Owszem, istnieją . Zjawiają się zwykle 
na krańcach świata Mrożka, ale tam, gdzie się 
zjawiają, zaginają jakby ten świat stopniowo 
zmieniając postępowanie i zacho\.vania bohate
rów. Tak właśnie w „Garbusie", gdzie tytułowa 
figura nic, tylko usługuje. A przecież właśnie 

ona zostaje na placu, kiedy wszystkie roje !1 i3, 
ambic je, manipulacje „raństwa" ponoszą klęsk ·~ 

i zbliża się wo jna? rewolucja? ( .. . ) 
Nie ma u ' Mrożka rozdziału na panów i cha

mów. Raczd - miast podziału społecznego 

czy wspólnie z nim - powstaje zróżnicowanie 
psychologiczne? antropologiczne? Ta typologia 
ludzka, owszem, ma stronę społeczną, ale prze
de wszystkim etyczną, egzystencjonalną, Bóg 
wie jaką jeszcze. \V każdym z nas - zdaje. i ę 

mówić Mrożek - drzemfo cham i puszy się 

intelektualna marionetka. Z tym wszakże, że 
w każdym inaczej, w rozmaitym układzie i upo·
rządkowaniu . Oczywiście, bywają momenty , 
środowiska, epoki, które sprzy jają bardziej 
tym lub tamtym. Stąd odmienność zachowań 
i intryg dramatycznych. ( ... ) Jeśli człowiek 

składa się z kłamstwa duszy i cynizmu ciała, 

ludzkość zaś z więźniów formy i niewolnikó w 
własnego prostactwa ... jakie mogą być fabuły 
Mrożka. Albo postać kształcona, przynależna 

do elity, ustrojo!1a w kulturę zostanie obna
żona, sprowadzona do chama. Albo - rzadziej 
- cham dopraszać się zacznie dostępu do kul
tury. ( ... ) 

Przeciwnie w „Szczęśliwym wydarzeniu". 
„Pokój słoneczny, samodzielny, z widokiem na 
jezioro i Mont Blanc::, wynajmę natychmiast na 
dogodnych warunkach". Ale kiedy zgłasza się 

Przybysz, Mont Blanc we mgle i jezioro także 
jakby wyparowało . P okój owszem jest, ale prze
chodni, i wspólny z gospodarzami. Tak więc na
prawdę nic nie ma: Jest tylko miejsce w ro·
dzinnym łóżku i dogodne warunki, bo płacić 

nie trzeba wcale, nawet pożywić się można. 

Po co Mąż kusi i wynajmuje Przybysza? Po 
to, aby mu obezwładnił ojca, Starca nieznoś
nego, aby go chytrością wyprowadził w pole . 
Bo ten mastodont ani na chwilę nie chce Męża 
i Żony zostawić w spokoju! Nie pozwala im 
_spłodzić dziecka, ponieważ „Dziecko odbierze 
mi przywile je, które dotąd należą się mnie, 
starcowi". Czuwa dniem i nocą, skazując na 
bezpłodność młodych, którzy by chcieli dzie
ckiem rzutować się w przyszło:3ć . Stąd prośba 

do Przybysza. I Przybysz tę . prośbę spełnia. 

Tak swym cynizmem i cygaństwem gniewa 
Starca że t en, szabl ę czcigodną chwyciwszy 



w dłoń, puszcza się za Przybyszem w pogoń, 

zostawiając młodych bez dozoru... I niemowlę 
przychodzi na świat. Spłodzone z pomocą anar
chisty, więc wielkie, głupi.e i złe. Dzieckiem 
w kolebce ledwie łba nie urwie Starcowi ... Nie 
pozostanie więc nic innego, jak zostawić je na 
łasce Przybysza i uciec . Pomknąć w spokój 
weekendów, kiedy mieszkanie wylatuje w po
wietrze, wysadzone głupkowatą agresywnością 

potomka.„ 
Mechanizm alegoryzacji przeniknąć łatwo. 

Przybysz jest po prostu przeciwko. Głosi -
- słowem i postępowaniem - obojętność, 

swobodę, pogardę wartości uświęconych. Sam 
sobie sterem, żeglarzem, okrętem, kiedy płynie 
po fluktach przypadku. Jest 'A'olny od ambicji 
i pieniędzy, tym samym więc sympatyczny. 
Ale także od lojalności i przyzwoitości. Swo
boda przeplata się z cwaniactwem, bunt z cy
nizmem. Przybysz jest przeciwko formie, ale 
także - bez :formy ... Dlatego jest do vvynaję
cia. Pr:ziez Męża: „Mój ojciec jest despotą z us
posobienia i przekonania, ja zaś jestem demo
kratą, zwolenniki.em reform i umiarkowanego 
postępu ( ... ) Niemowlę w tym domu to nowe 
życie, to powiew przyszłości, to prawie rewo
lucja!" 

Tradyc ja, liberalizm, kontestacja... Postacie, 
pojęcia, problemy nie z nad Wisły już , lecz 
z nad Lemanu racze j. „Szczęśliwe wydarzenie" 
jest też należycie dwuznaczne. Tradycyjny 
brontozaur unicestwił się własną śmiesznością. 

Anarchista został z potwornym niemowlęciem 
na ręku. A liberał ocalił s i ę z ognia... ale za 
jaką cenę? Łatwizny i tchórzostwa. Kto wi
nien? Wszyscy jednako. Starzec, bo skamie
niał w egoizmie. Przybysz, bo mu wszystko jed
no. Parka liberałów , bo nie ma w nich nic prócz 

obłudy i tchórzostwa. „Szczęśli we wydarzenie" 
można odczytać jako kpinę z anarchicznej kon
testacji . Ale można również sprawić, aby 
odium i wzgarda spadły na Męża! Toż to in
trygant, kłamca, grób pobielany. W „Szczęśli
wym wydarzeniu" dowcip goni dowcip, ale 
świadczy ono jasno o goryczy, w którą wpra
wia Mrożka cywilizacyjny impas, w jaki za
brnął świat. I to świat oświecony, roztropny, 
tolerancyjny ... Jak się teraz pogodzi z losem, 
w który sam się wpędził? Bo nie ma wątpliwoś
ci, że wampirowate niemowlę to Edek en herbe, 
uparty cham Mrożkowy, tyle że w poduszce .. . 

W obu pogłoskach „Tanga" zatraciła się rów
nowaga między modelem a parabolą, historią 

wychowania a proroctwem o społeczeństwie. 

Ale zatraciła odmiennie. W „Szczęśliwym wy
darzeniu" papierowy (choć zabawny) jest Sta
rzec, w „Drugim daniu" Wódz. Stą.rca nie łą
czą z Mężem - a tym bardziej z Przybyszem -
- żadne autentyczne więzy, Wódz jest zaś po
stacią fantastyczną wrzuconą w obyczajową 

intrygę. Decyzja Starca, który nie pozwala sy
nowi spłodzić dziecka nadaje si~ tylko do wy
jaśnień alegorycznych, nie uruchamia bowi1em 
w nikim żadnych mechanizmów psychicznych, 
nie tylko prawdopodobnych ale nawet możli
wych. W „Drugim daniu" przeważa nato
miast - paradoksalnie - współzawodnictwo 

pokoleniowe, psychomachia ojca i syna. Poli
tyka zaś sprowadza się do spostrzeżenia traf
nego wprawdzie, ale pospolitego: że mianowi
cie nerwica bywa podpałką rewolucji. Insty
gatorzy przewrotów lubią bowiem i umieją 

spożytkować emocjonalny kapitał nagromadzo
ny w synach, co ·powstali przeciw ojcom ... Mó
wiąc grubo, „Danie" jest nadto rodzinne, „Wy- • 
darzenie" - zbyt polityczne. Obie te sztuki 



pełnospektaklowe, owszem, i fabularnie pomy
słowe, bo nauki „Tanga" nie poszły w las ... 
- nie tyle wracają do stereotypów, ile uka
zu ją modele zachowań rozszczepione: osobno 
rodzinne, osobno społeczno intelektualne. Ina
czej będzie dopiero w „Rzeźni". 
„Garbus" ma posmak pastiszu; chłodna ironia 
czy dyskretne szyderstwo zastąpiło współczu

cie czy patos, jakie pojawiłyby się na pewno, 
gdyby powstał przed siedemdziesięciu laty. 
Mrożek nie sprowadza już człowieka do stereo
typu . Przecivvnie, postacie znane z literatury, 
naznaczone obyczajową konwencjanolnością o
żywia i wzbogaca, uwalnia z kokonu stereoty
pu, aby nadać im statut postaci dramatycznej 
sensu stricto. Czyni to jednak sięgając po styl 
historyczny. „Garbus" jest komed~ą retro. Po
wiedzmy że jest neosecesyjny, przez analogię 

do neobaroku czy neorenesansu XIX wieku. 
Do tendencji, których akcje idą dziś osobliwie 
w górę - od muzyki do architektury. 

Lecz zarysowało się jeszcze inne rozwiąza
nie ... Mrożek przeszedł jakby przez strefę cie·
mności i wsiebiewstąpienia . Kiedy zńalazł się 
z powrotem w świetle dnia - cóż spostrzegł? 

Otóż to, że zyskał dystans, oddalenie. Dystans 
podwójny: względem przypadków świata 

względem własnej niepowtarzalności. Społeczna 

rzeczywistość przestała jawić mu się jako pu
łapka, gdzie mędrek oszukuje chama, cham o
sacza mędrka, gdzie kłamstwo kultury toczy 
żałosną i nigdy nie skończo~ą walkę ze zwie
rzęcą prawdą ciała . Tym samym rozwiewać się 
zaczęły - albo powszednieć, co na jedno wy
chodzi - równania, alegorie, modele, w które 
starał się zamknąć mechanikę społecznej ułudy: 

Zarazem jednak odkrycie, że jednostka do ni
kogo i niczego nie pozwoli się sprowadzić ... po-

uczyło go paradoksalnie, że nie jest nikim nie
zwykłym. Przedtem był tym, który wiedział 
lepiej, choć ta wiedza nie przyniosła mu żadnej 
pociechy. Teraz stał się tym, który odczuwa 
inaczej i którego owo ·„inaczej zaspakaja czy us
prawiedliwia. Ale wszyscy odczuwają inaczej 
Wszyscy są sobie - przynajmniej pod tym 
względem - równi. A ,zatem i. na siebie można 
spojrzeć ze spokojnym dystansem. Bo przecie ja 
własne właśnie dlatego, że automatycznie i su
werennie ,nie potrafi ogarnąć różnorodności 

świata i przegra zawsze w walce z potęgą rze
czywistości. Inaczej mówiąc Mrożek dostrzegać 
zaczął możliwość epiki. 

Zapewne, szczególna to epika. Skupia się 

niemal wyłącznie na temacie erotycznym. Bo 
też właśnie sprawy płci były dotąd w twór
czości Mrożka skryte tak głęboko, że aż n.ie
widoczne. ( ... ) Tak się zatem rodzi w Mrożku-~ 

realista. .. Czy dorówna poprzednim wcieleniom 
pisarza, trudno powiedzieć.( ... ) Za wcześnie 

zresztą na oceny, zwłaszcza w przypadku pi
sarza transformisty, którym w istocie był Mro
żek. Czegóż ten człowiek w życiu nie pisał, nie 
rysował, nie reżyserował! Nie bał się wstępnia
ka, humoreski, skeczu_, komedii, dramatu , przy
powieści , opowiadania... Publiczności polskiej 
i zagranicznej, wyrafinowanych smakoszy, stu
denckich t eatrzyków i nawet - podwieczorków 
przy mikrofonie. Co do mnie starałem si ę po
kazać - w tej rzemieślnicze j biegłości; której 
niemądrze nie podziwiać - linie przewodni .;~ 
i przemożne , te co prowadziły najwyżej. 

JA N BŁONSKI 
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Aktorzy: 

[{rystyna Jędrys 
Daniela Popławslrn 
Bożena Remelska 

B arbara Sokołowska. 

Y~zin,zcra. Sr?.nyck _ [( ubalska. 
A.nna Szymańslrn 

Maria Quoos 
Barbara Włodarczyk 

Dorota Wójcik 
Stanisław Banaś 

Tadeusz Błażyńshi 
Michał Breilenwald 

Andrzej Czernik 
Maciej Grzybowski 

Janusz Grenda 
Jer zy Górny 

Jacek Guclejko 
Waldemar KamiJiski 
Wiesław Kowalczyk 

Aleks ander iV!aciejewski 
Jacek Mąka 

Grzegorz Minkiewicz 
Jacek Pa.cocha 

Andrzej Musiał 
Piotr Sowiński 

Ireneusz ·wykurz 



Inspicjent: MAREK SWIĄTEK 

Suflerzy: MAŁGORZATA SZKUDLAREK, 
ELŻBIETA KACZMAREK 

Kierownik biura obsługi widza: 
KRYSTYNA RUDA 

Biuro obsługi widm: EWA BIJACIK, 
DANIELA CICHA, ELŻBIETA KRAMARSKA, 
ELŻBIETA W A WRZYNIAK 

Reklama i organizacja widowni w terenie: 
URSZULA ZYBURA 

Kierownik techniczny : EUGENIUSZ WAWRZYNIAK 

Brygadierzy sceny: BERNARD KAMIŃSKI, 
HENRYK WAWRZYNIAK 

Damska pracownia krawiecka: BARBARA HUMELT, 
JADWIGA KURZAWA, ZUZANNA .SOBCZAK 

Męska pracownia krawiecka: JOZEF PODOG-RODZKI, 
MARIAN SZYMAŃSKI 

Pracownia stolarska: JERZY GRABOWSKI, 
JAN PRZEOR, JACEK WELKE 

Pracownia tapicerska : JAN NOWAK 

ł'racownia malarska: JERZY SOLIŃSKI 

Pracownia ślusarska : LUCJAN CZEKALSKI 

Pracownia fryzjerska : WIESŁAW A ANTCZAK, 
ARLETA WŁODARSKA 

Akustyk: TOMASZ GRZELAK, 
KAROL KOTLARSKI 

Swiatła: WIESŁAW JEZIERSKI, 
KRZYSZTOF TRZECIAK 

Rekwizytorzy: MACIEJ GÓRNICKI, 
ELIGIUSZ ZYBURA 

Garderobiane: ZOFIA RASZKOWSKA, 
BOŻENA SWIDLIK, STANISŁAWA TOMCZAK, 
J OLAN'f A KWAŚNIEWSKA 

Montażyści dekoracji : GRZEGORZ WASZAK, 
DARIUSZ DZIEWANOWSKI, 
KRZYSZTOF KISIURSKI, 
WOJCIECH POGORZELEC 

R edakcja programu: 
Zdzisław Kłapciński 

Znak graficzny teatru: 
Lech Przybylski 

Redaktor techniczny 
Krzysztof Kordes 
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Instytut Teatralny 
ze źhlorow 1>uJs~.1ego Ośrodka ITI 

W REPERTUARZE: 

Franciszek Zabłocki 

FIRCYK W ZALOTACH 

Krystyna Wodnicka 

CZARODZIEJSKIE KRZESIWO 

WESELE 

wg Bertolta Brechta 

W PRZYGOTOWANIU: 

Tirso de Molina 

ZIELONY GIL 

BALLAQA I SONET 

.Zamówienia na bilety zbiorowe prosimy kierować do 
Działu Organizacji Widowni - tel. 730-47, 730-48. 
Pl·zedsprzedaż biletów w kasie Teatru. Kasa czynna 
codziennie oprócz poniedziałków od godz. 9.00 do 13.00 
i od 16.00 do rozpoczęcia przedstawienia; w niedziele 
i święta na 2 godziny przed rozpoczęciem przedsta
wienia. 
Przedsprzedaż biletów indywidualnych, zbiorowych 
oraz dla grup zorganizowanych prowadzi również 

Polskie Biuro Podróży „Orbis" w Kaliszu, ul. Śród 
miejska 1/3, tel. 738-16. Biuro Orbisu czynne w dni 
powszednie od godz. 10.00 do 17.00, w soboty od 10.00 
do 15.00. 
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