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.In ISl&llski 

MROZKA TRZECIE DANIE 

Humor Mrożka 1mi:ał zawsze dw:a oblicz:il. 
I"isa.rz mówił rnaprzód: jesteście śmieszni , bo 
powtarzólcie stare gesty, puste słowa. Wszystko 
JUZ było. Podejmował więc ograine [ntrygi, 
zdarte wątki . &>mantyczne w młodości, jak 
przystało , bulwólrowe w póŹU1iejszym okresie, 
w l;;itach „Poczwórki". Był to Mrożek - cokol
wiek się powie - us pokajający, ponieważ do
puszcza ł myśl, że człowiek potrafi s ię zmienić. 

Ale jego humoJ· miał także drugą twarz. Od
s ł.111.ia ł.a się nie w.tedy, kiedy móWtil , że wszy
stko było , ale wtedy, kiedy podsuwał, że wszy
stko będ zie . Ze nie ma nicze~, co by się zda
rzyć nie mogło. Fantastyka lęku jest głębszym, 
oryginalniejszym źródłem tej twórczości. Od 
t;;ikiego humoru ci.a rki chodzą po grzbiecie, po
nieważ zwia stuje on obecność potworów. 

Możeśmy dotąd za mało zwracali uwa:ę na 
tę stronę twórczości Mrożka. Jest on przecie 

zdecydowanym katastrofist:.i, pesymistą już nie
uleczalnym. P.rzestał się bawić tym, że świat 

nie jest młody, że powtarza , co wymyśbil. Co
raz częście j śmieje się z tego , że stać si~ może 

wszystko. Nie ma naprawdę żadnego powodu, 
aby jutro tygrys n:ie zagnieździł się w łazience. 

Abyśmy nie spotkali wampira. Aby nas wła

sne dzieci nie zakuły w tużurki. Dlaczego nie 
pokochać rękd, k.tóra zabija? Dlaczego nie zar
żnąć okulsty? Dlaczego nie wynająć pokoju, 
którego nie ma? Nie ma pewności, bo nie ma 
oporu. Kształt świata jest funkcją wartości , 

ontologia stoi na aksjologii. Skoro zniknęły re
guły, fotel może nawet przemówić ludzkim gło
sem. Jonesco uważał, że właśnie wschodnie, 
bałkańskie tradycje odnawiają humor europej
ski. Smiech zachodrni był śmiechem rozumu. 
Redukował niezinane do znanego, niezwy.kłe do 
zwykłego. Molier świętoszka sprowadzał do 
oszu sta, Feydeau - damę do kokotki, Jarry 
nawet - króla do bandyty. I bylo to niewąt
pliwie mądre, roz.tropne i prawdopodobne. 
Przez dwieście lat śmiech uspokajał Europę, 

nie tylko wtedy, kiedy bawił się błahostkami, 

kiedy wszysikiich ustawia ł w ogonku do łóżka. 

Ufał rozsądkowi, ufał jasności dnia. 

Wszystko to dzisiaj przeszłość. · I na wet 
u Molier.a kusić nas poczynają c iemnośc i. .. Ale 
nas, Słowian, w piekło humoru wp.rowadzal 
Gogol; Dosto jewski, Kafka także są nad wy
raz śmieszni. Smiech strachu, zgrozy, śmiech 

nieprzewidzianego dzilsi1aj, jak się wydaje, bie
TZe 6'órę. Przypatrzmy się jednak, jak wszyscy 
robią co mogą, at{y ten śmiech ograniczyć, ob
ł askawić. Jak przekonują, że demaskuje, burzy 
tabu rozmaite, jaką piękną przyszłość przygo
towuje. Ale 111aprawdi: śmiech coraz wyr.aźnif'j 

podchodzi skowytem. 

Może to dalekie od „Szczęśliwego wydarze

ni.a". Ale ,fam także walczą ze sobą - nieraz 

w tych samych replikach, sytuacje - obie mo

żhiwości humoru . I od wy.niku tej walki zależy 

zapewne ostateczny kształt twórcz.ości Mrożka. 



Po co Mąż kusl i wynajmuje Przybysza? 
Po to, aby mu obezwładnił ojca, Stare.a nie
znośnego, aby go chytrością wyprowadził w po
le. Bo ten mastodont ani na chwilę nie chce 
młodej pary (Męża i Zony) pozostawić w spo
koj u! Nie pozwala ·im spłodzić dziecka, ponie
waż: „Dziecko odbierze mi przywrileje„ które 
dotąd należą się mn ie, Starcowi". Czuwa dnie'm 
i notą, skazując na jałowość młodych, którzy 
l:iy dzieckiem chcieli ,rzutować w przyszłość. 
Stąd prośba do Przybysza. I Przybysz tę prośbę 
spełnia. Tak swym cynizmem i cygaństwem 

gniewa Starca , że ten - szablG czcigodną chwy
ciwszy w dłoń - puszcza się za Przybyszem 
w pogoń, zostawiając młodych bez dozoru ... 
I njem?.wlę przychodzi na świat. Spłodzone 

z pomocą anarchisty, jeżeli inie fizyczną, to mo
ralną. Więc wielk ie i złe. Dzieckiem w kolebce 
ledwie łba nie urwie Starcowi... Nie pozostanie 
więc nic innego, jak pozostawić je na opiece 
Przybysza. 

MĄZ 

To pan wniósł nieprzvzwoite słowa, nie
zdrowe ideały, anarchię! 

PRZYBYSZ 
A kto mnie„ . 

MĄŻ 

(nie dając mu cjojść do słowa) 

Pan oszukiwał w karty! 

PRZYBYSZ 
A kto mi ... 

MĄŻ 

Pan miał głupie sny! 

Zwalić, wszystko na Przybysza i uciec. Pom
knąć w spokój weekendów, k iedy mieszkanie 
wylatuje w powietrze, wysadzone głupkowat~ 

agresywnością potomka. 

J ak w ostatnich trzech sztukach . Mrożka, 

w hi storię rodzinną została wpisana polityczna. 
Tyle, że odnośc i sńę do wyraźnie z.achodnich 
doświadczeń. Mechanizm „alegoryzacji" prze
niknąć bardzo łatwo. Przybyi z jest po prostu 

przeciwko. Głosi - słowem i postępowa
n.iem - obojętność, swobodę, pogardę war
tości uświ<;conych. Sarn sobie st:erem, żeglarzem, 
ol{rętem, kiedy p łynie po fluktach przypadku. 
Jest wal.ny od ambicji ·i pieniądza, ii tym sa
mym sympatyczny. Ale także wolny od lojal
ności i przyzwoitości. Nie lubi faryzejskiego 
p~rządku, ale 1naciąga i oszukuje. Swobo~b 
przeplata się z cwaniactwem, bunt z cyni'z
r!)em. Przybysz jest przec.iw formom, ale także 
--:- bez formy ... Dlatego jest do wynajęcia. l\froż
ka dr'ęczy od dawna problem wolności. Bo zo
baczył wcześn.:ie, że - niczym robak w jabij•u 
-'- siedzi w niej często ohoję\Jność, nijakość, 

przypadkowość. · 

Takiego właśnie Przybysza namawia Mąż, 
aby wsparł go w walce ze Starcem. I wtedy: 

PRZYBYSZ 
( ... ) Ostatecznie jestem anarchistą. Dopomóc 
w płodzeniu arystokracji, czy to jest zaję

cie dLa anarchisty? 

MĄŻ 

Rozumiem doceniam paiiskie skrup1lly. 
Pomówmy więc o polityce ( ... ) mam 11a
dzieję, że przez spłodzenie potomka spowo
duję daleko idące zmiany. Nie chodzi więc 
o konserw~tyzm, ale wręcz przeciwnie, o po
stępowość. Mój ojciec jest despotą z uspo
sob ienia i przekonania, ja zaś jestem de

mokratą, zwolennikiem reform i umiarkowa
neoo postępu. Tu panuje ustrój fe1ldalny 
albo, jeśli dla pańskich uszu brzmi to jesz
cze okropniej, monarchia ab sołut11a. Naj
wyższy czas skończyć ze sklerozą i tyranią. 

Niemowlę w tym domu, to nowe życie, to 
powiew przyszłości, to prnwie rewolu
cja („. ) 

Tra dycja, liberalizm, kontestacja .. . „Szczęśli

w e wydarzenie" jest należyc i e dwuznaczne. Ni
k ogo Mrożek nie oszczędził. Tradycyjny bron
tozaur unicestwił się własną śmiesznosc1ą. 

Anarc hista został z potwornym niemowlęciem 

na ręku . A libera ł pcalil się z ognia - ale za 



jaką cenę„. Łatw.izny i .tchórzostwa. I{to wi
niem? Wszyscy jednako. Starzec, bo skamieniał 
w egoizmiie. Przybysz, bo mu wszystko jedno. 
Parka liberałów, bo nic w 1nich :nie ma prócz 
obłudy i samolubstwa . „Szczęśliwe wydarzenie·• 
można odczytać jako kpinę z anarchicznej 
kontestacji. Ale można ,również sprawić, aby 
odium i wzgarda spa-dły na Męża! Toż to in
trygant, kłamca, grób pobielany! Kto chc ial się 

- .instrumeintalnie - posłużyć anarchią, zdra
dzając własne przekonania? Kto pomagał 

w karcianym oszustwie? I kto porzucił okropne 
dziecko? 

„Szczęśliwe wydarz.enie" świadczy jasno 
o goryczy, w jaką wprawia Mrożka cywiliza
cyjny impas, w który zabrnął świat. I to świat 

oświecony', J·oztrop1ny, toler.a1ncyjny„. Jak się 
teraz pogodzi z losem, w który sam się wpę

dzH? Bo nawet buntowników płodzi coraz mar
ni ej szyc h. („.) 

W „Szczęśliwym wydarzeniu" rozbłysnął raz 
jeszcze jeden z najefektowniejszych talentów 
pisarza. Myślę o umiejętności budowania mo
deli samozagłady, błędnych .kół społecznej lo
g.iki, układów, które u1iszczą się własnym roz
wojem. Mrożek był zawsze opętany sylog izmem , 
który pozwalał mu wszystko, czego dotykał, 

sprowadzić do absurdu. Zredukować do absurdu 
policję, jak w „Policji", demokrac ję, jak w „Na 
pełnym morzu". Ale w tym właśnie komedie 
Mrożka przypominają farsy - tyle, że postacie 
są marionetkami logiki, nie zaś kukłami na· 
miętiności. Szczególny i rzad ki talent Mrożka 

przyniósł mu niemal natychmi.astowe powodze-
111ie. Ale on sam wie najlepiej, że w sztuce 
log.ika starzeje się najszybciej. (.„) 

Wyobraźnia Mrożka odnawia s ię, kiedy zbli-
7.a się jawniej do ciemnych źródeł wewnę

trznych obsesji. Póź.iniej jednak wyprowadza 
pisarza dalej, poza rodzinę, w świat zagadko
wy .i wysoce metafizycZ1ny. Myślę o tak wspa
niałych opowiadaniach, jak „We młynie, we 
młyniie, mój dobry panie„ .", jak zwłaszcza „Ci, 
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co mnie niosą". One też zapewne wprowadza
ją w nowy etap jego twórczości. Przyz;naję, że 

wolę Mrożka groźnego niż pociesznego, obłąka
nego niż logicZl!1J€go („.) Lubię Mrożka dziwaka, 
Mrożka mocnego, Mrożka metafizycznych pa
robków i okrutnych dzieci. Albo jeszcze lepi~j: 
M.rożka, który tajemnice widzi w pełnym świe- . 
tle. Już nie c:Liabelsko romantycZ"nego, ale jado
w1c1e „nudnego", rozszczepiającego włos na 
czworo, snującego głupawe niby rozważania, 

w których tyle piekielnego znawstwa człowie

ka„. i taki straszny chłód , taka straszna · bez-
litosność„. • 

Tam, w tej wewnętrznej strefie, odnawia 
się także humor Mrożka. śmiech .rodz.i się -
i zamiera! - z całkowitej obojętności, w ogolo
ceniu, gotowości na wszystko, w przekonaniu, że 
nic nie jest ·niemożliwe, że rozwiały s.ię prze
pisy i granice. Ale też tam, gdzie wszystko mo
żliwe, możliwy jest nie tylko humo.r. Możliwe 
jest także olś.nienie, odkrycie, podobnie jak mo
żliwa jest śmierć . Tam gra zaczyna się na no
wo, z pełnym ryzykiem i o pełną stawkę. Ale 
to już a"tie na dzisiaj rozważanie . 
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o ,b sad a: 

1nąż 

ANDRZEJ REDOSZ 

żona 

JADWIGA _RYDZÓWNA 
RRYSTYNA SZOSTAK 

przybysz 
- MACIEJ SZRENICA 

starzec 
. - ANDRZEJ IWIŃSKI 

niemowlę 

- WIESŁAW MOTEK 

reżyseria 

WOWO BIELICKI 

dekoracje 
WOWO BIELICl{I, 
JA:T~\: KOWALSKI 

iiustracja m uzyczna 

JACEK SZCZYGIEŁ 

kostiumy 
GRAŻYNA BASE 

asys te.n t re±ys<'ra 
ANDRZEJ R .SDOSZ 

trzecia premiera sezonu 1983/84 
listopad '83 

Było to prawie trzydzieści lat temu, a do
kładnie wczesną jesienią 55 roku, w pól roku 
po pierwszym przedstawieniu teatru Bim-Bom. 
Graliśmy w Krakowie i tam właśnie pozna
łem Sławomira Mrożka: byt chudy i długi z ha
czy/wwatym nosem i bystrym, leciutko figlar
nym spojrzeniem spoza nieodłącznych okula
rów krótkowidza. Zapro siliśmy wtedy Stawka 
do współpracy · nad nowym scenariuszem do 
następnego przedstawienia naszego teatru. 

Pewnego dnia, złożyło się tak, że znalazlem 
się sam na sam z Mrożkiem na spacerze nie
opodal krakowskiego ZOO. Coś tam ptasiego 
zaskrzeczało nagle w krzakach. Stawek drgnął 
i prw!.cclziat: ,;wiesz, czy nie uważałbyś za na
t. ura l ne, gcluby net przylctacl nadl eciała pu3tutka, 
ti _siculła na galęzi i zapyialci mnie: - pros.7<; 
pana, proszę pana! Przepraszam, klóra go
d zincr ?" Zrewanżowałem się wów ~zas Sławkowi 

opow iadaniem o starym krakows!dm pedagogu, 
którego uczniowie, chcąc uniknąć klasówki, na
ciągali na wieczne opowiadania o Wiedniu -

słabości i mHoĘci profesor(!,, wspomnieniu je-



go młodości. Bylo to opowiadanie pod t ytu
lem „Ale se zagra!..." Mnie opowiedzial je, n ie
żyjący już dziś, mój profesor Juliusz Studnic
ki. Studnickiemu, jego profesor, a jego pro
fesorowi pedagog prawie z ubieglego stul ecia 
i tak dalej, i tak dalej ... Opowiadanie to Sla
wek ująl w formę skeczu scenicznego mn·iej 
więcej na 7 minut. Wlączyliśm·y ten tekst do 
drugie j premiery teatru Bim-Bom, która odby
la się wczesną wiosną 1956 roku . Tytuł spek
taklu brzmial: „Radość Poważna". 

W ydaje mi się, że skecz „Ale se zagra!..!' 
byt pierwszą w życiu artystycznym Sławomira 
Mroż~a sceniczną realizacją jego literackiego 
t ekstu . Mając na uwadze wie l e osJPistych 
wspomnień dotyczących osoby Stawka, z tym 
większą przyjemnością oddaję Państwu jego 
„Szczęśliwe wydar zenie", napisane w 20 lat po 
tamtych zda rzeniach, a będące moją pierwszą 

w życili sceniczną rea\izacją ulworu Slawomi
ra Mrożka. 

WOWO JHELICKl 

kierownik techniczny 

TADEUSZ I(OBIAŁKA 

inspicjent i sufler 

KA'l'ARZYNA SMOLUK 

brygadier sceny 

ZBIGNIEW ZDZIECH 

* * * 
redakcja programu i sekretarz 

literacki teatru 

KATARZYNA KAZIMIERSKA 

opracowanie graficzne 

KAROL JABŁOŃSKI 

* * * 
Informacje: Biuro Informacji i Kontaktu 

z Widzem, Teatr, tel. 213-66 

Rasa teatru czynna codziennie: 
10.00-13.00 
.16.00-19.00 

w niedzielę 15.00-19.00 

W poniedziałki kasa nieczynna 

L2;G raf. Z-d N r 2 - 1469/83 900 sztuk 0-7 
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