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SŁAWOMIR MROZEK 
Urodził się 26 czerwca 1930 roku w Borzęcinie 

koło Brzeska w Krakowskiem. 

Po ukończeniu gimnazjum i liceum im. Nowo
dworskiego w Krakowie studiował na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej, następnie 

~ w Akademii Sztuk Pięknych. Studia przerwał i· pod
jął pracę w redakcji krakowskiego „Dziennika Pol
skiego" (1950-1954). Potem zajmował się :wyłącz
nie twórczością literacką, współpracując m. in. z 
„Przekrojem" i „Życiem literackim". 

„Utrzymuję się z pisania opowiadań, sztuk tea
tralnych i rysowania" - powiedział później Mro
żek. Był też współpracownikiem eksperymentalne
go teatru studenckiego „Bim-Bom" w Gdańsku, kie
rowanego przez Zbigniewa Cybulskiego. W 1959 
przeniósł się do Warszawy. Od 1963 r. przebywa 
za granicą (w 1963-1967 we Włoszech, od 1968 w 
Paryżu) . 

Debiutował w 1950 roku na łamach „Przekroju". 
Uprawiał dziennikarstwo, publicystykę, pisał recen
zje teatralne. Znane były jego cykle rysunkowe pt. 
„Polska w obrazach. Przez okulary Sławomira 

Mrożka" publikowane w „Przekroju". 

Wydał m. in . tomy felietonów i opowiadań saty
rycznych: „Opowiadania z Trzmielowej Góry", 
„Półpancerze praktyczne", „Słoń", „Wesele w Ato
micach", „Dwa li'sty", „Małe listy" (zbiór felieto
nów publikowanych w kolejnych numerach „Dia
logu" od 1974 r.); 
powieści: „Maleńkie lato", „Ucieczka na południe"; 
twórczość dramatyczna (m. in.): „Policja", „Męczeń
stwo Piotra Oheya", „Indyk"; jednoaktówki: „Na 
pełnym morzu", „Karol", „Strip-tease", „Zabawa"; 
„Smierć porucznika", „Tango", „Dom na granicy", 
„Rzeźnia", „Emigranci", „Garbus", „Ambasador", 
„Letni dzień", „Kontrakt", „Portret". 



. 
MROZEI( O SOBIE 

PESYMISTA OPTYMISTA 

Zdarza się, że pytają mnie dziennikarze, czy je
stem pesymistą czy optymistą. Na pewno jestem 
pesymistą, gdybym chciał uznać to pytanie za mia
rę poziomu tych, którzy je zadają. Jako pytanie ma 
ono akurat tyle sensu co pytanie, czy nos ma się 
do pięści, czy pięść do nosa . 

Zamiast pytać się, czy jestem pesymistą czy op
tymistą, należałoby raczej zapytać , czy jestem lek
ko obłąkany. Na jedno wychodzi, znaczy to samo, 
a krócej. Na takie pytanie zgoda. Któż to bowiem 
jest pesymista? Ktoś kto systematycznie, czyli na
wet wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu, że 
będzie dobrze - upiera się, że będzie żle. Opty
mista? - Ktoś, kto równie systematycznie, czyli 
wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu - upiera 
się, że będzie dobrze. Jeden i drugi zdradza zabu
rzenia psychiczne. Normalny człowiek rozważa o
koliczności, oblicza szanse i zależnie od tego raz 
jest zdania, że będzie raczej dobrze, a raz, że raczej 
źle . Zaś ten, kto mówi, że będzie dobrze czy też 
źle kiedy nic nie wiadomo - po prostu plecie i jest 
nieodpowiedzialny· 

Kiedy jestem chory, mam nadzieję, jeżeli nie pe
wność, że wyzdrowieję. Inaczej bym się nie leczył. 
Jeszcze nie spotkałem chorego, który by odmawiał 
leczenia. Czy to znaczy, że jestem optymistą? Kie
dy mnie zapytacie, czy umrę, odpowiem na pewno 
,tak". Jeszcze nie spotkałem zdrowego, który by 
twierdził, że jest nieśmiertelny. Czy to oznacza, że 
jestem pesymistą? 

Kiedy w teatrze obejrzę tragedię, ale dzieło talen
tu - jestem pokrzepiony na parę dni. Kiedy obej
rzę komedię z wesołym zakończeniem, ale bez ta
lentu - cierpię i jestem ponury. Gdzie tu jest op
tymizm czy pesymizm? 

Jeżeli spotkam na ulicy laufra, który biegnie i 
krzyczy: „Rany boskie, jak dobrze!" - nie poczuję 
zaufania. Kiedy w parku zobaczę człowieka, który 
siedzi na ławce i uśmiecha się do łabędzi - skłon
ny jestem przypuszczać, że jest to człowiek zado
wolony. Kiedy coś mi się nie uda pięć razy pod 

_„ 

rząd - dopatruję się w tym prawidłowości i je
stem w pesymistycznym nastroju. Potem coś innego 
pięć razy pod rząd mi się udaje i staję się optymis
tą. Aż do chwili kiedy inna seria, gdzie indziej, w 
innej sprawie i z niepomyślnym wynikiem, zmieni 
mój nastrój. Nie jestem ani pesymistą, ani optymis
tą. Bywam jednym i drugim. W przerwach jestem 
normalny . 

Najczęściej to głupie pytanie stawiane jest r:aj
głupie j, to znaczy: jestem pesymistą czy optymistą 
w sprawie ludzkości· Czy ludzkość przetrwa i speł
ni chwalebnie swoją misję, czy też odwrotnie. Tak 
postawione świadczy, że pytający myli mnie z Pa
nem Bogiem, co jest dla mnie pochlebne, ale do-
prawdy przesadne. . . . 

Trzeba jednak pamiętać o łagodzące] okohcznos
ci. Dziennikarz nie przychodzi do mnie w przypły
wie natchnienia ani dlatego. że ma na to ochotę. 
Przychodzi, ponieważ ma posadę i musi zrobić swo
je. Przed chwilą rozmawiał z kierownikiem chóru 
chłopięcego, za chwilę będzie wypytywał aktora o 
jego ambitne plany. Stale się spieszy, jest zmę.czo 
ny i poza tym ma swoje życie pry:-vatne. M.oze o 
nim myśli, kiedy udaje , że interesu1e go mo1a od
powiedź na pytanie o ludzkość. Pytanie, które przy
szło mu do głowy z braku lepszego, kiedy akurat 
nie może się zdecydować: czy kupić ma buciki, któ
re wczoraj mu się podobały, ale o numer za duże, 
czy też jeszcze pochodzić po sklepach. Piszę to bez 
ironii, ponieważ taki problem jest konkretny, 
wprawdzie niewielki, ale spontaniczny i szczery. 
Podczas kiedy pytanie o ludzkość należy do tych, 
które - pozornie głębokie - są absolutnie puste, 
Dlatego najłatwiej je zadawać. 

Sławomir Mrożek 

Zdaje mi się , jakoś mi się wydaje, że obecnie ludzie chcą słu
chać o sprawach poważnych, serio - chcą mieć wrażenie, że 

ten, kto mówi, bierze oc/powiec/zialność za to, co mówi. 
Sławomir Mrożek 



. 
O MROZKU 

Mrożek jest realist ą nad. Nad polskim absurdem. 

Jan Kott 

Oto fenomen tej dramaturgii: atakując wszystko, co uznane, 
narodowe mity czy raczej sposób ich funkcjonowania , szar
żując na największe świętości nie tylko literackiej przecież 

proweniencji, kalając je, demaskując z drugiej st rony nie tyl
ko idiotyzmy, ale i wielorakie grzechy powszednie naszej co
dzienności, został Mrożek w całości zaakceptowany przez tę 

właśnie publiczność, w której stP.reotypy myślowe i groźne 

nieraz zachowania mierzył. 

Marta Fik 

Polscy krytycy twierdzą, że ziarnem, z którego wyrasta hu
mor Mrożka jest parodia. Należy jednak dodać, że kie łki tego 
ziarna nie tylko się pną, ale ryją w głąb . Zazwyczaj parodia 
bierze pod skalpel zewnętrzną cechę zjawiska po to, aby w 
ten sposób skierować uwagę na jego istotę. Mrożek zaś pa
rodiuje nie kształt zjawiska, lecz jego sens. 

Józef Juzowski 

Mrożek przyszedł w samą porę. Nie za wcześnie i nie za póź
no. J to na obu zegarach: polskim i zachodnim . 

Jan Kott 

Ale parabole i karykatury, i wszystko, co wyobcowawszy się 

osiągnęło fetyszową samodzielność, w świecie Mrożka staje 
się fanta styczne, niesamowite już i wizyjne. Przekracza gra
n ice między satyrą a groteskq - jak u Gogola. Czarownice 
na miotłach pędzq na zebranie Ligii Kob iet, w ZOO zamiast 
słonia skacze pięćset królików, na wiosnę okna wszystkich 
biur otwierają się i urzędnicy lecą cło Tatr, by nad szczytami 
prowadzić żywot orli. Wystarczy uwierzyć w potęgę ludzkiej 
myśli, a wszystko staje się możliwe. Po co nam dewizowy 
słoń w okresie trudności gospodarczych? Wystarczy uwierzyć 
w siania, za siatką może być pięćset królików. Jest taki rysu
nek i podobne opowiadanie. Ludzie myślą i wierzq i skaczą 
króliki . Sło1i. Królik. „A to Polska właśnie" . 

Marta Piwińska 

\ 
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. 

MROZKA 
TRZECIE DANIE 

„Pokój słoneczny, samodzielny, z widokiem na jezioro 
Mont Blanc, wynajmę natychmiast na dogodnych warun

kach". Ale kiedy zgłasza się Przybysz, Mont Blanc we mgle 
i jezioro także jakby wyparowało. Pokój, owszem, jest, ale 
przechodni i wspólny z gospodarzami. Tak więc naprawdę nic 
nie ma. Jest tylko miejsce w rodzinnym łóżku i dogodne wa
runki, bo płacić nie trzeba wcale, nawet pożywić się można. 

Po co Mąż kusi i wynajmuje Przybysza? Po to, aby obe
zwładnił ojca , Starca nieznośnego, aby go chytrością wypro
wadził w pole. Bo ten mastodont ani na chwilę nie chce Męża 
i Zony zostawić w spokoju! Nie pozwala im spłodzić dziecka, 
ponieważ „Dziecko odbierze mi przywileje, które dotąd należą 
się mnie, starcowi". Czuwa dniem i nocą, skazując na bezplod-

ność młodych, którzy by chcieli dzieckiem rzutować w przy
sz ło ść. Stąd prośba do Przybysza. I Przybysz tę prośbę speł

nia . Ta k swym cynizmem i cygaństwem gniewa Starca', że ten 
- szablę czcigodną chwyciwszy w dłoń - puszcza się za 

Przybyszem w pogoń , zostawiając młodych bez dozoru. I nie
mowlę przychodzi na świat. Spłodzone z pomocą anarchisty, 

więc wielkie, głupie i złe. Dzieckiem w kolebce ledwie łba 

nie urwie Starcowi „. Nie pozostanie więc nic innego, jak zos

tawić je na łasce Przybysza i uciec. Pomknąć w spokój wee
kendów, kiedy mieszkanie wylatuje w powietrze, wysadzone 

głupkowatą agresywnością potomka „. 

Mechanizm alegoryzacji przeniknąć łatwo. Przybysz jest 

po prostu - przeciwko. Głosi - słowem i postępowaniem -
obojętność, swobodę, pogardę wartości u święconych. Sam so

bie sterem, żeglarzem, okrętem , kiedy płynie po fluktach przy

padku. Jest wolny od ambicji i pieniędzy ,tym samym więc 

sympatyczny. Ale także od lojalności i przyzwoitoś ci. Swobo
da przeplata s ię z cwaniactwem, bunt z cynizmem. Przybysz 
jest przeciwko formie, ale także - bez formy „. Dlatego jest 

do wynajęcia . Przez Męża: „Mój ojciec jest despotą z usposo

bienia i przekonania , ja zaś jestem demokratą, zwolennikiem 

reform i umiarkomanego postępu („.) Niemowlę w tym domu 

to nowe życie, to powiew przyszłości , to prawie rewolucja"! 

Tradycja, liberalizm, kontes tacja „. Postacie, pojęcia, pro

blemy nie z nad Wisły już, lecz z nad Lemanu raczej. „Szczę

śliwe wydarzenie" jest też należycie dwuznaczne . Tradycyjny 

brontozaur unicestwił się własną śmie sznością . Anarchista zos
tał z potwornym niemowlęciem w ręku. A liberał ocalił się z 

ognia „ . ale za jaką cenę? Łatwizny i tchórzostwa . Kto wi

nien? Wszyscy jednako. Starzec, bo skamieniał w ego izmie. 

Przybysz, bo mu wszystko jedno. Parka liberałów, bo nie ma 

w nich nic prócz obłudy i tchórzostwa. 

„Szczęś liwe wydarzenie" można odczytać jako kpinę z 

anarchicznej kontes tacji. Ale można również sprawić, aby 
odium i wzgarda spadły na Męża - Toż to intrygant, kłamca, 

grób pobielany! W „Szczęśliwym wydarzeniu" dowcip goni 
dowc ip, ale świadczy ono jasno o goryczy, w którą wprawia 

Mrożka cywilizacyjny impas, w jaki zabrnął świat. I to świat 

oświecony, roztropny, tolerancyjny „. Jak się teraz pogodzi 
z losem, w który sam s ię wpędził? Bo nawet buntowników 

płodzi coraz marniejszych. A wśród następców - myśli Mro

żek - ileż Edków! Tak, tych z „Tanga". Bowiem słusznie na-



pisano, że Mrożkowe infe rno ma kszt ałt leja, po którego śc ia

nach wszyscy zsuwają się coraz niżej - na dno, gdzie czeka 

Cham. Gdzie cywilizacja sama sobie zap rzecza, wracając do 

nagiej siły, przypadku, zwierzęcośc i. 

„Szczęśliwe wydarzen ie" jes t machiną dobrze wyporzą

dzoną , naoliwioną, pełnosprawną. Funkcjonuje sk ładnie i ce

lowo. Publiczność częścią zabawi, częścią rozłości, jak należy. 

Ale niewiele brakuje, aby machina s i ę wykoleiła. Aby ten 

humor oszalał! Najpierw na początku, kiedy przez chwilę mo

że się zdawać, że brykną i s taną dęba wszystkie stosunk i mię

dzy ludzkie. Potem w drug im akcie, w tym wielkim łóżku, 

gdzie i Starzec dostojny, i skuta o jcowskim terrorem parka,. 

i cyniczny intruz ... I nawet ·w trzecim, kiedy pojawia się po

tomek -wampir , wielki i niezdarny, Edek en herbe, cham w 

poduszce. Tak, to właśnie najbardziej Mrożkowe składniki -

i najlepsze . Co do reszty, ta kże dobra, ale zanadto log iczna, 

zanadto klarowna, oczywista. 

Wyobrażnia Mrożk a odnawia s ię, kiedy zb liża s ię jawniej 

do ciemnych źróde ł wewnętrznych obses ji. Później jednak wy

prowadza pisarza dale j, poza rodzinę, w świat zagadkowy i 

wysoce metafizyczny. ( ... ) Przyznaję, że wolę Mrożka groźne 

go niż pociesznego, ob łąkanego niż log icznego. Lub ię Mrożka 

dziwaka, Mrożka nocnego, Mrożka metafizycznych parobków 

i okrutnych dzieci. Albo jeszcze lepie j: Mrożka, który tajem

nicę widzi w pełnym ś wie tle . Już nie d ia belsko ro mantyczne

go, ale jadowicie „nudnego", rozszczepiającego włos na czwo

ro, snującego głupawe niby rozważania, w k tórych tyle pie

kielnego znawstwa człowieka .. . i taki straszny chłód, taka 

straszna bezlitość ... 

Tam, w tej wewnętrznej strefie, odnawia s ię także hu, 

mor Mrożka . Smiech rodzi się - i zamierał - z całkowitej 

obojętności, w ogołoceniu , w gotowości na wszystko, w prze

konaniu, że nic nie jes t niemożliwe, że rozwiały się przepisy 

i granice. Ale też tam, gdzie wszystko możliwe, możliwy jest 

nie tylko humor. Możliwe jes t także olśnienie, odkrycie, po 

dobnie jak możliwa jest śmierć . Tam gra zaczyna s ię na nowo, 

z pełnym ryzykiem i o pełną stawkę. Ale to już nie na dzisiaj 

rozważanie . 

Jan Błoński 

. . 
REZYSE.R O lVIROZKU 

ZAMIAST WSTĘPU 

Przypadło mi w udziale niewdzięczne zadanie na
pisania kilku słów do programu reżyserowanego 
przeze mnie przedstawienia . Niewdzięczne z dwóch 
powodów, a właściwie z jednego, ale złożonego z 
dwóch, żeby użyć sportowego określenia, ,.podeta
pów". Pierwszy z nich stanowi prosta prawda, że 
przedstawienie musi tłumaczyć się samo. Jeżeli to, 
co zobaczycie Państwo na scenie będzie czytelne i 
jasne, wszelkie dodatkowe wyjaśnienia w progra
mie są zb yteczne; jeżeli nie będzie - moja pisani
na nie uratuje sytuac ji· 

Od czasu do czasu zdarza się jednak, że pozosta
je konieczność, lub przynajmniej możliwość , dopo
więdzenia kilku słów komentarza do tego, co dzie
je się na scenie. (Pomijam tu oczywiście komentarz 
typu historyczno-literackiego). Z przypadkiem ta
kim mamy do czynienia wówczas, gdy reżyser do
konuje jednego z k ilk u możliwych wariantów inter
pretacji tekstu albo, gdy ingeruje w sposób zasadni
czy w materię utworu, w jego strukturę. Wtedy, 
jak zaznaczyłem, pozostaje możliwość „dopowie
dzenia", można bowiem pisać nie o tym ,.co chcia
łem przez to powiedzieć", ale „dlaczego zdecydo
wałem się na taki wybór, taki zabieg, taką ingeren
cję ". I w tym miejscu dochodzimy do drugiego 
„podetapu", czyniącego moje zadanie niewdzięcz
nym. Otóż przedstawienie „Szczęśliwego wydarze
nia" Sławomira Mrożka, k tóre dziś Państwu prezen
tuję, nie stwarza takie j możliwości. Nie dokonałem 
bowiem żadnego wyboru interpretacji, nie miała 

też miejsca żadna ingerencja w materię utworu i to 
do tego stopnia, że nie skreśliłem, nie mówiąc już 
o dopisaniu. ani jednego słowa. Ale zaraz .. . Zdaje 
się, że jest sposób pozostawienia przedstawieniu 
odpowiedzi na pytanie: „co?", a zajęcie się odpo
wiedzią na py tanie; „dlaczego?". 

A więc kilka słów na temat: „Dlaczego nie doko
nałem żadnego wyboru interpretacji oraz dlaczego 
nie ingerowałem w materię utworu?" . 



Zacznijmy od odpowiedzi na drugą część py tama. 
Nie ingero_wałem w materię utworu z przy czyny 
najprostszej: tekst „Szczęśliwego wydarzenia" nie 
ty lko takiej ingerencji nie wymaga, ale wręcz nie 
poddaje się jej . Konstrukcja sztuki jest bezbłędna, 
każde zdanie niezbędne, dialog, używając gwary te
atralnej, sam „układa się " aktorom w ustach, sytu·
ac je organicznie wypływają z dialogu. Mało tego· 
Mrożek rozwiązał również za realizatorów proble
my scenograficzne i k ostiumowe i to rozwiązał je 
w sposób precyzyjny, nie podlegający dysk usji . 

„Szczęśliwe wydarzenie" jest od strony formalnej 
utworem zamkniętym, dopracowany m w każdym 
szczególe . Nie ma nic wspólnego z tak zwaną dra
maturgią otwartą, wymagającą od reżysera pracy 
insceni~acyjnej, szukania kształtu scenicznego dla 
propozycji autorskiej . Przeciwnie. Gatunkowo moż
na by sztukę Mrożka określić terminem właściwym 
dla teatru jak najbardziej tradycy jnego. Można by 
przecież nazwać ją farsą i to farsą napis.aną według 
najlepszych wzorów, wyposażoną we wszystkie 
najlepsze cechy tego gatunk u. Te cechy, dzięki 
którym jest tak lubiana przez publiczność i akto
rów. 

Tak, „Szczęśliwe wydarzenie" można by nazwać 
farsą, gdyby nie to, że śmiech Mrożka jest śmie
chem tragiczny m. To nie śmiech farsowy, beztroski 
i optymistyczny, oparty na zaufaniu do rzeczywis
tości, ale śmiech goryczy , lęku i grozy . Rozbrzmie
wa on wówczas, gdy nie pozostaje już nic innego, 
gdy „ świat wyszedł z formy". Ten. rodzaj śmiechu 
ma swoją tradycję w kulturze europejskiej. To nie 
śmiech wesołka ani nawet mędrca, to śmiech kata
strofisty. Śmiejemy się, bo jutro nas nie będzie, a 
może po prostu nie będzie jutra. „Szczęśliwe wyda
rzenie" jest właśnie takim katastroficznym obra
zem przyszłości świata , wizją cywilizacji pożerają
cej samą siebie. 

Stworzył tu Mrożek kolejną wersję swego dosko
nałego modelu cywilizacji, pojmowanej jako histo
ria ideologii, a może tylko polityki . Napisałem : ko
lejną, bo podobny model znajdziemy we wcześniej
szym „Tangu" czy późniejszym „Garbusie". Mrożek 
jest pisarzem - maksymalistą . Nie interesuje go 
człowiek jako jednostka, interesuje go przyszłość 
świata . W tym właśnie zawarta jest odpowiedź na 
pytanie . dlaczego nie dokonałem wyboru interpre-

tacji. Nie zrobiłem tego, ponieważ nie istnieje mo
żliwość takiego wyboru. „Szczęśliwe wydarzenie" 
dotyczy tylko tego jednego problemu i tylko o nim 
można i należy zrobić spektakl. Nie znaczy to, że 
sztuka , którą Państwo obejrzycie jest jednoznaczna. 
Przeciwnie, można wpisać w nią wiele różnych 
konkretyzacji i każda z nich będzie pasowała do 
całości, żadna jednak nie wyklucza pozostałych. E
gzystują one równolegle i to właśnie stano.wi o sen
sie utworu. Model wtedy jest doskonały, gdy dzia
ła w każdych warunkach. Efekt jego działania jest 
jednak zawsze taki sam. Przyszłość świata widziana 
przez okulary Sławomira Mrożka rysuje się w czar
nych kolorach. 

Życzę Państwu wesołej zabawy 
Andrzej Walden 

W dawnyc h epokach rozum , a więc i szyderstwo, zdawały się 
skuteczną bro ni ą. I były skuteczną bronią w za lewie frazesu 
i nie zrewidowanych, śmiertelnie nadętych świętości i mitów 
współczesnej kultury . Ale gdy zostaje zakwestionowana 
wszelka wartość? Można wyszydzać niektóre pretensje świę
tości i kultury, Jecz czy wypada śmiać się na ich pogrzebie? 

Sławomir Mrożek 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 
KIEROWNIK; TECHNICZNY - RYSZARD STRÓŻYK 
GŁÓWNY ELEKTRYK - STANISŁAW BUDZYŃSKl 

Główny Brygadier Sceny 
Brygadier sceny 

Kierownicy pracowni: 
- plastycznej 
- ślusarsko-stolarskiej 

- krawieckiej damskiej 
- krawieckiej męskiej 
- fryzjerskiej 

Modystka 
Akustyk 
światło 

Garderobiane 

Montażyści 

- Józef Młyńczak 
- Teofil Nowak 

- Dariusz Panas 
- Mieczysław Frąckowiak 

- Maria Szalata 
- Stanisław Parulski 
- Maria Michalska 

- Maria Kaźmierczak 
- Bogdan Stachowiak 
- Edward Zalewski 
- Marek Jankowski 
- Andrzej Szturomski 
- Tadeusz Przymus 

- Danuta Filipek 
- Bożena Kryszak 

Elżbieta Szudzichowska 
- Teresa Wolińska 

- Czesław Budnik 
- Roman Manturo 
- Krzysztof Wiśniewski 

Dział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe na bilety wstępu 

codziennie w godzinach od 10-13, tel. 22-91. 

Kasa Teatru czynna w dniach przedstawień 
na trzy godziny przed spektaklem. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej . 
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