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Bojcie się Mrożka! ... 
Cokolwiek by się „mądrego" powiedziało czy napisa

ło o twórczości Sławomira Mrozka, zawsze się znaj
~ie ktoś, kto napisze o niej przekornie coś zupełni. 
>dmiannego i też będzie „mądre". 

Gorzej, gdy trzeba sztukę Mrożka wystawić na sce
nie... Widz kupuje bilet, siada w fotelu, ogląda... Nie 
Jeaen widz, Kilkuset... 

Zostaje zawarta umowa. Zawieramy z publicznością 
umowę, że mamy jej wiele ciekawych spraw do prze
kazania, odkryjemy jakąś tajemnicę, jak to się mówi, 
„poszerzymy horyzonty", wzbogacimy wiedzę o życiu, 
wzruszymy wreszcie lub rozbawimy ... 

No właśnie ... 
W takim jednym opowiadanku pt. „Podanie" Mrożek 

zwraca się z prośbą: „Proszę o oddanie mi władzy nad 
.wiałem. Prośbę moją uzasadniam tym, że jestem lep
szy, mądrzejszy i bardziej osobisty od wszystkich lu
dzi". A kilka wierszy dalej pisze: „Jeśli będzie trzeba 
odpowiednie zaświadczenie z parafii przedłożę". 

Wierzyć mu, czy nie wierzyć? Jasne, że nie! 
Być może znawcy Mrożka orzekną, że wywalam 

otwarte drzwi, że „taki" on właśnie jest, że na tym 
polegu „mrożkowy" styl i filozofia, ze nie mamy się co 
wymądrzać itd. Znawcy wiedzą o Mrożku wszystko, 
ale chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że trzeba· się 
go bać ... 

Boję się Mrożka!... 
Smieję się z Jego dowcipów, zachwycam Jego sty

lem, cudownymi paradoksami, niesłychaną fantazją, 
polotem, zaskakującymi, nieoczekiwanymi zderzeniami 
rzeczywistości i absurdu, wsłuchuję się w potoczystość 
i giętkość języka, melodię frazy i różnorodność środ
ków wyrazu, ale ..• boję się Go. 
Może zbyt wiele wie o życiu, o człowieku . . . Jego 

przewrotne pióro grozi zagładą naiwnym, ratuje tylko 
roztropnych ... 

„Za mądry jest" - powtarzam za Kapitanem z „In
dyka". 

Strzeżcie się Widzowie łatwego śmiechu i słuchania 
tekstu „Indyka" z lekkomyślnym spokojem. Spójrzcie 
Autorowi w oczy kiedy zdejmie okulary szydercy ... 

Bójcie się Mrożka!!! 
Reżyser 
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„Indyk" to sytuacja ostateczna, zrodzona z okru
cieństwa konsekwencji, z owego domyślenia do koń
ca (reductio ad absurdum). Sam obraz jest już jednak 
nierównie bogatszy, jest coraz bardziej syntezą i or
kiestracją wielu elementów - nie upostaciowaniem 
jednej formuły logicznej, wyprowadzonej nieubłaganie 
z jednej generalnej tezy, z absurdalnego założenia 
Obok takiego założenia odnajdujemy u źródeł „Indy
ka" znacznie bardziej rozległy społecznie, obyczajo
wo, psychologicznie obszar odniesienia, zgęszczony w 
absurdalnej grotesce. 

„Rzecz dzieje się w romantyzmie, na obszarze księ
stwa" - jakże odbrzmiewa w tej zapowiedzi sławet 
ny konc.ept Alfreda Jarry, przykry ongiś dla dumy na
rodowej Polaków: „Rzecz dzieje się w Polsce, czyli 
nigdzie"! Nigdzie - to może być również bardzo szcze
gólnie określona sfera nieautentyczności, zgrywy, ka
botyństwa, naśladownictwa, mistyfikacji, deklamacji, 
nieodpowiedzialności. Frazes przekształca się w tej 
sferze w antyfrazes. Lenistwo i nieudolność stroją się 
w szaty heroiczne, cierpiętnicze; „niemożność" staje 
się rozgrzeszeniem. Cały ten kompleks „spraw pols
kich" nosi w języku bohaterów „Indyka" urocze mia
no: „nieochota"! Bardziej uczenie: „kryzys wartości". 
W tłumaczeniu zasię no gware najnowszą, rejestro
waną, szybkim zwiadem dziennikarskim - będzie to 
może nawet modne, zwłaszcza przed poru laty, bar
dzo szmatławe powiedzonko· czy się stoi, czy się le
ży ... 

„Rzecz dzieje się w romantyzmie „" - to znaczy w 
sferze buntu, nonkonformizmu. Ale romantyzm zszedł 

tu na psy, rozszedł się na fonty, na czytanki, na sie
lanki (dosłownie: historia psa strutego kiszką, „co się 
zwie kaszana"). Opowiadanie Rudolfa to zresztą bar
dzo gruba, burleskowa-podwórzowa parodia wczesno
romantycznej ballady i nie jest to w „Indyku" ani naj
zabawniejsze, ani szczególnie udane. Ale Mrożkowi 
chodzi o maksymalną rozpiętość· dwa bieguny kabo
tyństwo; jeden z dziewiczej, niezmąconej naiwności 
sielankowo-„ruczajowo"-księżycowy i w płaszczu ope~ 
rowego Mefisto - drugi w kostiumie współczesnego 
intelektualisty, dotkniętego ostatecznym „kryzysem 

-5-



wartości". Te kostiumy, te „role" - zaskakujące ze
stawienie i pomieszanie najodleglejszych w czasie i 
wszelkim wymiarze formacji intelektualnych - to tak
że teatr! Kopalnia dowcipu. Teatr bogaty - także ze
wnętrznie. Wieloplanowy. W efekcie Rudolf i Lauro, 
Kapitan, Książę, trzej Chłopi będą pod każdym wzglę
dem istotnymi, wielobarwnymi elementami sytuacji, ale 
nade wszystko jest przecież „Indyk" historią duchowej 
przygody Poety. Historią współczesną. 

Poeta zagaja jq i zamyka. On jest mózgiem, on wie 
wszystko o wszystkich. Męczy go bezsens, pustko; ból 
istnienia ma już nawet za sobą. Wbrew pozorom, nie 
jest to po prostu kpina z egzystencjalizmu. Bardzo o
krutny natomiast pamflet na intelektualistę-kabotyna, 
demistyfikacjo kolejnej pozy, kolejnego frazesu, kolej
nej formuły zmitologizowanej. W pewnym szczególnym 
ujęciu zmistyfikowana teoria „kryzysu wartości" staje 
się płytkim frazesem; frazes zabsolutyzowany - do
myślany do końca - ulega absurdalnej redukcji. Poe
to będzie się więc kompromitował metodycznie„ I to 
jest zwłaszcza drugi akt „Indyko", znowu ciekawszy 
od poprzedniego: pełniejszy teatralnie, lepiej sprzęg
nięty, zorkiestrowany, bez taniej również literackiej pa
rodii. 

Ten drugi akt jest wręcz zaskoczeniem jako drama
turgia. Jako warsztat. Jak szybko go Mrożek opano
wał! I chce to jakby pokazać, zademonstrować wszy
stkim ;eszcze wątpiącym. Przyjrzyjmy się choćby ta
kiej scenie, bardzo istotnej: Poeto tokuje z Laurą no 
piętrowej galeryjce, Rudolf podgląda i podsłuchuje, 

siedząc „no barana" na Kapitanie; Poeto dolej tokuje 
i Rudolf, na piramidzie stołków, akompaniuje mu sen
tymentalnie no skrzypcach. Tokujący frazes schodzi co
raz niżej po szczeplach intelektualnych i w jakiejś 

chwili przechwytuje tandetną i natrętną melodyjkę 
skrzypiec: Poeta bredzi już językiem Rudolfa! I jesz
cze kontrapunkt w tej symfonii frazesu - kolejny prze
rywnik, rozmowa Chłopów: „Siedzi bobo na cmenta
rzu, trzyma nogi w kałamarzu„." Te zresztą przerywni
ki - pur non-sens a Io polonois - to jeden z naj
świetniejszych, najbardziej oryginalnych teatralnie po
mysłów Mrożka. I wielki urok „Indyka". 
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Poeto będzie no koniec dokumentnie zbankrutowany, 
ole w tym samym położeniu znajdą się wszyscy inni, 
łącznie z Księciem, władcą oświeconym, który, w po
szukiwaniu ostatnich w krainie „nieochoty" pozytyw
nych bohaterów za wszelką cenę, doszedł był aż do 
koncepcji urzędowej Pory Kochanków Państwowych! 
Finał jest znowu „kupą". Ale poeta jeszcze się zemści. 
Z pistoletem w ręku zorganizuje koncert skrzypcowy 
Kapitano o drewnianym uchu, bo któż właściwie ma 
prawo sądzić, wyrokować o czyjejkolwiek muzykalnoś
ci? Zmistyfikowany szalbierczo, zabsolutyzowany fra
zes o „kryzysie wartości" może prowadzić do złowro
giego w działaniu relatywizmu, do przekreślenia wszel
kich wartości; „nieochota" - do aktywnego cynizmu. 
Oto komedio dydaktyczno! 

Józef Kelera 

(„Kpiarze i moraliści" 
Wyda.,..nictwo Literackie - Kroków 1"'16) 

KĄCIK TYSl.b CLECIA 

Tysiąclecie istnienia Państwa Polskiego daje norn 
okazję do coraz nowych odkryć i dociekań. Oto w Łu
budkach Szlacheckich, podczas kradzieży wapnia, o
koliczni chłopi odnaleźli zachowany w doskonałym 
stanie wóz prasłowiański. Pojazd posiada kwadratowe 
koło, co stanowi ciekawe świadectwo formy przejścio
wej, jako było zawsze charakterystyczną dla naszej 
umysłowości. 
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Ze świata 

CIEKAWOSTKA ANTROPOLOGICZNA 

No Dziurawym Wybrzeżu żyje plemię Fetoretów, 
którzy odajq boską cześć śmierdzielowi. . 

Kiedy się jednak głębiej zastanowić nad tym •. co ~1ę 
wie o świecie, Fetoreci nie są jeszcze tacy no1gors1. 

Z zagranicy 

MY TEż 

W Angli ogłoszono wyniki pierwszego ogrzewania 
nawierzchni ulicznej przeprowadzonego w Hormonds
worth (Middlesex). 
Wewnątrz nawierzchni asfaltowej znajduje się siat

ko drutów oporowo grzejnych. Obwód siatki włączony 
jest do sieci elektrycznej Stwierdzono, że podczas du
żych nawet mrozów powierzchnio ulicy było wolno od 
śniegu i lodu. 

(Z prasy). 

Nie trzeba jednak sądzić że pozostajemy w tyle. Oto 
opracowano już polski system ogrzewania ulic. No 
zdjęciu wysokokaloryczni dozorcy zainstalowani przed 
bramami chuchają na jezdnię w godzinach szczytu. 
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Z dnia 

KU PROROCZEJ WIZJI 

W całym kroju odbędzie się wielka zbiórka pustych 
flaszek po wódce. Flaszki te mojq być wykorzystane 
no budowę szklonych domów, przewidzianych już przez 
Żeromskiego. 

DZIELNA OBYWATELKA Maria G. urodziła dowód 
osobisty, bez dziecko. Jest to budujący przykład praw
dziwie urzędowej postawy. 

PALEC CZY KARA BOŻA 

Niezwykły wypadek zdarzył się onegdaJ. W wozie 
tramwajowym nr 3 niejaki W., wbrew upomnieniom 
konduktora zajął miejsce przeznaczone dla inwalidy. 
Następnie, wysiadając - W. wpadł pod samochód 
ciężarowy - tracąc nogę. 

LEGENDA FAL 

Onegdaj w rejonie Orłowo morze wyrzuciło no brzeg 
pustą butelkę o poj. 1 /2 I, nie zakorkowonQ, bez ety
kietki, która widocznie odkleiła się no skutek działania 
wody morskiej. Przypuszcza się, że człowiek o nieusta
lonym jeszcze nazwisku (prawdopodobnie mężczyzna) 
- po opróżnieniu butelki (prawdopodobnie przez wy
picie) pozbył się jej następnie - wyrzucając ją do mo
rza. 

Podobne wypadki nie mogłyby mieć miejsca, gdy
byśmy nie mieli dostępu do morza. 
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Reżyseria 

TEATR DRAMA TYCZNY IM. AL. WĘGIERKI W BIAŁYMSTOKU 

Laura . 
Rudolf 
Poeta . 
Kapitan . 
Książę 

Starzec z gór . 
Spiqcy 
Chłop I . 
Chłop li . 
Chłop Ili . 

SŁAWOMIR MROŻEK 

I ND V K 
melofarsa w 2 aktach 

Obsada: 

. HALINA ZIEMBl~SKA 
. PIOTR SZALl~SKI 

KRZYSZTOF ZIEMBl~SKI 
. JERZY SIECH 

. HUBERT BIELAWSKI 
. ANDRZEJ REDWANS 

* * * TADEUSZ KOZŁOWSKI 

SŁAWOMIR OLSZEWSKI 
JÓZEF SAJDAK 

T acleusz Kozłowski 

Scenografio 

Ryszard Kuzyszyn 
Asystent reżysera - Andrzej Redwans Kontrolo tekstu - Małgorzata Kopacz 

Przedstawienie prowadzi - Jeny Taborski 

Sezon 1983/84 



OCHRONA ZABYTKÓW 

Prace nad zabezpieczeniem zabytków przebiegają 
pomyślnie. Oto bezcenny kościółek z XIII w. z wmon
towanym parasolem. 

POSZUKIWANY OSZUST 

Od pewnego czasu krqży po mi~ście niejaki Stani
sław Serdeczny, który podając się za powstańca 
z 1863 roku wyłudza od obywateli hojne datki. Poda
jemy fotografię oszusta, żerującego na panujących na
strojach. Znaki szczególne: kosa na sztorc w ręku 
i dwa złote zęby w górnej szczęce. 

Sławomir Mrożek 
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SŁAWOMJR MROŻEK 
no scenie 
TEATRU DRAMATYCZNEGO im. ALEKSANDR.A 
WĘGIERKI 

STRIP-TEASE I INNE. 

Karol, Strip-tease, Na pełnym morzu 

Prem. 22111962. Reż. Krystyno Meissner, scen. Hilary Krzyszto
fiak, muz. Jerzy Abratowski. 

Obsado: ( 11Karol") Dziadek - Bohdan Czechach, Wnuk - Sta
nisław Jaszkowski, Okulista - Czesław Stopka, 
(Strip-tease) Pan I - Michał Rosiński, Pan li - Andrzej Karo
lak, 
(„Na pełnym morzu") Gruby rozbitek - Stanisław Jaszkowski, 
Sredni rozbitek - Czesław Stopka, Mały rozbitek - Bohdan 
Czechach, Listonosz - Andrzej Karolak, Lokaj - Michał Ro
siński. 
Przedstawień w siedzibie 15, widzów 1416. 

W tym wyrównanym aktorsko przedstawieniu jest jedna - o 
właściwie podwójna - kreacja: Stanisław Jaszkowskl w ran 
Wnuka (w „Karolu") i Grubego rozbitka (w „Na pełnym mo
rzu"). Publiczność - sądząc po jej reakcji - nie „chwyta" nie
stety wszystkich subtelności finezji tekstu Mrożka, ale też jest 
to teatr wymagający od widza wysiłku intelektualnego i współ
pracy w sytuacji, gdy sporo ludzi przyzwyczaiła się szu
kać w teatrze jedynie rozrywki i naskórkowych emocji. Sqdzqc 
po dotychczasowych przedstawieniach, Teatr im. Węgierki pod 
nowym kerowniclwem Jerzego Zegalskiego ma ambicję wyr
wania białostockiej widowni z lej przyjemnej drzemki. 

Stefan Polanico 
(„Słowo Powszechne" 6 1111962) 
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TANGO 

Prem. 22 IV 1967. Reż. Jerzy Zegalski, scen. Teresa Ponińska . 
Obsado: Babcia Eugenia - Nina Czerska, Stryj Eugeniusz -
Włodzimierz Kłopocki, Eleonora - Barbara Bardzka, Stomil -
Jerzy Mędrkiewicz, Artur - Aleksander Iwaniec, Ala - Anna 
Korzeniecka, Edek - Bolesław Idziak. 

Przedstawień w siedzibie 21, widzów 10550, 
przedstawień w objefdzie 6, widzów 1755. 

Przedstawienie Zegalskiego prowadzone było w tonie stosun
kowo mało komediowym, a w każdym razie pozbawione owej 
komediowości „pod publiczkę". Reżyser stora! się najwyraźniej 
o klarowne i precyzyjne wyprowadzenie myśli utworu, którą in
terpretował w sposób wiosny. Bardzo ciekawie już od pierw
szego wejścia na scenę, zarysował się Artur. Ujrzeliśmy młode
go, nieopierzonego inteligenta o nawykach pedanta, poprawia
jącego co chwila nerwowym gestem okulary. Realizował on 
swoją ideę poprawy świata Stomilów nie bardzo wierząc w sku
teczność własnych działań, 1akby znoi swoją słabość. W trzecim 
akcie nastąpiło załamanie. W wielkim monologu końcowym Ar
tur chwyta się idei, że świat do się uporządkować tylko przy 
pomocy „silnej ręki". Wpada w euforię głosząc ideologię niemal 
faszystowską. I wtedy otrzymuje śmiertelny cios od brutalnego 
i tępego Edka. 

Tok zrozumiałem przedstawienie. Chciałem jeszcze dodać, że 
miało dobrą scenografię, której autorko, Teresa Ponińska, inte
ligentnie i ze smakiem plastycznym zreolizo•voło większość 
wskazówek autora 

owk 
(„Teatr" nr 15 1967) 
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POLICJA 

Prem. 6 IV 1968. Spektakl wznowiony 22 X 1974. 
Reż. Zbigniew Mak, scen. Ryszard Kuzyszyn. 

Obsodo: Nocz?lnik _po_licji - Jerzy Mędrkiewicz, Więzień - Ta
deusz Zoposnik, S1erzont - Stanisław Jaszkowsk, żono sier
zon_to - Korinc:' Waśkiewicz, Generał - Eugeniusz Dziekoński, 
PollcJan_t - W1e~ław Ostrowski. Zmiany w obsadzie w przed
st_ow1en1u wz"!o~1onym w 1974 r.: Naczelnik policji - Jerzy 
S1ech, Zona s1erzanto - Danuta Rymarska. 
W 1968 r: przeds~awi_e~ w siedzibie 2, widzów 203, w 1974 r. 
przed.stow•en . w s1edz1b1e 45, widzów 4446, przedstawień w ab
ieżdz1e 38, widzów 10196. 

Najl~p~zq figurę stworzył Stanisław Joszkowski jako sierżant 
- pahq1 p~owokotor. Z uwagą śledzimy jok się ubiera, słucha
m~ nawet Jak ch~zqko. na scenie. Ta postać każe się zamyś
loc _no~ sposobami gronia dramatów Mrożka. Może i do nich od
nosi się uwaga_ ~anstontego Puzyny, który dla dramatów Wit
k~cego wymyślił Jako noilepszq konwencję realistyczną z przy
mieszką charokterystyczności, tępiąc i wyszydzając groteskową. 

Bożeno Frankowska 
(„Gazeto Biołoslocko" 7 Xll 1974) 
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TA NGO 

Prem. 811976. Reż. Mirosław Wawrzyniak, scen. Małgorzata 
Treutler, kompozycja ruchu - Jan Uryga 

Obsado: Eugenio - Dagny Rose, Eugeniusz - Morion Szul, 
Edek - Jerzy Siech, Artur - Wojciech Kalinowskł, Eleonoro -
Barbaro Łukaszewska, Stomil - Jerzy Tkaczyk, Ala - Matyldo 
Szymańska. 

Przedstawień w siedzibie 17, widzów 11055, 
przedstawień w objeżdzie12,widzów 3866 

Przedstawienie jest bardzo dobre. Wyreżyserowane, pomyśla
ne plastycznie, zagrane. Stanowi istotną kreację teatralną 
tworzy autentyczny świat Mrotkowski. Nie powstydziłyby się go 
najlepsze sceny. A dwie aktorki swoimi postaciami mogłyby 
konkurować z najlepszą stowkq aktorstwa krajowego: Dagny 
Rose i Barbaro Łukaszewska. Mrożkowskie typy stworzyli wszys
cy i jeśli nowel któryś z aktorów nie miał swojej niezapomnia
nej sceny, to prawdziwie przyczyniał s•ę do powodzenia cołoś-
ci . 

Boteno Fronkows'ca 
(„Ga1:ela Współczesna" 17 I 1976 
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EMIGRANCI 

Prem. 16 IV 1978. Reż. Jerzy Zegalski, scen. Anna Rachel. 

Obsada: XX - Jan Wojciech Krzyszczak, AA - Krzysztof Ziem
biński. 

Przedstawień w siedzibie 22, widzów 4014, 
przeC:stawień w terenie 9, widzów 2306. 

SZCZĘSLIWE WYDARZENIE 

Prem. 10 Ili 1979. Reż. Wanda Laskowska, scen. Zofio Pietru
sińska .. 

Obsada: Mqż - Wojciech Kostecki, Zono - Teresa Czarnecko
-Kostecka, Przybysz - Andrzej Kowalczyk, Starzec - Krzysztof 
Ziembiński, Niemowlę - Kazimierz Wysota. 

Przedstawień w sirdzibie 33, widzów 4822, 
przcdstaw1en • lerenie 20, widzów 6374. 
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PIESZO 

Proprem. 20 Xll 1980. Reż. Jerzy Zegolski, scen. Ryszard Kwzy
szyn, muz. Piotr Moss, chor. Piotr Jonuszkowski. 

Obsado: Ojciec - Tadeusz Kozłowski, Syn - Grzegorz Nur
kowski, Pani - Iwono Kowalska, Superiusz - Stanisław Josz
kowski, Bobo - Dagny Rose, Dziewczyno - Małgorzato Ka
mińska, Porucznik Zieliński - Piotr Szaliński, Drab - Jerzy Ro
galski, Nauczyciel - Marian Szul Szul, Grajek - Aleksander 
Machalico. 

Przedstawień w siedzibie 21, widzów 4895. 

W interpretacji Jerzego Zegolskiego przedstawienie Mrożka 
wspiera się na dwóch filarach. Z jednej strony jest to klimat 
symbolicznej scenerii, wyprowodzone1 z didaskaliów Mrożka 
przez scenografa Ryszardo Kuzyszyno. Z drugiej - postać Graj
ka wykreowano sugestywnie przez Aleksandro Machalicę. W 
środku morny w szeregu rodzajowych mikroscenek opowiedzianą 
historię powojennych powrotów do domu. Widać w nich ludzi 
niosących bagaż wojennych krzywd, zwątpień, dramatów, kła
dących się no ludzką myśl i ludzkie życie prawdziwym „Krzy
żem Polskim". Nad wszystkim unosi się zwątpienie artysty i my
śliciela - indywidualisty, który ani sztuką, ani myślą nie jest 
w słonie uchronić c;:łowieka, ludzkości przed pospolitością, bio
logią, przed tragizmem dziejów. „Poczekaj jeszcze trochę - mó
wi Superiusz do Syna. Ojciec będzie się boi ciebie. Jak kogo 
spłodzisz. Albo - jeszcze lepiej - jak kogoś zabijesz. Przy1-
dzie two1a kole), urządzisz sobie wiosną wojenkę" .. 
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Bożena Frankowska 
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