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WANDA LASKOWSKA 

- po raz pierwszy reżyseruj w „Kwadracie", 1 po raz pierw zy wystawia 
„Indyka" Sławomira Mrożka. Ale jej na1w1ęk ze osiągnięcia teatraln miały 

miejsce na polu bhskim dramaturgii naszego Autora. Trzeba tu wymienić 
przede wszystkim wiele świetnych prz dstaw1 ń sztuk Stanisława Ignacego 
W itkiewicza (Witkac go), a zwłaszcza „W małym dworku" i „Wariata 1 za
konnicę" w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy (1959), a później także 
„Kurkę wodną" i „Mątwę" (1964) oraz „Jana Karola Macieja Wścieklicę" 

(1965) w Teatrze Narodowym 
Wanda Laskowska wspołtworzyła jako reży erka war zaw k1 Teatr Drama
tyczny w jego wspaniałych cz asa h lat p1 ćdzie_ iątych i sze · ćdz1esiątych. 
Przypomni jmy jeszcze w jej r żyserii prapremierę „Kartoteki" Tadeu za Ró
żewicza (1960) i pi rwsze polskie wystawi nie „ osorożca" Eugene łon sco 
na deskach tego samego Teatru. Oprócz Dramatyczneg i Nar dowego. 
Wanda Laskow ka pracowała także w Teatrze Polskim w Warszawie (lata 
1969-1973) i w Starym Teatrze w Krakowie (lata 1973-1975). Wi l jej zna
komity h realizacji powstało na mnie1 zych scenach w całym kraju. 
Jej specjalność lo intelig nte kom die: sztuki, które mądrze mieszą - bo 

prócz tego, że ą zabawne, to j szcze oś znaczą Dają do myślenia. 



Sławomir Mrożek 

Z CIEMNO·ŚCI 
Straszna nas na tej wsi głuchej ciemnota ogarnia i zabobon Oto i Ja -

wyszedłem na stronę za własną potrz bą, ale teraz nietoperze-gacki całymi 
stadami, jak liście w październiku, latają, o szyby krzydłami biją, boję się, 

że mi się któryś do włosów na wi k wieków wkręci . Więc siedzę, wyjść nie 
mogę, choć mi pilno i sprawozdanie do was, towarzysze, piszę. 

Zatem, co się tyczy skupu zboża: od kiedy diabeł się we młynie ukazał i 
czapką się pięknie pokłonił - procenty spadają. (. .) Chłopi młyn omijają, 
zaś kierownik młyna i jego żona rozpili się ze zgryzoty i już się zdawało, że 
przełomu żadnego nie będzie, kiedy młynarz młynarzową wódką oblał i 
podpalił, a sam się puścił aż do uniwersytetu ludowego, żeby ię tam zapi
sać, bo jak powiada, dosyc już tych pierwiastków irracjonalnych ma i chce 
coś przeciwstawić. 

Zaś młynarzowa spłonęła i przybyła nam jeszcze j dna strzyga 
Bo trzeba wam wiedzieć, że u nas nocami co · tak wyje ... że erce aż się 

kurczy Jedni mówią, że to duch biedniaka Kara ia tak zawodzi na kulaków, 
inni - że to bogacz Krzywdon po smierc1 tak si skarży na obowiązkowe 
dostawy. Ot, zwyczajny walka klasowa. A moja chata samotna pod lasem 
stoi, noc czarna 1 las czarny, i mysli moje jak kruki Sąsiad mój Jusienga raz 
pod lasem na pniaku 1edzial i zytal „Horyzonty techniki", aż tak go cos 
zaszło od tyłu, że trzy dni chodził z oczami w słup. 

Poradźcie, towarzy ze, my tu ami j dni w środku kraju leżymy, a dooko

ła wiorsty i mogiły . 
Mówił mi leśnik jeden, ze kiedy pełnia - na dukta h i przesiekach same 

głowy bez tulowiow to zą się i gonią, w czoła ~imne się puka_J< i turlają, 
jakby dokądś chciały, a kiedy świt - wszystko znika 1 tylko choJ~ry szumią. 
ale nie za głośno, bo się boją. Boże jedyny! Za nic teraz ni wyjdę, nawet 

za naiwiększą potrzebą. . 
I tak ze wszystkim jest. Wy nam mówicie: Europa. A tu, co postawimy 

mleko na kwasne, to skąds wyłażą garbate karzełki i szcza1ą nam do garn
ków. L.) 

.l. 
A na tym miejscu. gdzie miał by· most h:, z powodu 1ego braku utopił 

się artysta. Miał dopiero dwa lata, alt? to był geniusz i 1akby wyrosi, to by 
w zystko pojął i opisał. A tak, to tylko lata · o_ foryzuje. 

Rzecz jasna, że przez te w zystki wypadki w naszej p .ychice zach~dzą 
zmiany. Ludzie dają wiarę gu łom i zabobonom N1 dal j 1ak wczoraj za 
stodołą Moczasza znaleźli kościec. Ksiądz mówi, że LO ko ' i · polityczny. W 
utopców, w upiory, nawet w czarownice wierzą. Owszem, jest u nas laka 
jedna baba, co krowom mleko odbiera i kołtuny . prowadza. Al~ ~y 1ą 
chcemy przyciągnąć do Partii, żeby wytrącić z ręki argument prze 1wrnkom 

postępu . . . . . 
Jakże one tymi krzydłami łopocą . B ż uchO\\aj, 1ak latają, 1ak piszczą: 

,,Pi pi" - 1 „ Pi pi" znowu! H j nie ma to, jak t w1 lk1 budowle, wszy tko 
tam 1est p wnic pod da h m i nie trzeba wychodzie pod la . . . 

Ale to wszy tko nie J st na1gor ze. Gorzej, że jak to p1 zę drzwi się 
otwarły, świński ryj się w ni h ukazał i tak jakoś dziwnie na mni patrzy, 

patrzy ... 
A nie mówił m, że u nas inna specyfika? 

(z tomiku „Słoń" ) 
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SŁAWOMIR . 
MROZEK 

- jest autorem, którego nasza publicznoś~ 
zna od wielu lat z najlepszej strony. Urodził 
się w 1930 roku. Z wykształcenia architekt, 
zamiast budowac domy wziął się do pisania, 
choć w czasach, kiedy debiutował, tu również 
obowiązywały projekty typowe. Był najpierw 
dziennikarzem, potem rysownikiem w czaso
piśmie sportowym „Piłkarz". Do literatury 
wsz dł w 1953 roku, wyda1ąc tom opowiadań 
pod tytułem „Półpancerze praktyczne" (tytuł i 
treść zupełnie nietypowe) Wkrótce pojawiły 
się następn zbiory satyrycznych nowel: 
,,Słoń" (1957) i „Wesele w Atomicach" (1959). 
O ostrożności wydawców świadczy fakt, że 
„Słonia" wydrukowano pięć ty ięcy egzempla-
rzy, a „Wesela" siedem tysięcy„. . 
W tym samym czasie pojawiła się na scenie 
(w warszawskim Teatrze Dramatycznym, w 
1958 roku) pierwsza sztuka teatralna Mrożka, 

" 

a mianowicie 11 Policja" - grana wowczas pod 
mniej uogólniającym tytułem „ Policjanci''. Juz 
wtedy ujawniły się wszystkie cechy myślenia 
Mrożka: racjonalizm, uczulenie na kłamstwo, 

lipę, pozę, 1 przede wszystkim na brak logiki 
- a także główne cechy jego metody: wycią
ganie konsekwencji z niekonsekwentnej rze
czywistości aż do absurdu, co wywołuje nie
przeparty efekt komiczny i satyryczny. To dla
tego groteski teatralne Mrożka są jedn cze · -
nie takie śmieszne, i takie poważne. 
W tymże Teatrze Dramatycznym w 1961 roku 
odbyła się prapremiera „Indyka" Reży erował 
Zbigniew Bogdański. Grali: Barbara Krafftówna, 
Mieczysław Stoor, Ludwik Pak, Wojciech Po
kora, Aleksander Dzwonkowski. Pisywałem 

wtedy recenzje teatralne w „Sztandarze Mło
dych", a recenzja z „Indyka" zaczynała się 
tak: „Znana a sprośna przyspiewka o indyku i 
kurach stała się dla Sławomira Mrożka punk
tem wyjścia dla zbudowania wielkiej metafo
ry, charakteryzującej aktualny stan pewnych 
szerokich grup społeczeństwa polskiego„." 
Więcej niz ćwierć wieku później wystawiamy 



na scenie Prostokąt „Indyka" - tym raz m w 
reżyserii Wandy La kowskiej - bo wydaje się 
nam, że 11 aktualny , tan połeczeństwa polskie
go" w dalszym iągu znajduje w tej sztuce 
zwierciadło. 

Andrzej Jarecki 

./. 
Post scriptum: Ponieważ pewne ważkie trady
cj giną w narodzie, pozwolę sobie przypo
mnieć ową przyśpiewkę, co nasunęła Mrożko
wi pomysł sztuki. Jest to popularne niedyś w 
sferach gimnazjalnych wierszowane „Abecad
ło", zaczynające się od słów „Armia nasza 
wciąż zwycięska ... " Na literę ,,i" następował 
taki oto kolejny dwuwiersz: 

„ Ibis jest to ptak ponury. 
Indyk z nudów „„ kury." 

Uczcie się uczniowie. 
Z poważani m - A.J. 
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