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duza by juz mogli mieć, 

ino oni nie chcom chcieć!" 
(Wyspiański, Wesele. Akt I, se. I ) 

SŁAWOMIR MROŻEK 

INDYK 

ZABAWA 

Ąg 
PREMIERA- LISTOPAD 1988 



„W krainie „Indyko" panuje „marazm i zastój". Doktor. już s i ę powi?sił'. Kapitan 
zrezygnował z werbunku, Poeto zł<?moł pióro. C~ło~m s1.ę no.wet oroc me chce ... 
Czyżby osaczenie jawiło się tutaj pod postoc1q ~1cr:io znośc1? Gdyby t~k było, 
w apatię winna popaść również - ścigana przez Ks1ęc1a - pora kochonkow. ~cez 
nie. Książę stawia diagnozę ~itkocowską: , „Nauko zop~ątało się we własne _ s1dł~; 
sztuko zachorowało nieuleczalnie no negację samc1 s1eb1c, idee tracą zwolenników. 
A le proponuje terapię: „Co w tej sytuacji miałem począć )ako władca, ?d.pow1c 
dzialny zo to, żeby ludziom jednak coś się chci?ło. Poszukoc tego, _co ludzi jeszcze 
naprawdę interesuje". Dżwigniq ruchu uczynić miłość! A więc dopowiedzmy - c1ołc, 
instynkt ... Książę chce z Rudolfa i Laury uczynić „Porę Kochonkó~. Państwowych". 
Rudolf, indywidualista, wzdraga się, opiera, nie c_h~e zostać <:>fiCJalnym wzorem, 
przewodnikiem Ministerstwo Sentymentu. Wtedy Ks1 qzę prowokuje watkę męzczyzn 
o kobietę i - z pornocq Laury - stawia wreszcie na s~oim, w_szyscy pms~q 
0 państwowe posady I obiecują się zabrać do ... do czegokolwiek ... moze do wojny . „. 
lecz z kim, obojętne. 

Można dyskutować nad wykładnią „Indyko". Ale trudno zaprzeczyć, że Ksiqzę 
poruszył partnerami, Inaczej mówiąc, odwrócił sytuację dramotycmq. ( .. .) 

„ Indyko" pojmowano (ole czy wystawiono także?) no. wicie sp~~obów. Publicz
ność śmiała się z rodzimego niczguls1wo, z romantycznej lrazc.olog11 ; zaś w 1.otoch 
sześćdziesiątych w książęcych porządkach doslrzcgoło . przcśn;1cw~1 z „moloJ sta
bilizacji". Później polityczno aktualności zwietrzały. Aluzjo rodziły się zatem no wi
downi, nic no scenic. „Indyk" ciekawił i z reguły rozczarowywał : znać: było poz~r 
dramaturga, ole ten P?Zur drapał powiclrz<:· Rz~cz .w ty~; ze p1erw?tno osohh
wość - powszechna niemoc - pozostało me wyiasniona. „~~d się wzu~ła? Z roz
bieżnośc i rozumu I namiętności ... też mi odkrycie. Gorzej mz banalne, bo drama
tycznie błędne; zo ogólne, by uzasadnić akcję. Co in nono, gdyby „Indyk" . był stop
niowym pogrążeniem w nieuchronny bezruch ... Tok go zresztą czasem interpreto
wano: czyż upaństwowienie miłości i dekadencji, ku kt?remu zmierza Ks1ązę, nie 
prowadzi do marazmu głębszego jeszcze? Tej wykładni przeczy 17dnok strukt~ro 
komedii, w której - cokolwiek się powie - Książę postawił na swoim 1 obncgalow 
w urzędników poprzerabiał. Co więcej, zakłada ono lekturę ole9orycznq: bo przc
cieśmy ie explicite nic słyszeli o społecznych przyczynach. mo~ozmu, s~.oro noto · 
miast - literackich aluzji do romantycznych duszobolów. "!" _1stoc1c „_Indyk nobyw~ł 
spo i stości (dorzeczności) dzięki tej wiedzy, którą o św1cc1 a wnosiło pub,1cznośc 

„Policję" można grać w Japonii i Urugwaju. Jo S?m wi?ziolcm ją p~ portrctc~~ 
de Goullc'a. Tcstorium" może odnosić się do maoistów 1 onoboptystow. „Indyko 
nafaszerował 'Mrożek rodzimą tradycją literacką, dlatego też nic miał t adnego po
wodzenia za granicą. Lecz w Polsce można weń wpisać co duszo zapragnie, od 
Słowackiego do Gomułki. („ .) 

Aby nabrać wiarygodności, moralitet musi opr?cc się o _określony model lud~; 
kich zachowań. w pełni udało się go Mrozkowi zbudo~oc dopiero w !,Ton9.u · 
Model winien być uchwycony w ruchu, dynamiczny. ln.acze1 zodnc nor.my nic wc1dą 
w koni I ikt, nie powstanie „akcja". Pogłębiać się będzie tylko sytuocyinc osaczenie , 
jak w jednoaktówkach. Tak więc „ Indyk" włośnic - choć toki nieochoczy - spło
dził w końcu „Tongo", przynajmniej formalnie." 

(Jon Błoński, Dramaturgio modelów (w) 
Romans z tekstom, Kroków 1981) 

Coraz częściej w rozmowach, jakie prowadzi się obecnie, powtarza się zwrot, 
że „mamy szansę". Ludzie, którzy używają tego zwrotu moją no myśli nie tylko 
swoją szansę osobistą czy też szansę OC"icntocji, z którą czują się solidarni, lecz 
szansę ogólną, szansę Potoków. 

Powtarzanie się tego zwrotu ma w sobie coś optymistycznego i wolę słyszeć, 
że „morny szansę", ni z że znaleźliśmy się no dnie, chociaż w naszej sytuacji oba 
te sqdy mogą opierać się na niezłych argumentach. Myślę zresztą, że pomiędzy 
tymi sądami zachodzi pewno, żeby lok rzec, dialektyczna jedność. Nowy charakter 
naszego położenia polega no tym, źe nikt już nic ma złudzeń co do tego, że 
kontynuowanie stanu dotychczasowego zarówno w zakresie gospodarki, jak i polityki 
jest pa prostu niemoż l iwe. (.„) 

A więc „mamy szansę"? 
Otóż niestety nie po to piszę ten felieton, oby zakończyć go wnioskiem tok 

banalnym. W całym bowiem tym rozumowaniu i we wszystkich rozmowach o tym, 
ie „mamy szansę" brakuje mi pytania dodatkowego: - szansę no co? Jes1 to 
moim zdaniem pytonie podstawowe, w którym, zwłaszcza w tym momencie, który 
jest być może momentem przełomowym, zawrzeć się musi sens polityki polskiej. 

Mankamentem wszystkiego, co robiliśmy dotychczas, o być może także przycz1-
ną większości naszych porozek i rozczarowań jest niechęć, o może nieumieję1nosć 
sformułowania celów finalnych. Nieomal od początku naszego okresu reformowania, 
o więc ad 1980 r. nic postawiliśmy przed sobą pytań zasadniczych: Jaki ma by:: 
me tylko wynik - rozumiany jako zaopatrzenie rynku, zaspokojenie potrzeb lua
ności, harmonijny rozwój itd. - ole również model gospodarki polskiej zdolny 
zabezpieczyć le wyn iki? 

Nic zadoltśmy sobie również nawet obecnie, gdy przystępujemy do reformowa
ni systemu sprawowania władzy w kraju, pytania, jaki ma być model polskiego 
zycio politycznego? ( ... ) 

Owo ucieczko od narysowania celów modelowych, która osłabia zointeresowo
nio społeczne dla wszystkiego, co zmienia się no bieżąco zarówno w sferze gos
podarczej, jak I politycznej, I sprowadza praktycznie wszystkie nosze sprawy da 
najprostszych ocen, wynikających ze stanu półek sklepowych i kieszeni nabywców, 
mo swoje żródlo w sposobie, dzięki któremu dokonują się u nos przemiany. A 1est 
to - szczerze mówiąc - sposób wielce osobliwy. 

Pologo on, z grubsza biorąc, no tym, że wszystkie dokonujące się skokami 
zmiany mojq swoje żródło w kolejnych falach presji, wywieranej przez niezadowo
lenie społeczne. To presjo, w swoim zewnętrznym wyrazie, ma charakter przede 
wszystkim żqdoń bytowych. Jeśli kryją się za nią jakieś koncepcje modelowe, sq 
Io przeważnie koncepcje ukryte, słabo orlykulowonc, albo też ekstremalne i sro
lcńczo, a wiQc nierealne. 

Z kolei władzo, ustępująca przed IQ presją i reformująca się pod jej naciskiem, 
reformuje się na lylc, no ile wymaga tego od niej sytuacjo. Okres ostatnich kilku 
lal jest lego dowodem; w momencie, kiedy cichnie nacisk, powolnieją również 
tryby reform. Jest to prawda nieprzyjemna, ole prawda. 

Ten mechanizm sprawia, że żadna ze stron me jest w istocie przymuszono do 
jasnego sfOfmułowonio swoich celów i wizji. Tym, którzy animują tub dyskontują 
presję społeczną zawsze wystarcza argumentów konkretnych, bytowych, społecz
nego nlczodowołcnio, oby bez myśli o dalszej przyszłości osiągać swoje, choćby 
cząstkowe, postulaty. Ci natomiast, którzy reprezentują establishment polityczny 
i władzę działają jakby pod dyktando partnera, podejmują kwestie, które on im na
rzuca, bez konieczności budowania własnej modelowej wizji. 

Stwierdzenie, że „morny szansę" brzmi krzepiąco, ole niczego nic oznacza. Chodtl 
bowiem o to , czego chcemy i wówczas dopiero to szanso mozo okazać się kon
kretną lub mglistą, realną lub tylko urojoną. Szanso bez celów jest jak lina bez 
skoty, no którą mamy się wspinać - po prostu nie wiadomo czy jest wystarcza
jąco silna i długo i do czego służy. 

(KTT, „Polityko" 40/88) 



LUDWIK JERZY KERN 

Rozeszła się 
(wśród zwierząt) 

Baika o trzech wieściach 

ta wieść niespodzianie, 
że nadzwyczaj przychylnie jest widziane pionie. 
Początkowo, 
szło wieść to od ucho do ucho, 
każdy zwierzak z niewiarą początkowo słuchał, 
uwożono to pionie za niezbyt realne, 
aż w końcu przyszły wieści bardziej oficjalne 
i zaczęto no licznych 
publicznych 
zebraniach 
omawiać drobiazgowo ważny problem piania . 

Kiedy stało się jasne, 
że pionie jest w modzie, 
każdy zwierzak stosować zaczął je no codzień. 
I płynęło szeroko, 
(że rzecz ujmę w skrócie) 
pianie jakże odmienne niż pianie kogucie. 

Gdy tok wszyscy dokoła, 
jak jeden zwierz, 
piali, 
nowe plotki zaczęły napływać z oddali, 
że w tym sezonie mianowicie, 
że dosyć już piania, 
że zbliża się już era Wielkiego Szczekania. 
Wobec tego część zwierząt, 
by chwi li nie zwlekać, 
przerwała nagle pianie i zaczęła szczekać. 
Dziwny chór z tego powstał, bo część pozostało 
nie wierzyła w szczekanie 
i bez przerwy piała. 

Minął miesiąc 
i znowu, 
jakby od niechcenia, 
nadeszły nowe wieści na temat... miauczenie. 
Pianie było za głośne, 
szczekanie nachalne 
mruczenie zaś, mruczenie będzie idealne! 

I stało się mruczenie drogowskazem chwili 
i niektórzy się szybko na mruk przestawili, 
inni zaś w dalszym ciągu zajadle szczekali, 
a jeszcze inni w pianie zasłuchani piali. 

Henryk Wójcikowski - 35 lał na scenie 

Szanownemu 1 Drogiemu Ju "loiowi 
najlepsze życzenia i gratulacje 

składu 

Tcalr im. Juliusza Osterwy w Gorzow'c 
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LEON PASTERNAK 

W mojej ojczyźnie 
nigdy normalnie, 
albo wstydliwie, 
albo nachalnie, 
albo jest zdrajca, 
albo jest bożek, 
albo jest odwilż, 
albo przymrozek, 
albo jest klęska, 
albo powstanie, 
albo do piwnic, 
albo na szaniec, 
albo entuzjazm, 
albo nie wierzym, 
albo niech żyje, 
albo precz reżym, 
albo milczenie, 
albo gadulstwo, 
albo anarchia, 
albo ni stąd ni zowąd 
wmordekujstwo. 
W ostatnim „albie" 
z rymem fatalnie, 
w mojej ojczyźnie 
nigdy normalnie. 

SŁAWOMIR MROŻEK 

Życie współczesne 
Dzień drugi 

Dziś rano, wyjrzawszy przez okno, zobaczyłem, że no podwórku, 
przed bramą, stoi zagadnienie. Kiedy potem wychodziłem z domu, stolo 
ciągle, nie zmieniwszy pozycji. Po południu zostałem je bez zmian. Do
piero pod wieczór przestąpiło z nogi na nogę. Położyłem się spać z nie
pokojem, współczując biednemu zagadnieniu. Jakoż nazajutrz można 
je było znowu zobaczyć, stojące jak i dnia poprzedniego. Wyniosłem 
składane krzesełko, żeby sobie usiadło choć na chwilę. Ale - nie, stało 
jak przedtem, tylko od czasu do czasu robiło przysiady. - To dopiero 
zagadnienie! - pomyślałem sobie. 

Mieszkańcy domu co chwilę odrywali się od swoich zajęć, żeby 
wyjrzeć no podwórko, czy zagadnienie jeszcze stoi. Przyzwyczailiśmy 
się już do tego. Matki dawały je za przykład dzieciom, mężczyźni za
zdrościli mu. Toteż wielkie było poruszenie, kiedy pewnego ranka, pod
biegłszy do okna, stwierdziłem, że zagadnienie leży. Nie cierpiało już 
długo. Sprawiliśmy mu pogrzeb no koszt Komitetu Blokowego. Dzia
łacz, który je kiedyś mimochodem postawił, zjawił się na cmentarzu 
i wygłosił mowę pożegnalną, stawiając przy okazji kilka nowych zagad
nień. 

Ale Komitet nie ma już pieniędzy na te pogrzeby. 

(z tomu „Mole listy') 



SŁAWOMIR MROżEK 

Dylemat Maiera 

Wszystkie nieszczęścia - powiedział Nowosądecki - biorą s.Q 
z tego, że ziemio jest okrągła. Skądkolwiek byś nie wyszedł, tyle samo 
się oddalasz od miejsca, z którego wyszedłeś, co i przybliżasz się do 
niego. Dokładnie tyle samo. 

- Skąd ja ci wezmę kwadratową ziemię - odrzekł Majer. 
- W najlepszym wypadku mógłbyś mi załatwić tylko sześcienną, 

nie kwadratową. Żyjemy bowiem w trzech wymiarach, nie w dwóch. 
- Nowosądecki ma rację - poparł go Puszcz Białowieski patrząc 

w dol. - Oprócz długości l szerokości wszystko ma także wysokosć, 
nawet jeśli jest niskie. Na przykład czoło Majera. 

- A nawet gdybyś mi dał ziemię sześcienną - podjął Nowosą
decki, to sześcian nie pomoże. Obszedłbyś go dookoła i też byś wrócił 
do siebie, tok samo jak po kuh. Bryło jest bryłą, obojętne, kulisto czy 
sześcienna. 

- To ja już wolę po kuli. 
- Dlaczego? 
- Bo jak po sześcianie, to na kantach niewygodnie. 
- Kretyn - zwrócił się Nowosądecki do Puszczo. - Nie wid,_i 

problemu. 
- Nie widzi - zgodził się Puszcz. 
- Nie mocie większych zmartwień? 
- Nie, bo największym zmartwieniem jest ziemio kulista. Jeżeli 

oddalenie się z jakiegokolwiek miejsca jest jednocześnie przybliżaniem 
się do niego, to co z tego wynika? 

- Nie wiem - przyznał Majer. - To, że nie opłaca się wychodzić 
z domu. A w domu nudno. 

- No to jakie jest wyjście? 
- Wyjścia nie ma. Tylko radykalny powrót do ziemi jako skorupy 

żółwia pływającego po oceanie, względnie jako płaszczyzny opartej 
no czterech słoniach rozwiązałby tę sytuację. Wprawdzie wyszedłszy 
z domu ryzykowałbyś, że wpadniesz do oceanu, albo pod nogi słoniorr, 
ole w każdym wypadku byłoby to coś nowego, czyli jakieś urozmai
cenie. 

- No to czemu nie? - zapalił się Majer. 
Puszcz wzniósł oczy do nieba i westchnął. 

- Nie mam siły - rzekł Nowosądecki do Puszcza. Może ty mu 
powiesz? 

- Beznadziejna sprawa - odmówił Puszcz. 

- Spróbuję - zmobilizował się Nowosądecki. - Wprawdzie to 
kolega, ale też człowiek. No to posłuchaj tumanie: ani do żółwi, ani 
do słon i nie ma powrotu, ponieważ nowożytna nauka udowodniła ponad 
wszelką wątpliwość, że ziemia jest kulista. Rozumiesz teraz? 

- A gdyby ją tak ... tego ... 

- Kogo? 

- Tę nowożytną naukę ... tego ... no wiecie, co ją ... 
Nowosądecki zwrócił się do Puszcza. 

- Słyszałeś? 

- Słyszałem. Niewiarygodne. 

- Chyba ostatecznie stracę cierpliwość. 

- Nie możesz go lak zostawić. 

- Nie mogę - przyznał Nowosądecki. - Sprawa jest narodowa. 
Czy wiesz, kto udowodnił, że ziemia jest kulista? 

- Skąd mogę wiedzieć! - bronił się Majer. - Mnie przy tym nie 
było. 

- Kopernik. Każde dziecko ci powie. A wiesz, kto to był Kopernik? 

- Nie pytaj, mów od razu, na niego czasu szkodo. 

- Polok! On przez to stał się słowny na tej całej kuli . I my przy 
okazji też jako jego rodacy. A ty byś chciał go ... tego. Kogo byś c.) c1oł, 
Kopernika? Poloka? Polak Polaka?! 

- No to przepraszam - przeprosił Majer. 

- No ja myślę! Gdyby on był Niemiec, albo Ruski, to wtedy 
owszem, mógłbyś. Ale tak? 

- Zdaje się, że otwierają - powiedział Puszcz, który od pewnej 
chwili znowu patrzył w dal. 

- Co, już ósma? - zdziwił się Nowosądecki i stanął na palcach, 
żeby zobaczyć czoło kolejki. Puszcz był wysoki to i zobaczył bez sta
wania no palcach. - Rzeczywiście, otwierają, zaraz zaczną wpuszczać. 

- Posuwajcie się panowie do przodu! - wołali ci, co stali za 
nimi. 

Majer zwrócił się do nich. 

- Wszystko przepadło, nie ma się co pchać. Kolega mi wyjaśnił, 
że do przodu to jest to samo co do tyłu. On wam to zaraz ... 

Nie zdążył jednak rozwinąć myśli. Nowosądecki położył mu rękę no 
tworzy, Puszcz założył mu nelsona i tyleż oddalając się od miejsca, 
w ktorym dotąd tkwiliśmy w kolejce, ile się do niego zbliżając via 
Zwrotnik Raka, Równik i Zwrotnik Koziorożca zaczęliśmy się posuwać 
w kierunku sklepu monopolowego. 

(W: „Tyg. Pow." 1988 r., nr 40) 



„Gerszom Scholem w swoich znakomitych studiach 
o symbolice Kabały przytacza parabolę, jaką Orygenes 
umieścił w swoim komentarzu do Psalmów w „Patrolo
gio Graeca". Orygenes powtórzył jq za niewymienio
nym z imienia rabinie z talmudycznej akademii w Ceza
rei. Pismo 1 wszystkie święte księgi podobne są do 
zamku o tysiącach i tysiącach pokojów. Przed drzwia
mi do każdego z tych pokojów leży klucz, ale klucz 
ten jest do i n n y c h drzwi, nie do tych, przed któ
rymi leży. („.} Zły klucz - to jest klucz dobry, tyle 
tylko, że inne drzwi otwiera. (.„) Nie ma złych kluczy, 
ale klucz pasuje tylko do jednego zamka. Tylko for
szywy klucz, klucz-fałszerz, klucz-wytrych otwiera 
wszystkie drzwi. W paraboli o kluczach talmudysty 
z Cezarei żaden z kluczy nie jest fałszywy. Ale każdy 
z kluczy otwiera tylko jedne drzwL I wszystke zostały 
podmienione." 

(JAN KOIT) 

Zastępca dyrektora: 

HENRYK POLICHNOWSKI 

Specjalista konsultant pracowni teatralnych: 
MICHAŁ PUKLICZ 

Kierownicy 

plastycznej 
krawieckiej 
elektrycznej 
fryzjersko-perukarskiej 
brygadier sceny 
garderobiana 
rekwizytorka 

pracowni: 

ALEKSANDER KOWALCZYK 
URSZULA CICHOCKA-JAMROZ 

BOGDAN GIŻYCKI 
ALFREDA NOWAK 

MIECZYSŁAW ADAMKIEWICZ 
EUGENIA ADAMKIEWICZ 

DANUTA KUPNICKA 

Bilety indywidualne i zbiorowe, organizacja uroczystości I akademii dla zakładów 
pracy i instytucji w Biurzo Obsługi Widzów. 

Kierownik Biuro - LIDIA PAUKSZTO 

Kosa Teatru czynna codziennie oprócz poniedziałków w godz. od 10.00 do 1-4.00 
oraz no godzinę przed rozpoczęciem spektaklu. 

Biuro Obsługi Widzów i Kaso Teatru - telefan 225-16 
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