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Jan Klossowi cz: 

Mrożek 

po 
dwudziestu 

latach 
t>rzcz wicie lal w prm~ramad1 cło przeclstawiel1 -..ztuk 

Sławomira Mrożka rcprodukowan(• h) ło prawie Zll\\SZe to 
samo jego zcljęde, przedstawiaj<1ce młodego ałowieka 

o ptasiej twarzy. ironicznie :tmrużonymi O<'zami spoglą

claj'ł<:ego na n<t- przez wojt• okular,\". Od roku 19 i5 zaczęło 
ukazywać się zdjęcie zupełnit• inne. Mroi.ek w)· głącla tam 
dużo, dużo starzej i w cłt1datku, ja kb~· nie zapu ~ cił, all• 
prz.vłepil sobie• brodę. T)·lko okular) pozo,tał)· takie 'a
rr.e, ale on:,\· za nimi -..ą szerzej roztwarte, mniej ironiczne, 
hardziej -.mutne. M1hvi się, i.t• autor EMIGR.\NTOW, 
GARBUS:\, .'\l\IBASADOR:\ ny ostatnio opuhlikO\ntnc•
go \\ Dialogu - LETNrEGO DNIA, to „m:wy" Mrożek -
ilny od owego mlodzic1\ca, ktiir,,· przed ć·wicrć wiekiem 
11api•ał POLIC.JĘ (1!15~). INDYKA (1H60). 

tVvkh1tla on rzel'z,rwi~tie powa:iniej i je<..:o ostatnie sztu
ki \\',Yclaj<! 'ię b;irclziej „poważne", ale· l'z:v Mrożek na
prawdę tal bardzo "ię zmienił'! Stając ~ię nietr.aLi.e klasy
kiem i najpopularniejszym '' ~p1)kze nym dramaturgil'm 
nie strncił nil' ze• ""ego dowcipu, pr:t<•wrotności i ironii. 

.Jak tu zupełnie 'erio ml1wic'.· o INDYKU na rzykład, 

kiech -.am t)· tuł tej ~ztuki i w oglile jej pomv~I w '\\'odzi 
-.ię z popularnego niegdyś „abernclla" (ha„ło I: „ibi, to jl'st 
ptak ponury. Indyk z nucłiiw j.„ kury"). A przecież jed
nocześnie "iuclomo, że la wła'nie -..z tuka, obok SMH.RCI 
PORUCZNIKA. b)·la przl'Clmiotem zażartej dy-..ku,ji na 
temut ~to,unku cło historii i literatury ojczystej. 

Wraz z lNDYKIEi\1 i PDLICJ1\ wrantm)' do pOl'Z<1tklm 
pisar~ twa Mrożka, kti1re narodziło !'it: z ~atyr)· cznej pasji 
i zamiłowania do literackiej parodii, aby rozwin<!Ć ię w 
oryginuln<1 formułę clramaturgh-znej groteski i tocznn;! ju:i. 
prze:t dwadzieścia pięć lat wulkę z ab · urdalnością otac:t:a
jącej nas rzecz,vwi lości. Wk1 ill'Zamv tu w \\' ,\'lll)' ślon)' 

urzez Mrożka świat, kti11e ro Zt'\\nętrzn • cet·h)· tkwh1 \\ 
tak mił)·m •erc·u krakowianina nkre,ie drugiej polm\ .Y 

XIX wieku zwan)·m la belle ćpoque, w czasy romantycz
nej literatury i carsko-królewskiej biurokracji. Z dzi
siejszej perspl'ktyW)' przyhladly już. uroki tego wszystkie
go, l'O clwaclzieśd lat temu naz) wane było dramaturgiczn~l 
awangard~!- Za to nic nio stracił ze swego wdzięku i tea
tralnej nośności stworzony przez Mrożka model scenicz
nej przypowieści czy filozoficznej powiastki, okrutnej i 
śmie znej, pozornie lekkiej, a w istocie wiele znaczącej. Te 
miejsca akcji zaledwie zaznac:tone, postacie zaQ sowane 
paroma kreskami, wijąca się mcnadrami od jednego nie
prawclopdobie1istwa do drugie~o akcja - teatr Mrożka, 
kt1)r~· jest w istocie br.rdzo tradvcyjn:r, związany z kon
wencją poczciwej pucłcl!-owej sceny i gdzie, niemal jak w 
komedii dell'arte, nic, z poz ru, nie je ·t trakto\'\ane na 
<;erio. Ale przecież wiadcmo, że cały ten styl jest dla 
Mrożka nie telem rnmym w sobie, tylko wybranym świa
domie imtrmr.entem, służąc~·m rozważaniom nad naturą 
człowieka i nad porządkiem spdecznym, który ludzie so
bie tworzą. Ta literaC'ka i teatralna rzeczywistość, gdzie 
W'\Z)'stko jest absurdalne i nieprawdopodobne, dawno już 
prze,tała być nawet metaforą otaczającego nas świata, 

a została uznana za jego obraz. O d:t:iwacznvch, niezgod 
nych ze zdrow~·m roz•ądkiem sytuacjach przywykło się 
miiwić, że są „jak z Mrożka". Bo on przecież - od samego 
poezątku, opi-;ywał i bezlitośnie obnaża) absurdalność ludz
kieg-o myślenia i cl7iałania. Opisywd dżentelmenów zja
claj<icyc h towarzy za niedoli, połicjantow, którz~· nawza
jem siebie are,ztują, fabrykę produkującą buty wyłącznie 
n:i lew<! nogę . .Jcszcw w htach sześćdzie . i<tt~·ch zauważo

no, że autor TANGA nie je~t tw1ir<:ą wyimaginowanego, 
ahsurclalnl'go teatru, ale racjonalistci, kt1)rego oburza nie
ład i absurd na,zej epoki. 

Sztuki Mrożka, pi•a11e \\ o!ue•ie, kiedy to już zaczęto 
reprodukować jego nowe zdjęcie, S<! rzeczywiście bardziej 
„poważne'', inne niż jego klasyczne jednoaktiiwki czy na
\\ et TANGO. EMIGRANCI to już niemal dramat p ycho
logiczny, któr)' ko11czy się klęską obu bohaterow. Ale jed
nol'Ześnie je~ t to dramat \\~\\cłujący paroksyzmy śmie
c:łnt. To samo moi.na powiedzieć o GARBUSIE i AMBA
S.\DORZE. 

Powiedzialem już, że po dwudzie<;tu pięciu łatach, jakie 
upłynęły od debiutanckiej prapremiery POLICJI w war
..,zaw.-kim Teatrze Dramat~·1·znym, stał się Mrożek klas)·
kiem i na;;zym najpopularniejszym wspćiłczesnym drama-



turgie11. (,ra -u; wci:1ż jego no\\c sztuki i wrac·a do \H'Ze
'niej z~ l·h, z pełn,'t m poc1.uci(•m st~ Ii-.t;\ <"Znt'j i „emant,'t' l'Z
m•j jednoO:d jego pi ar„twa. Nie ~:zukam,\ już u niego, 
jak kiedyś. no\\ o' l'i, nit· "id zimy " ni1 i przl'clstawicie Ja 
awangardy, ale cl rama topi arza, ktnrcgo st,\ I i sposc1b myś
lenia · tały -.ię trwah!. zaw. ze zmu~zaj:icą do refleko;ji po
Z,'t C'ja " dramut urgii dru •ie j polem,\' XX \\ie ku. 

Vsz.'t tkic· pn." ie prapremien jego z luk odhy" aj<! się 
n l'ol~cc i nigdzie tel nit• je t c•l·zywi~dl· tak popularn;\ 
jak \\ ojcz,'t·init', all• gQ wa -ię go stale Wl' "·,zvstkkh 
krajal·h burop,'t i poza huropa. W o t; tni sezonie, \\ Pa
ryżu, gdzie troi.ck stalt• mie~zku, ' ·. ' ł: wiono nit• t;\ lko 
AMBA .\DORi , ale także prz;\ pon niano jego Wtzesnc 
jednoaktl1wki: STRIP-'I E . ·. i I'. ROL\. 1 'ota hl'ne KA
ROL gran.' jl' t we Fra ieji poci h tułet BERTRAND, ho 
ki cel) tę "•d ukę po rnz pierwsz,'t \\ .vst:m iono, preL,\ dent em 
b, ł Charle de Gaulle„. W t,\ m tl'Ż t•zonic grani byli rei" -
nie:i. \\ Pun :i.u 1nani tam dobrze l·.MIGR•\NCI, ale teraz 
nie po francu-ku, t~ lko po arabsku, w Citć Univcr.-.itaire. 
dla tak lit-Zn) dt emigrancm z kraj(I\\ Maghrebu. 

Cz.'·mś inn\m ":i <ran• w \\'nr ;~awie takie 'iztuki jak 
Z.\BAW.\, POLIC.JA. INDYK cz\ T.\NGO, niż prz;rpom
nianc par~ ... kicj pubłicznośl·i " cizie Init•,\' Marais STRIP
-TEASE i KAROL. i t·zymś wpt•łnic inn~·m je t to przecl
stawie!lit• E:\UGR \NTOW otłbi •rane w rodzim~·m języku 

przez arahskieh studt•ntc1\\ i sc;ionowyt·h robotnikow, iden
t ·fikuj:1c.'t eh "ię z int •lektuułist~i i ga tarb·•iterem rzul'O
nym \\ obcv 'wiat curopcj kiej metro. ołii. 

Mrożek, !.-tein jc~t i p zo- t al tak bardzo na~Z;\ m n la -
n •m pio,;nrze . , kt · n•go porzekadła, po· ti cit.> i opisyw<llll' 

.'t tuade przeniknę I\ do na z ego t•odziennc•ro 1.1y clenia 
i języka, okazał . ię już d:m o ll'mu, k' edr w 196ł roku 
otrzymał \\ Paryżu Prix clt• ł'Humour Noir, tw<irni o za
sięgu i ' y1 iarzt• uni\\ er•aln) m. I <la tego \daśnic wypa
dałoby tera :~ patrzeć na jego tworczoś(· niec·o inaczej. Jako 
dramaturg nie . lał „ię on „inn. ", Ale miejsce, które zaj
muje w pob im i śniatcmym dramacie n~usi okre.śłać na•1 
stosunek cłu jego pisarstwa. Przed lat,\· ałho szukano podo
bieństw u nil'go do 1 ramaturgi'n · frant·uskich, angielskich, 
niemicc:kkh. ktc1rz,\ t" rz.' li c1\HZC'>ll'ł awanganlę, albo tt>i 
oskarżano go o "Za~ganic naroc O\ ,'t't·h święto:Cci. Teraz 
\\ nrto byłoby " p ·łni u~\\ iadomit· sobie. Żl• jego sztuki gra
ne " najłep Z;\'!'h tc·atrnch •u rop~. "yrosł,'t· z polskiej tra-

d,nji literackiej, ze speqfi(·znego polskiego poczucia hu
moru, z cloświadczcn i obserwacji, ktore są na Z,'t'm udzia
łem. Z nad Wisi,\ pochoclz<1 jego ogarnięci marazmem 
\\icśniac\ i romantyczni kochankowie, policjanci, emi
granci, urzędnic,'t i rewolucjoniści, a w jego dialogach sły
drn(· Sło\\ackiego. Fredrę i Wy ·pia11skiego. Wprost do Wy
-.pia11skiego nawiąz;,•wał pisząc ZA.BA WĘ, ule z Gombro
\\ icza wzięło . ię TA1 'GO. Przeciwko romant;,zmowi bun
tował się Mrożek racjonalista od samego początku. Z po
myłki Mickiewit·za, ktory uśmiercił bohatera REDUTY 
ORDONA zbudo\\ał ca!ą tragifarsę, ale z polskiego roman
t,'t·zmu (FANTAZY) pochodzi jego styl ironicznej tragiko
medii. 

Jeśli Jllz mowi się o Mrożku (j dnak) tak poważnie, to 
i do daleko idących porciwnan trzeba tutaj sięgać. Mrożek 
dokonał czegoś dokładnie odwrotnego niż naj\\ iększ.'t ko
mediopharz XIX wieku, Aleksander Fredro. Fredro \\ ge
nialny sposc'ib przenic1sł na nasz grunt cloś\\ iadczenia i st,\ I 
francuskiej komedii charakterów. Ubrał Orgono\\ i Kle
ant(m w kontusze i włożył im ,,. usta wspaniałą pol
szl'zyznę. Mrożek oparł slyli~tykę swoich r,rotesko\\ ych 
komedii i przypowiastek na s} tuacjach, anhet.'t·pach i bez
pośrednich obserwacjach wziętych z historii, tradytji i 
„\\sp<ilczcsnej rzecz;,\•vistości" Pobki, ale potrafi! ocln:•lefr 
w tym wszy tkim !'prawy, problem) i paradok y o cha
rakterzt• unh\ ersaln,'t'm. Z typowo polskiego „wisielczego" 
humoru (dowcip;\ „okupacyjne") uczynił nOW<! jakośt• cs
tel.nzną, i.tanowi::1cą prawdziwie OQ ginalny wkład w to , eo 
prz.' '' y klo się naz,\ wac groteską i „czarnym humorem". 

I cizi iaj, a trzeba z tego zdawać sobie sprawę, obok 
Witkie\\ icza. Gombro" icza. Schulza, R1)żcwieza, jest Mro
żek pisarzem o \\il' le, wiele hardziej w świecie znan,'t·m niż 
ktc1rykclwiek z ·wieszczów, nie mowiąc: o Fredrze. 

Tak się nam, między innymi za spra\\ <! tych, zdawało 
..,ię niegcly·ś zwariO\\lan;nh i niepoważnych wy·bryko\\ mlo
cłego c.'.ramaturga, hierarchia polskiej literatur) prze
kabaciła i poprze . tawiała. Patrz) ID,\' więc na autora IN
DYKA z należyt,'t·m -.zacunkiem i powagą, także i dlatego, 
:i.e jego dramaturgia zawiera w sobie obraz Ś\\ iata, " któ
Q m przyszło nam żyć i że jest '' niej głęboko ukryte za
!'adnicze przeświadczenie o konieczności obron,\ ludzkich 
praw i wartości wobec.: daj~1cy·ch się ośmieszyc, ale zawsze 
groźnych mechanizmcl\\' polityki i historii 
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Kierownik techniczny. Anna Księżopolska. Główny elektryk: Ja 
nusz Mańczak. Kierownik pracowni krawieckiej damskiej: Maria 
Gełązka, męskiej - Mieczysław Puchalski, stolarskiej - Marek 
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Kasy SPATiF-u, Al. Jerozolimskie 25, tel. 21 -93-83 w godz. 9.:l0 -
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