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SŁAWOMIR MROŻEK, ur. 26 VI 1930 w Borzęcinie w woj. 
krakowskim, dramaturg, prozaik, rysownik. Debiutowałjako dzie~: 
ni karz w „Przekroju" w I 950 r. W 1950-54 był członkie~ redakgt 
krakowskiego „Dziennika Polskiego". W 1956-59 prowadzi) I?aro~y
styczną rubrykę „Po tępowiec" w ._.Od A do Z", ~,Dz1e,nmku 
Polskim" i ,,Życiu Literackim" Ogłosił tomy opow1adan: „P?łpan
cerze praktyczne" (1953) „Słoń" (1957), Wesele w Atom1cach" 
(1959), „Deszcz" (1962), '„owa li ty"(1974); powie'ci „Maleń~ie 
lato" (1956) i „Ucieczka na południe" (1961) oraz cykle rysunkow 
,Pol ka w obrazach" i „Przez okulary Sławomira Mrożka". W 1958 
zadebiutował jako dramaturg „Policją". Jest autorem 30 sztuk w tym 
najgłośniejszych, takich jak „Zabawa" (1962), „Tango" (196~) 
i „Emigranci" (I 974). w_ min~onej de kadzi~ rozgłos zd.ob~łr sztuka: 
„Ambasador" rozgrywający się w am basadzte a_merykan k~eJ. w Mo -
kwic, gdzie ukrywa się obywatel ZSRR szukający. woln~sc1 ( 1981 ), 
„Kontrakt" ( 1986), „Portret" (l 987), o wpływie stalinizmu na 
psychikę jednostek które mu uległy lub się z nim zm.agały. (1987) 
a także „Alfa"(l9 S) - rzecz o internowanym w tanie wo~ennym 
Lechu Wałęsie, której prapremierę przygotowuj.e Te~~r Pol ~·w Wa
rszawie. Od 1963 Mrożek przebywa na em1grag1, najpierw we 
Wło zech ( 1963-68). potem we Francji ( 1968-89) a od ubiegłego roku 
w Meksyku. Po opublikowaniu w 1968 na łamach „L~ Monde'u" 
listu w sprawie interwencji pań tw Ukła~u War zaw _kiego w ~ze
chosłowacji, aż do 1973 nie był publikowany ani wystawiany 
w Polsce. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Pol ce rozpoczął 
współpracę z wydawnictwami emigracYJnymi, w tym pary k.ą „Ku,~
turą" i Instytutem Literackim. Utwory swe ogła za w „D~a!ogu , 
„Tygodniku Powszechnym" i paryskiej .„Kulturze". w_ bae~ącym 
roku w związku z przypadającą rocznicą 60 urodzin pt arza. 
w K~akowie odbędą ię liczne uroczysto'ci ro.in. festiwal ztuk 
Mrożka w Starym Teatrze i sesja na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Ukazać się ma także autobiografia pisarza. 

Dramat „Pieszo" opublikowany został w „Dial~gu" 1980, ':1r 8: 
Jego prapremiera odbyta ię 20 XIT 1980 'I! Teatrz~ 1~. A. Węgierki 
w Białymstoku w reż. Jerzego Zegalsk1ego. Największy rozgło 
zdobyła jednak in cenizacja Jerzego Jarockiego w -:rea~rze Dramaty
cznym w Warszawie, 22 V 1981 (poprzedzona reahzagą w krakows
kiej PWST z udziałem studentów), ze scenogr~fią Jerze~o Ju;
ka-Kowarskiego i muzyką Stani ława Radwana; Ojca grai Zb1g01ew 
Zapasiewicz, a Superiusza - Gustaw Holoubek. 

Zaczyna ię i kończy II wojna 'wiatowa. Na cenie uchodźcy: 
Ojciec i Syn. Baba z dziewczyną czyli Matka i Córka, Superiusz 
i Pani. ~orucznik Zieliński z Drabem podkomendnym, Nauczyciel, 
Grajck-Slepiec i Bajadera-Kleopatra. Zauważmy od razu: trzy 
postacie ostatnie ą bez pary. Parę: Zieliński-Drab stworzyła wojna, 
pozostałe ą parami naturalnymi. które stworzyła rodzina i które 
tworzą rodzinę. Dziewczyna jest zre ztą w zaawan owanej ciąży. 
Dziecko - jak to na wojnie nieznanego ojca. Pani z Superiuszem. 
Witkacow ka para cyganów, żyją, jak się to mówi, na kocią łapę, czyli 
w miłości urzędowo nie zareje trowanej. W widzeniu pozo tałej 
czwórki jet to związek nienaturalny, bo odbiegający od obyczaj no 'ci. 
Tylko niezwykłe okoliczno ·ci dopuszczają takie nienaturalne tany: 
Dziewczyny została zgwałcona przez jakiegoś żołdaka, ale Matka po 
bożemu będzie się tarała wydać ją za mąż, stworzyć jej dom. 

Wszy cy czekają na pociąg: nadjedzie czy nie nadjedzie. Tylko 
Ojciec z Synem, Matka z Córką wiedzą. dokąd chcą jechać - do 
„domu" do .,rodziny". Porucznikowi Zieliń ·kiemu z Drabem koniec 
wojny zwiastuje koniec związku i celu. Superiu zowi, z rodu Wit
kacow kich artystów i filozofów, wojna ujawniła całą ohydę przecięt
no 'c1, ohydę biologii -jego ciało gnije jak każde. Wojna dotknie go 
je zcze bardziej - „związek du z" z Panią rozkci ię. ponieważ Pani 
ma też ciało. A ciało, niezależnie od spekulacji umysłu. poddane je t 
dwóm prawom: śmierci i ·eksu. Wojnajcst potęgowaniem obu tych 
pra-w: śmierć i seks podczas wojny ą zadawaniem gwałlu. Pozornie, 
Jak dotąd. nic poza dokumentarnym zapi ·cm. wojennego czasu. 

Pora się teraz przyjrzeć po taci" Grajka-Slcpca. W pierw zym 
obrazie, kiedy Ojciec z Synem pojawiają ię na ·cenie, po tać 
w szarym mundurze bc.t dy tynkcji, oą_wrócona tyłem do widowni, 
pada martwa z twarzą zalaną krwią. Smierć nieznanego żołnierza 
- ymbol wojen_nych praw? Tak, ale w akcie Il ta arna po tać zjawia 
się jako Grajek-Slepiec przy ognisku, klórc zgromadziło w zy Lkich 
bohaterów i mówi: „Przyszedłem na we etc. Słyszałem 'piewy, ja 
zawsze po we etach chodzę i gram( ... ] Mogą też być chrzciny albo 
typa. Kazdemu według potrzeby':. 

Dlaczego Grajekje L Slepcem? Stepy jest los w anlycznej tragedii 
uo obiony przez 'łepych wie, zczków. jak Tej rezja z. Ale kwestia 
Grajka odwołuje ię i do pamięci polskiej trądycji: „Przyszedłem to 
do wesela" mówi Dziad u Wy piańs'kiego. I Slepiec Mrożka je t też 
Grajkiem -jak Chochoł. Chochoł to nowoczesny, każdemu według 
potrzeby gra: weselę, typę, chrzciny 

Tejrezja z- chochoł Mrożka uczył ię marksizmu. I przy zedł na 
to zgromadzenie wszy tkich tanów, jakim jest „Pieszo", aby zrewi
dować losową przepowiednię Chochoła. Zrewidować czy powtórzyć? 
Przecież i on mówi, że „ślub" połeczny jest niemożliwy - jednemu 
we ele, drugiemu stypa, trzeciemu chrzciny. Każda z po taci tańczy 



do innej muzyki: Pani z Nauczycielem na nutę miłości (La Paloma). 
Ojciec-Chłop z Babą-Matką na nutę jurnego sek u (polka). 
Dla Dziewczyny-matki Slepiec gra we elną pie'ń czepin, ale Pana 
Młodego nie ma, a z dali dobiegają śmierlelne krzyki mordowanego 
niemieckiego żandarma. Może nieznanego ojca? Ślub coraz to ·ię 
w pogrzeb zmienia. jak u G9mbrowicza, z wcale jednak innych 
powodów. W „Pieszo" jak w „Slubie",je l para Ojciec-Syn. W „Słu
bic" Henryk nie chce uznać nad obą połecznej wyższo'ci Oj
ca-Króla, niedojrzało 'ć swą ynowską, „ ynczyznę" wyno ·i ponad 
Ojca. I z Mańką ślub am sobie chce dać, w majestacie uzurpacji 
z niższością się wyswatać.[ ... ] W układzie Ojciec-Syn Gombrowicza 
nie interesowały związki biologiczne, naturalia, ale konwencje społe
czne. Zupełnie inaczej u Mrożka. Syn u Mrożka jest czterna tolat
kiem w okresie dojrzewania, a więc w okre ie, kiedy zdobywając 
'wiadomość eksu oderwie się od Ojca. Ojciec jest Ojcem dopóty, 
dopóki syn nie stanie ię mężczyzną. Ale Syn ni chce być Mężczyzną 
i nie chce widzieć Mężczyzny w Ojcu. Jurna polka Ojca z Babą 
napełnia go przerażeniem. Zwierza ię Superiuszowi. że boi ię 
Grajka i Ojca. Co oznacza. że bot ię losu - jako amotnego 
rozpoznania koła śmierci i eksu. Nieprzypadkowo Superiu z przyta
cza mu biblijną opowieść o pijanym oem i Chamie: Syn wszak 
in tyktownie rozpoznał w Ojcu jego nago'ć [ ... ]Lęka ię kutk6w 
wego rozpoznania, ucieka przed eksem i śmiercią, przytulając ię do 

Dziewczyny nie jak Mężczyzna, ale jak Syn właśnie.[ ... ] Ale przed 
inicjacją erotyczną nie ma ucieczki. Jęk własny lrzeba zabić lękiem 
wzbudzonym w innych. „Poczekaj je zcze trochę. Ojciec będzie ię 
ciebie bał. [ ... ] Jak kogoś spłodzisz. Albo jeszcze lepiej - jak kogo· 
zabijesz [ ... ] - mówi Superiusz. ( ... ] My'I nie je t ocaleniem. „Bo 
żadna nie jest ostateczną. ab olutną nad-myślą [ ... ] - powie 
Superiusz Nauczycielowi. A me jest dla Superiu za alternatywą 
„kon lruktywiczno-pozytywistyczna, narodowa, a może socjo- po
łecznikowska geofizyczno-polityczna i ekonomiczna, mrówczana 
myśl", myśl zbawiająca całe połeczno ·ci, której wyznawcą je t 
Nauczyciel. Superiu z, Mrożkowy portret Witkacego nie ma wybo
ru między Scyllą zbydlęcenia ogólnego. jakie przyniosła wojna, 
a Chybrydą „mrówczanej myśli" pozo taje jedyne wyjście - 'mierć, 
metafizyczne samobój two. I Superiusz [ ... ]podniesie ię od ogni ka 
w Il akcie, podążając za Grajkiem, [ ... ] Powtarzając tragedię. która 
zdarzyła ię naprawdę 18 wrze'nia 1939 gdzieś w poleskich lasach. 
tragedię Stani ława Ignacego Witkiewicza. 

I dopiero wtedy Syn instynktownie pojmie. czego ię lęka: tego 
zbydlęcenia w sobie, które jest fundamentem umowy społecznej, 
nadzieją wojny,jako gwałtu obnażonego i ukrytego gwałtu „mrów
czej idei". Tuli się do Dziewczyny ze skargą. : „Ja nie chcę, nie chcę ... ", 
Na późno - zza ceny słychać tony „Międzynarodówki". Filozof 

mawiał: „Nikt nie jest w stanie wy koczyć z wła. nej epoki jak 
z wła nej skóry", mając na myśli nieruchomo'ć prawodawstwa 
Ducha Dziejów. Mrożek formułuje to inaczej: nieuchronność tego 
prawodastwajest złudzeniem tak pow zechnym, ponieważ człowiek 
nie może się wyrzec życia - czyli natury w ·obie - inaczej niż prz1:z 
śmierć, której ię lęka i przy taje raczej na życie w kłam twie. ( ... ] 

Bohaterowie dramatu czekali na pociąg, który miał ich zawieźć 
do domu. Pociąg przetoczył ię jak widmo [ ... ] „To nie na z" 
- orzekła krótko Baba. I każdy poszedł woją drogą. Superiu z 
w zaświaty, obywatel Ziehński z Drabem na „zachód'', Pani z Nau· 
czycielem „w lud", Baba z Dziewczyną w nieznanym kierunku [ ... ] 
Kiedy w zystkie postacie zniknęły już ze sceny, pozostali na niej 
Ojciec i Syn. Syn kuleje - wyró ł z butów. uwierają go. Ojciec 
zamienia ię z nim wła nymi. Cóż to znaczy? Przypomnijmy- imię 
Edypa znaczyło ,okaleczenie topy". Więc to jest akt rzeczywistej 
inicjacji Syna w dojrzałe. amodzielne życie. Nie biologiczna inicjacja 
stanowi o dOJ rzalo ·ci, ale rozpoznanie złożono ~ci wła nej kondycji. 
Zjawom Superiu za i „Kleo", istot poza cza o-prze trzeni, po taci 
Nauczyciela i Pani, przemierzających wój zlak przy pomocy 
„ ocjo- połecznych protez". pr.r.eciw tawia Mrożek drogę Ojca i Sy
na. Pieszo to znaczy jak? Syn też chciałby wiedzieć.[ ... ] „OJCIEC: To 
nie takie pro·te. Złapiesz zjednego końca - drugi ucieka. Złapie z 
z drugiego - z pierwszym nie da z rady. SY : To, co robic, tato? 
OJCIEC: Trzeba brać od 'rodka [ ... ]Człowiek ma być uczciwy i tyle. 
Rozumie z?" 

Co znaczy też: ma mierzyć 'wiat rozpoznawaniem amego ·ieb1e. 
Pie zo bez ideologicznych protez. Po Edypowemu, jak było na 
początku ludzkiej księgi dziejów. 

Elżbieta Morawiec, Pies=o znaczr uc=ciwie. 
„Życie Literackie" 19BI, nr 1518 

„Pieszo" Mrożka można od razu umie'cić wśród paranteli 
wysokich. Ta niezbyt długa, bo kładająca się z 1edmiu scen i epilogu 
ztuka [ ... ]odwołuje się nie tylko do na zej wojennej i tużpowojennej 

rzeczywi to' ci, ale i do literackiej symboliki, narzuconej poi kiej 
- nie tylko literackiej - wyobrażni przez auLOrów tak różnych 
a przecież ści'le ze sobą złączonych jak Wy piański, Gombrowicz, 
Witkacy. 
[ ... ]A przecie z owym wy o kim intelektualno-filozoficznym punktem 
obserwacyjnym kłóci się jakby praktyka: czyli zwykła leklura tekstu. 
W istocie czyta ię ów utwór z mieszanymi uczuciami. Niby prosty 
a komplikowany, niby reportażowo-syntetyczny, a alegory:1·1jący, 



niby świetny. a nic najłep zy, niby wykończony a pęknięty. Odczucie 
jakie uderza przede w zystkim, to wrażenie iż nałożyły się na iebie 
dwa, a nawet trzy dzieła. Jedno osadzone wpro t w rzeczywistości, 
i to nie tylko dlatego, ze, wszystkie stroje i rekwizyty pochodzą z łat 
I 939-1945," jak żąda autor, ale przede wszy tkim z tej przyczyny, iż 

jego bohaterowie odbywają wą wojennq tułaczkę, chodząc wpro l 
po ziemi. Bohaterowie. w których zawarto pewne cechy typowe dla 
ich gatunku. Ojciec z ludu ze swą dość prymitywną, lecz zlachetną 
filozofią (nie zginąć, nie ryzykować, nie robić krzywdy 1 być 
uczciwym) oraz rodzinną lojalno · cią ilniejszą nad w zystkie mne. 
Baba handlująca wódką, pazerna dbała o swój jeno i Córki interc 
[.„] Porucznik Zieliński - buta. pycha, głupota antysemityzm [ ... ] 
i .„ sentymentalizm. Nauczyciel - inteligent w pierwszym zapewne 
pokoJeniu, zamknięty w tercotypach [„.], Superiu z-int lektualista, 
jedyny dla którego wojna jest klęską nie tylko fizyczną [„.] egotys
tyczny, kapry'ny, upokorzony [„.]Ta yntetyczno'ć ry ów. lapidarne 
ukazanie lego, co uk ztałtowało tak a nie inaczej po taci i co je 
określa - a co także w znacznej mierze określi ich przy zły Io· 
w nowej rzeczywistości- zda się najw1ęk zą „Pieszo" zaletą. [„.] Ów 
utwór ukazujący określoną., uwarunkowaną społecznie, politycznie 
i historycznie rzeczywi tość. ukazujący dy kretnie, bo poprzez 
bohaterów - ma w „Pie zo" wój epilog: pierw ze tygodnie po 
wyzwoleniu, gdy każdy z bohaterów pójdzie pozorni inną a przecie 
w zasadzie wspólną drogą: drogą zbudowaną zresztą bez ich udziału. 
Tu zawodzi jednak Mrożka finezyjno'ć; odwołująca ię wpro t do 
nadchodzących przemian ·cena Pani- auczyciel robi wrażenie nie 
najlepszego satyrycznego keczu. [ ... ] 

Na to. co wolno - z dużą rzecz jasna umownością - nazwać 
w „Pieszo" „reportażem", nakłada ię dramat inny Właśnie ten, 
w którym odkrywamy bez trudu pogło y literackie. Slepy (pozornie 
ślepy) Grajek, [.„] ma co· z [.„] Chochoła z „Wesela". We wzajemnym 
stosunku Ojca i Syna można zukać nic lylko analogii ze „Slubem" 
ale i „Wyzwoleniem": Superiu z wyszedł z Witkacego. a co więcej je t 
Witkacym, porzucającym w „Pieszo" ginący świat dwa razy. [„.] Tu 
zresztą ry Uje ię ów trzeci, na zkicowany ledwie dramat: o Wit
kacym właśnie 

W zystko to, rzecz jasna, ma 1ę wedle intencji autora nie 
rozdzielać, nie łączyć, nie kłócić ze obą lecz uzupełniać. Ale czytając 
„Pieszo" ma się uczucie nie pełni, lecz niedo ytu, jakiegoś braku, 
który trudno nazwać, a który wynika zapewne z faktu, iż to, co 
apologeci tego dzieła nazywają niezwykłym wprost bogactwem, je t 
raczej wynikiem pewnego autorskiego niezdecydowania. [ ... ] 

W „Pieszo" historia stwarza się raczej, niż je t stwarzana. 
W każdym razie przez tych, co powinni wziąć ją w swe ręce, by 
pozostać w rzeczywistej zgodzie z decydującymi o jej przeobraże-

niach ideami. Je zainteresowani nie zo tali zapytani o zdanie. 
Gorzej zostali zepchnięci na pozycje nie wrogów nawet, lecz obcych. 
Ojciec 'i Syn odchodzą amotni. ~ nikt. jak .się zd~je. ~ie u~na z~ 
ensowny ich programu: „Czlow1ek ma. byc ~czct~y 1 tyle "Ani 

porucznik zukający ocalenia na Zacho~z1e am Pa~.1 1. auczyc1e!.~; 
swym .. kolosalnym programem edukacji, reedukaCJt, 1 kolaboracji • 
ani Superiu z [ ... ]. 

Marta Fik. Marsz po ziemi czy literaturze. 
„Tw6rczo'ć" 1981, nr 8 

Pieszo" Sławomira Mrożka to próba syntezy całej pol kiej 
woj~nnej Golgoty poprzez motyw pie -~ej wędrówki uciekinierów. 
Obrazjest tutaj konkretny. ostry. wyrazi ty. k~mponowany w oby
czajowych i rodzajowych nawet scenach o me potykanej dotąd 
u Mrożka mię i to'ci. dra tycznie przy tym kontra t_owanyc~ 
z grozą i okrucień twem wojn.y. Ale Jest także syn!etyczny 1 kreaCYJ
ny. Najprawdziw 1:e w istocie real~a tych wę~rowe~ odno.z~ ·~ 
przecież w różny spo ób, do rozmaitych okre ~w WOJny .. Naj~1ęcej 
realiów wskazuje na lata 1944-45: Ale ma. ?we pie. ze .wędrowk1--:- to 
główni wrze'ień 1939. Ostat~1a ~o~ro~ W1lk1e~1cza. a on Je. t 
pierwowzorem głównej postaci o 1m1en1u Supenu z - to takzc 
wrzesień 1939. Ostatnia podróż poi kich Żydów - w zaplorr,i
bowanych wagonach pociąg-widmo pr~etaczając~go .i.ę przez stacąę 
- to znowu rok J 942, jeżeli trzyrr,iać się c~a u h1stom. ~ nar.~sz.c1~ 
- ponad hi torię ulatuje Supenl! z., „pie zo w pow.1etrzu .. ~uz 
wyzwolony z życiowych udręczen .. s"."1at prz~d taw1ony 1 • cza 
dramatu są tu więc nadal.jak zwyczaJme u Mro~~· ~ulo~.on_i1~znc 
i kreowane. Ale teraz kreowane z krwawej materu 1 h1 tom ntCjako 
przygwóźdżonej. bez ·zcz~góln~ch parabo~ic~nych przeistoczeń. . 

W pomniany sobowtor ~1tkac~go ni~ ~est ":' tym dramacie 
po tacią zbłąk<iną. Przywołuje k?g~ .. kto j_LIZ u pierw 'Zego ?rzeg.u 
wojny zgruntował ją dosta.te.~zme 1 m.e mia~ ochoty p~grązać .się 
głębiej a na wój wła ny, c1 leJ os.obi ty uzytek - az do ko~ca 
indywduali ta, psiakrew!- odkrył muawodne ~e~ars.two na trag~7m 
poi kiego losu. Ż'fV!ym- ~yp~da goj.ednak dzw1gac: „My mu 1my 
pieszo'. To oslatma kwestia tej sztuk1. 

Józef Kelera. Druga Wojna w polskim dramacie, 
„Dialog" 1983. nr JO 



Jak przYJęło „Pies:: o "pismo kom1mistów o orientacji nacjonalis
tyczno-anty semickiej „ Płom ie nie"? 

„Podcza czytania sztuki [„.] odno i się wrażenie. że autor 
przeżywa tylko uczucie: nienawiści i pogardy„. skąd my to znamy.„ 
Cały wysiłek i „energia lwórcza" Mrożka kupia ię wyłącznie na 
jednym: poszukiwaniu najordynarniej zych chwytów i sposobów, 
aby poniżyć i dotkliwie ugodzić w te wszystkie wartości, które 
zasadzają się na pojęciu honoru . dumy, odwagi. Masochi tyczna 
radość z obrzucania błotem . [„.] Sztuka składa ię z luźno powiąza
nych scenek. Akcja rozpoczyna ię we wrześniu 1939 r„ a kończy 
w wyzwolonym kraju w 1945 r . Kogóż spotykamy w'ród postaci 
sztuki? Chłopa z ynem, obydwaj prze iąknięci tchórzostwem do 
szpiku ko· ci. Następnie polskiego żołnierza, który co ciekawe, 
nigdzie nie walczy, a jedynie włóczy ię po okolicy, wypija duże ilości 
bimbru i jak dodaje autor w dida kalach jest „przystojny pro tacką 
urodą".[ ... ] Porucznik charaktyzuje ię tym. że lubi wszczynać burdy 
nienawidzi Żydów. W tym miej cu Mrożek wydał wyrok sam na 
iebie, bo tym samym podpisał ię pod serialem [„Holocau t" 

- R.W .] nie tak dawno emitowanym w wielu Lelewizjach zachodnio
europejskich, a wyprodukowanym przez USA. Twórcy serialu nie 
liczą się z niczym, a najmniej z realiami hi toryczny.ni, przed ta wiali 
jak to Polacy podcza drugiej wojny światowej denuncjonowali 
Żydów, mordowali i tym podobne brednie i kalumnie. [„.] Spo 'ród 
innych postaci występujących w sztuce warto odnotować postać 
kobiety wiejskiej z córką, które handlują wódką: w didaskaliach 
czytamy o niej „Babaje t babą wiejską, tęgą i wulgarną, nie starą". 
W jednej ze scen [„.] oglądamy odrażająco wulgarną cenę erotyczną 
między Babą a Ojcem (Chłopem),którą poprzedza taniec w ich 
wykonaniu. Tańczą polkę, ciężko, obrzydliwie wymieniając między 
sobą „komplementy', przy akompaniamencie podjudzań i okrzyków 
wydawanych przez por. Zieliń kiego i jego kompana[ ... ] Nie będęj uż 
więcej mnożyć scen z tej sztuki, gdyż pozo tale ą w podobnym tylu. 
Autor [.„] dokonał operacji mającej na celu zohydzenie, spotwarzenie 
tych wartości, które w polskiej kulturze istniały i i tnieją jako 
wa.rlo 'ci heroiczne. Podeptano w po ób wstrętny godno · ć polskiego 
żołnierza z wszystkich frontów drugiej wojny wiatowej.[ ... ] kulturę 
ludową [„.] zobrazowano pod postacią prymilywnych okrzyków 
i jękliwych zawodzeń. [„.]już przebrała się miara tego wciąż lejącego 
się strumienia „twórczości" który obezwładnia myśli i serce, a nie je t 
sztuką choć posiada wygórowane ambicje i zawsze przychylną 
krytykę. [„.] je t to tandeta myślowa o charakterze pa zkwilu. 

Barbara Czaplikowska, Sakraliza1..ja szmiry, 
„Płomienie" 1981, nr 34 
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