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Józef Opalski 

• 
OKRUTNE IDYLLE MROZKA 

1. 

Oto kilka refleksji o lJ'l.ech sztukach, które bardzo lubię, 
a które • myślę - zostały w Polsce wyraźnie niedocenione. 
Układają się one w pewien tryptyk. Mowa o moim ulubionym 
•Garbusie•, "Letnim dniu• i "Kontrakcie•. "Kontrakt• dzieje się 
w Szwajcarii, •Garbus• i "Letni dzień• mógłby się tam rozgrywać 
najoczywiściej. Wspólna jest tym opowieściom atmosfera luk
susu, ciszy, oazy spokoju, w której bohaterowie pri.eżywają 
swoje dramaty. Charakterystyczne, że Mrożek zamyka te trzy 
sztuki w pri.ejrzystość secesyjnej formy, świat rozśpiewanych 
ptaków, pastelowych kolorów, szum morza, otulające ciepło 
luksusowego hotelu ... Jakby chciał swych bohaterów zatrzasnąć 
w cieple i luksusie, by z tym większą tkliwością pochylić się nad 
ich kondycją ludzką. Patrzy na swych bohaterów okiem mędrca 
rozumiejącego i współczującego. 

2. 

W sztukach tych widać wyraźny rozziew między wewnętrznym 
życiem opowiadanych przez Mrożka historii, a sygnałami świata 
zewnętrznego, które do tego wnętrza docierają. Czas lu jakby się 
zatrzymał, liczą się tylko namiętności miotające bohaterami 
i skomplikowane formy gry międzyludzkiej. Świat na i.ewnątrz 
pędzi ku ... właśnie, ku czemu? Być może na to pytanie nie ma 
odpowiedzi? 

Najmniej to chyba jest widoczne w "Letnim dniu•, w którym 
sygnał o świecie zewnętrznym daje tylko teatr, -Wędrowna 
trupa, letnie toumee·. Ale ten teatr jest jakiś bardzo ludzki 
i głęboko tragiczny: 9Błai.enjest śmieszny, ponieważ stale usiłuje 
czegoś dokonać i nic mu się nie udaje. Natomiast bohater 
tragiczny dokonuje czynów, których tamtemu nie udało się 
dokonać•. 

3. 

"Letni dzień• i •Garbus• mają ton najwyraźniej wspólny, 
letniskowość atmosfery podkreśla jeszci.e tragedię bohaterów. 
Sławomir Mrożek już od dawna złości się na krytyczne szufladki, 
w które usiłuje się go zapakować. Ma rację. Ci, którzy widzą 
w jego sztukach tylko chodzące sylogizmy, logiczne modele 
i popłuczyny po tak zwanym teatrze absurdu, mylą się głęboko. 
Obdarza on bowiem swych bohaterów krwią i sercem, dramat 
formy międzyludzkiej jest u niego coraz bardziej skomplikowa
ny. Wszystkie trzy sztuki, o których tu mowa, są najintymniej 
ludzkie, dalekie od schematów i szufladek, w które Mrożka 
krytyka wtłacza tak chętnie. Pri.ecież można sobie wyobrazić 
taką interpretację "Letniego dnia•, w której Dama jest śmiercią 
ogarniającą obu bohaterów. Albo młodą dziewczyną rozstrzyga
jącą o losach świata - czyli egzystencji Uda i Nieuda. 

4. 

"Kontrakt• z kolei może być czytany jako opowiastka z Wol
tera umiejscowiona w Szwajcarii, czyli tradycyjnym już miejscu 
międzynarodowych spotkań politycznych, planów strategicz
nych, kontraktów, także handlowych ... [ ... ] 

6. 

Ta sztuka lnie jak skalpel. Wewnątrz hotelu "Residence• jest 
~elle epoque•, •nn de siecle•, whisky i przytulność - na i.ewnątrz 

zaś najlepszy, najnowocześniejszy hotel "Insolent•, w którym 
służba bije gości i pluje w ich obecności do zupy, pri.etaczają się 
nowe, rewolucyjne czasy (w Genewie odbywają się spotkania 
supermocarstw w sprawie rozbrojenia). Na zewnątrz też istnieje 
jakaś Bereźnica Wyżna. Wewnątrz jest Magnus, przedstawiciel 
starej Europy, klÓry pije whisky, choć nie ma już na nią pienię
dzy, i jest Moris, przedstawiciel Europy Wschodniej, który nosi 
przy sobie spirytus, na wszelki wypadek. Umarł monsieur 
Lefevre, ostatni Szwajcar w Szwajcarii, pozostali już tylko 
cudzoziemcy. ( ... ) 

7. 

Mrożek jest bezlitosny w obnażaniu polityki, historii, uwarun
kowań tak zwanej geopolityki, •nas• i ich•. Polititikańczyk 
z Bereźnicy Wyżnej woli upokorzyć Magnusa, czyli starą Europę, 
aniżeli go zabić. Chce bowiem wreszcie zobaczyć, że i ·oni• mogą 
być od •nas• uzależnieni. Wschodnioeuropejczyk chce być wresz
cie doceniony przez prawdziwego Europejczyka • oto sa
do-masochistyczna wersja socjopolityko-snobizmu przybysza ze 
Szczawna! 
Mrożek idzie jeszcze dalej, nie tylko przypomina o •nas• 

z naszymi kompleksami niekochanych bękartów dobrej, starej 
Europy, ale rzuca także •im• w twarz nie chcianą prawdę: •oni• 
nie chcą o naszych problemach słyszeć. Bo przecież •oni• nie czują 
się odpowiedzialni za naszą ~ałkańską dolę•, •słowiańskie 
nerwice•, •nadbałtycko-karpackie kompleksy-, "historyczne ka
lectwo•. I to właśnie Europa krzyczy nam w twarz : 

MAGNUS Bo ja jestem egoista! Mnie nic nie obchodzi 
i nic mnie nigdy innego nie obchodziło, jak tylko moja 
własna osoba! Tylko to i tylko to jedno wyłącznie, 
rozumiesz? Ja, ja sam siebie, moja osoba! 

Tragedią obydwu bohaterów sztuki jest właśnie ich uwikłanie 
w śmierć.Tę prawdziwą, która łączy nas niezależnie od tego, czy 
jesteśmy ze Wschodu, czy z Zachodu. I ten los poszci.ególny 
i jednostkowy, nie dający się stłamsić uwarunkowaniem stamdąd, 
czy stąd, pozostawia łut - trudnej i chropawej ·to prawda, ale 
jednak nadziei. Może więc w tym "Kontrakcie• nie chodzi tylko 
o umowę mordercy i ofiary? ... 

8. 

•Garbus• ma scenerię "Letniego dnia•: pasteloworóżowy do
mek z niebieskimi okiennicami, wspaniała lipcowa pogoda, 
świegot ptaków - oto miejsce akcji, w które zostały rzucone 
postaci sztuki . Dwie pary małżeńskie, Student, Niemajomy 
i Garbus. Zamknięci w 1.mdrynkowym otoczeniu, ujęci w radosną 
przyrodę, spędzają tu, w sielskim pejzażu cztery dni, które mają 
zaważyć ostatecznie na ich życiu. Dziwnym utworem jest len 
•Garbus•, poczęty niewątpliwie z ducha Czechowa i Zapolskiej 
i kryjący w sobie niejedną, misterną tajemnicę. Stosunkowo 
najłatwiejsza do rozszyfrowania jest proweniencja dwóch par 
małżeńskich; doświadczeni i świadomi Baron i Barono~a oraz 
skazani na uczestnictwo w ich grze Onek i Onka, mają w literatu
rze nie byle jakich protoplastów. Długą listę otwierają wicehrabia 
de Valmont z markizą de Marteuil plączący w "Niebezpiecznych 
związkach• Laclosa losy Cecylii de Volanges i kawalera Danceny, 
obok nich kroczą Kapitan i Alicja z 9Tańca śmierci• St_rin~be!ga, 
tu wreszcie spotkać można Martę, George'a, żabcię 1 Nicka 
z "Kto się boi Virginii Wolf" Albee'ego ... przypomi~8;ffi tu owe 
dzieła i postaci, ich znajomość bowiem wytycza meJa~o krąg 
psychologiczny, w który zamknięci zostali bohaterowie •Gar
busa•. Każdy z nich w naszych oczach przeżywa klęskę. 

9. 

Przyjrzyjcie się temu teatrzykowi ludzkiemu - z.daje się 
mówić Mrożek - i odsłaniając kurtynę bezlitośnie ukazuje swych 
bohaterów: 

Oto B a r o n o w a - kobieta poszukująca umykającej miło
ści, która zrobi wszystko, aby odzyskać swego męża. Każda cena 
dobra dla osiągnięcia celu. Uwodzi więc Studenta w obecności 
Barona, usiłując w ten sposób wzbudzić zazdrość męża, popycha 
w jego ramiona Onkę - pri.egrywa jednak w momencie, gdy 
uświadamia sobie, że Baron chętnie widziałby ją w ramionach 
Garbusa. Baronowa przegrywa wówczas podwójnie: nie odzys
kuje miłości Barona, sama również przestaje go kochać. Pytanie: 
która z przegranych jest bardziej dotkliwa? 

O n k a - mieszczka z zadęciem na artystkę, malarka-daltonis
tka, ponosi nie tylko klęskę artystyczną, ale i rujnuje swoje życie 
prywatne. Wskutek intryg Barona porzuca ją Onek i - choć 
niewątpliwie zafascynowana jest Baronem - ulega przecież 
Baronowej, stając się pionkiem w jej grze. Upokorzona ostatecz
nie, przegrywa wszystkie swe ambicje i wyjeżdża z Baronową 
jako jej panna służąca. 

O n e k ·człowiek •z zasadami•, który wierzy, że żyjąc według 
nich może czuć się bezpieczny. Przez przypadek podsuwa 
Baronowi możliwość gry z Garbusem, która, doprowadzona 
przez Barona do perfekcji, zniszczy małżeństwo Onka, zburzy 
świat jego zasad, skłoni go nawet do próby morderstwa. 

S t u d e n t - usiłuje ze swych kompleksów stworzyć anar
chię, która podważy panujące stosunki społeczne. Jego po
szukiwanie ideału jest dziecinnie romantyczne i wzruszająco 
nieporadne. Kiedy nie może unicestwić otaczającego go świata, 
przynajmniej ruiny wysadza w powietrze: •zemsta dziewicy• 
- powie Baron. Nie potrafiąc kochać, Student usiłuje rozżarzyć 
w sobie przynajmniej ogień nienawiści. 

N i e z n aj o m y - człowiek mający ścisły związek z rzeczy
wistością polityczną. Jest ona dla niego ciężarem. On przegrywa 
najdosłowniej - ginie. Zawikłany jest także jego dramat osobisty 
• odrzucony bowiem przez Studenta odchodzi w gorzką samo
tność, tym bardziej ponurą, że skażoną dewiacją i przypieczę
towaną nierozerwalnymi związkami z obowiązującą rzeczywis
tością. 

G a r b u s - plącze się po scenie nic, mechanizm do wykony
wania usług i czynności. Jego jedynym zainteresowaniem są 
pieniądze, z wampirycznym spokojem oczekuje gości, którzy 
zgłaszają się do jego pensjonatu zwabieni ogłoszeniem w gazecie. 
Nie obchodzą go dramaty, których jest świadkiem - pozbawiony 
uczuć, ba, nawet namiętności, jest obojętnym kołkiem w poru
szających się trybach świata. 

Oto teatr ludzki prezentowany przez Mrożka. Wśród jego 
aktorów porusza się Baron, ten, który obdarzony został najwięk
szą świadomością. Baron jawi się jako swoisty demiurg stwana
jący sytuacje, w które wplątuje mieszkanców pensjonatu. To on 
pociąga nit.ki, którymi porusza te ludzkie marionetki, wie o tym, 
że musi przegrać - la gorzka świadomość pozwala mu jednak 
czuć się kimś lepszym, wybranym. Przygnieceni swymi dramata
mi i klęskami znikają ze sceny kolejne postaci, Baron odchodzi 
również - to o n po n i ós ł k 1 ę s kę n aj dot k I i wszą. 

10. 

Suspens i napięcie towarzyszą sztuce od początku. Już pierw
sze wejście Barona zabarwione jest niepokojem. Niby rozluż
niony, podnosi przecież obrus leżący na stole jakby badając, czy 
złe pod nim się nie czai ... 

Pojawiają się niepokojące oznaki czegoś niezwykłego, co 
dzieje się na zewnątrz, poza obrębem słodkiego i rozkosmego 
pensjonatu. Zabrakło kawy, przestały docierać gai.ety, w lipcu 
zaczęły nieoczekiwanie odlatywać dzikie gęsi, odjechały ostatnie 
pociągi, zniknęli nawet okoliczni chłopi. 

Garbus postanowił zamknąć interes, który przestał mu się 
opłacać. Z m u s i ł tym samym Barona do odejścia na ze. 
wnątrz - w nicość. Oto Barona klęska ostateczna, odchodzi 
w świat - który przestał istnieć. W grze, którą rozpętał, sam 
poniósł przegraną największą. W rozświegotanym pejzażu zo
staje już tylko Garbus. Składa obrus, układa w piramidę krzesła, 
niewzruszony, nawet nie triumfuje· jest doskonale obojętny. I to 
jest sztuki Mrożka stwierdi.enie najdotkliwsi.e. Nad ludźmi nie 
triumfuje nawet zło, lecz obojętna bylejakość. Taką oto smutną 

prawdę głosi nam Mrożek w pastelowym pejzażu, wśród kwileń 
ptaków i radosnych plam słonecznych. 

11. 

Trzy sztuki, trzy zamknięte światy • sygnały dobiegające 
z i.ewnątrz są różnej częstotiiwości. Świat gna przecież z różną 
zajadłością. Wewnątrz słońce, śpiew ptaków, przytulność luk
susu i my, z naszym losem. Tak. My. Wewnątrz. A na zewnątrz? 

(P=dnik fragmmtów z :1 "Dial"I!" 
11/1991, •. 92-96 



EWA MOROŃ: Na kilka tygodni przed premierą za
stanawialiśmy się nad komentarzem do "Letniego dnia". 
Zaproponował Pan "Letni cień Mrożka" Tadeusza Nyczka 
- recenzję z prapremiery w Teatrze Polskim w reżyserii 
Kazimierza Dejmka z roku 1984. Zaraz jednak zrodziły się 
wątpliwości, czy porównanie z ~migrantami", jakiego 
dokonuje autor, nie będzie działało na niekorzyść naszego 
spektaklu. Dlaczego? 
BOGDAN TOSZA: Tekst Nyczka wybrałem między 
innymi dlatego, że innego nie ma. '"Letni dzień" należy do 
tego kręgu sztuk Mrożka, które wzbudzają znacznie 
mniejsze zainteresowanie niż inne. O ile można byłoby 
wymienić pokażną bibliografię "Tanga•, "Emigrantów" 
i wielu innych, to '"Letni dzień", no, może jeszcze "Gar
bus", "Krawiec", to sztuki, które wywołały znacznie 
mniejszy rezonans wśród krytyków. Tekst Nyczka jest 
krytyczny w stosunku do '"Letniego dnia", a w końcu 
trudno ludzi zrażać. 
EM: Nyczek dokonuje porównania dwóch utworów dość 
odległych w czasie i ole tylko w czasie powstania: pra
premiera ~grantów" miała miejsce w roku 1975, "Let
niego dola" w 1984. Poza tym ~migranciH to już 
utwór-symbol ..• 
B.T.: Nie do końca zgadzam się z taką wymową tekstu 
Nyczka. On łączy '"Letni dzień" z "Emigrantami", a mnie 
bliższe jest rozumowanie Opalskiego i szukanie pokre
wieństw np. z "Garbusem" czy "Krawcem" ... Te utwory 
w twórczości Mrożka pojawiły się równie nieoczekiwanie. 
Jestem w gruncie rzeczy podszyty filologiem, więc powie
działem sobie:jeśli "Garbus" jest Czechowem Mrożka, to 
'"Letni dzień" jest Beckettem. To skojarzenie dało mi 
o wiele więcej. 
EM: Wedlug mole porównanie z ~migrantami" jest 
prowokujące. Tadeusz Nyczek próbuje zderzyć dwa krań
cowo rozbieżne nurty w twórczości Mrożka: teo ściśle 
związany z realiami polskimi i drugi - uniwersalizujący. 
'"Letni dzień" swobodnie daje się wyjąć z "kontekstu 
polskiego". 
B.T.: To właśnie mnie w utworze zainteresowało. Choćby 
symbol trójki. Trzy, to w naszej kulturze liczba doskona
ła. Apolityczna - pomijając fakt, że dla policji trzy to już 
tłum. Siła trójki jako liczby magicznej momentalnie 
uniwersalizuje sprawę. Pozostając przy figurach "Let
niego dnia": trzy to Pan Bóg, Adam i Ewa, to dwóch 
mężczyzn i jedna kobieta. 
EM: Pójdźmy więc tropem znaczeń uniwersalnych - śmierć, 
umieranie. 
B.T.: Oczywiście, naturalnie. 
EM: Kobieta - mężczyzna. Kobieta - mężczyżoł. 

B.T.: Nie, mężczyzna - mężczyzna jako idea i przeciw 
idea, a kobieta jako wyzwalacz. 

POMIĘDZY MROŻKIEM A BECKETTEM 
ROZMOWA Z REŻYSEREM 

EM: Szukajmy więc dalej. 
B.T.: Faust - Mefisto - Małgorzata. 
U Mrożka narzuca mi się opozycja Stomil - Artur 
z 'Tanga•. Nie jest to przypadkiem, że Ud i J:.lieud są 
zróżnicowani wiekowo, mogą być ojcem i synem. 
EM: Czy myśli Pan o różnicach wiekowych, czy pokolenio
wych? Nie wynika to z didaskaliów. 
B.T.: Z didaskaliów wynika, że dzieli ich różnica co 
najmniej 1 S lat. 
EM: To nawet ole pokolenie. A może różnica doświadczeń 
w życiu mężczyzny? 
B.T.: W kategońach uniwersalnych to chyba jest tak: 
mężczyzna 45 letni powinien już wiedzieć czy jest speł
niony, czy nie. Czy spełniony być może. Trzydziestoletni 
- jest jeszcze mężczyzną z przyszłością i nawet jeżeli 
twierdzi, że jest nieudacznikiem, to ciągle jeszcze ma 
otwartą kartę. Jeśli pojawi się taki wyzwalacz jak Dama, 
istnieje nadzieja na spełnienie. 
Strasznie mi odpowiadają takie opozycje. Na przykład 
w "Garbusie": - Baron - Student. 
EM: Są to jednak wciąż różnice pokoleniowe, pokolenio
wych postaw. Tu może to być co najwyżej cezura świadomej 
męskości i męskości dojrzałej. 
B.T.: W myśl tezy Marty Piwińskiej o istnieniu rodziny 
postaci Mrożka, Uda widzę w ciągu Stomil, Baron, 
Nieuda - Artur, Student, Onek /jako dwie twarze tej samej 
postawy/. Damy u Mrożka też zjawiają się w podobny 
sposób. Jeśli w tym szeregu postawić Eleonorę i Alę 
(każda w mężczyźnie coś tam wyzwala), przyjrzeć się 
bohaterkom "Garbusa", to Dama w "Letnim dniu" jawi się 
jako ich synteza. Ona ogniskuje te dziwne, tajemnicze 
kobiety Mrożka, posiadające dar aktywizowania męż
czyzn. Poprzez nie właśnie dokonuje się walka mężczyzn, 
choć nie wiadomo czy o siebie, czy o idee. 
EM: Walka ta odbywa się w sytuacji ekstremalnej. Obaj 
panowie zjawili się w tym samym celu, choć z dwóch 
krańcowo różnych powodów: pierwszy, bo jest przesycony 
tyciem i powodzeniem, drugi - zawiedziony. 
B.T.: Tak, ale w sytuacji wyjściowej nikt nikomu nie 
przeszkadza, dopiero kiedy zjawia się kobieta ... Dlatego 
sztuka kończy się niepełnym kompletem postaci. 

EM: Wypadałoby zbliżać się powoli w naszej rozmowie do 
koncepcji Pana przedstawienia. 

B. T.: Od początku o niej rozmawiamy: zdecydowałem się 
na uniwersalne rozumienie tej sztuki i to jest jej podstawa. 
Niezwykle ważne są jeszcze u Mrożka pewne sygnały 
czasowe. Rzeczywistość 'Tanga" zaczyna się w okolicach 
Młodej Polski czy (używając terminu niemieckiego) - Ju
gendstill, w odniesieniu do Eugeniusza i Babci Eugenii. 
Z podobnym światem mamy do czynienia w "Garbusie". 
Dama też wywodzi się z secesji. 
W "Letnim dniu", nietypowo dla Mrożka, didaskalia 
zajmują bardzo mało miejsca, jednak niezwykle precyzyj
nie opisuje kostium kąpielowy Nieuda. Pochodzi on 
ewidentnie z początku wieku. 
EM: Jest to chyba pierwszy moment zaskoczenia dla 
czytającego sztukę. Do tej chwili czas scenicznego dziania 
się ole miał - dla mole przynajmniej - większego znaczenia. 
Czy w Pana spektaklu wyznacznlld czMOwe będą honoro
wane? 
B.T.: Jeśli zawieszamy kategońę doczesności w imię 
uniwersalizmu, to problem czasu także musimy zawiesić. 
Rozumiem ten kostium na dwóch planach: jako - kiedyś, 
dawno i jako aluzję do Beckettowskiej błazenady . Takiej 
błazenady jak rozumie ją Huizinga, Bachtin i homo 
ludens. 
EM: Przywołuje Pan epoki wspólistoieoia ze śmiercią 
w życiu i sztuce. W "Letnim dołu" jednak odbywa się w lelki 
teatr odbierania sobie iycia. 

B.T.: Jest to chyba żart Mrożka skierowany w stronę 
społeczeństwa zachodniego, które doprowadziło ideę 
tolerancji, ideę wolności w społeczeństwie do absurdu. 
Każdy może zrobić ze swoim życiem, co chce. Może bez 
przeszkód o nim decydować i nikt nie ma prawa mu 
przeszkadzać.Jest to wyrażne odniesienie do rzeczywisto
ści, w której Mrożek żyje już od dwudziestu paru lat. 
EM: Cała sztuka dzieje się w dość specyficznej przestrzeni, 
moie bliższej filmowi niż teatrowi. 
8.T.: Absolutnie się z tym nie zgadzam. Wystarczy 
spojrzeć na pierwsze słowa didaskaliów: "Ławka. Obok 
drzewo". Przypomina to opis sytuacji w "Czekając na 
Godota". Wydaje mi się, że błędem byłoby też uleganie 
skojarzeniom realistycznym typu kawiarnia, plaża. 
Dla mnie jest to ewidentny sygnał Beckettowski. 
EM: Czy klucz skojarzeń Beckettowsklch będzie miał 
głębsze konsekwencje w spektaklu? 
B.T.:Tak. Na scenie jest absolutne minimum. ldędokład-

nie za didaskaliami Mrożka i nie daję żadnego tła. Mam 
określone wyznaczniki Sceny Kameralnej i ograniczony 
jestem przyszłymi planami związanymi ze spektaklem. 
Stąd też wybór sztuki, która minimum scenografii ma 
wpisane w inscenizacyjną konieczność. Jednocześnie jed
nak myślę o jeszcze jednej postaci - Szatana. 
EM: Czy będzie to Szatan- anuder, Szatan - animator .•. 
B.T.: Tak, Szatan, który ustawiając niektóre sytuacje, 
prowokuje pewne zdarzenia. 
EM: Czy przestrzeń, przez Mrożka wyznaczona bardzo 
lapidarnie, będzie przestrzenią realistyczną? 
B.T.: Ławka tak. Zamiast drzewa będzie stała lampa, na 
której próbuje powiesić się Nieud. Sceneńi parku nie 
zamierzam budować. W kawiarni będzie jeden stolik, 
a kawiarnijednostolikowych przecież nie ma, prawda ?Ta 
skrótowość stworzy atmosferę uniwersalizmu. To samo 
z plażą. Zamierzam ją zrobić za pomocą jednej strużki 
piasku, a abstrakcyjną projekcją Andrzej Witkowski 
zamierza stworzyć iluzję morza. 
EM: Skąd wziął się pomysł wystawienia "Letniego dola"? 

B.T.: Joasia Budniok- Machera, aktorka znana z wielu 
świetnych ról zagranych w Teatrze Śląskim, obecnie 
mieszkająca w Niemczech, od dłuższego czasu namawiała 
mnie, abyśmy razem zrobili coś takiego, z czym można 
byłoby "wyjść w Europę". Szukaliśmy więc tekstu, przy 
pomocy którego można byłoby te pomysły zrealizować. 
Zaproponowałem '"Letni dzień" z kilku powodów: po 
pierwsze dlatego, że sztuka jest małoobsadowa, po dru
gie, że jest tam piękna rola dla Joasi. Również i dlatego, że 
w teatrze znalazłem dwóch aktorów, dla których te role są 
interesujące artystycznie, a cała trójka chciałaby spróbo
wać zagrać to po niemiecku. W jakiś czas po premierze 
polskiej zamierzamy zrealizować tę sztukę po niemiecku. 
A potem zaproponować ją niemieckojęzycznemu odbior
cy w Europie. 
EM: Przyszła premiera "Letniego dnia" znalazła dość 
nieoczekiwanych entuzjastów. 
B.T.: Joasia Budniak-Machera była również animatorką 
akcji "Cegiełka na Teatr Śląski", przeprowadzonej przez 
młodzież III LO im. A.Mickiewicza w Katowicach, 
którego Joasia jest absolwentką. Przy okazji należałoby 
powiedzieć, że jakiś czas spędził tam również Konrad 
Swinarki i wielu innych wybitnych ludzi. 
Młodzież przeprowadziła akcję, z której zebrała ponad 20 
milionów złotych, co pokryje część kosztów premiery. 
EM: Entuzjazm młodzieży jest niezwykle cenny i, zwłasz
cza dzisiaj, rokuje dla sztuki teatru pomyślne nadzieje. 
Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: EWA MOROŃ 



Tadeusz Nyczek 

Letni cień Mrożka 

Bohaterami "Letniego dnia ff są dwaj mężczyźni i jedna 
kobieta. Mężczyźni, jak zwykle, rywalizują o kobietę, 

która, jak zwykle, jest bardzo atrakcyjna, albowiem 
u Mrożka kobiety służą do tego, by ich ukształtowanie 
biologiczne wyzwalało w mężczyznach możliwie wszyst
ko, co powinno wyzwalać. 

Bohaterowie tej sztuki to również dwa (potencjalne) 
trupy oraz symbol Życia. Trupami są mężczyźni, sym
bolem kobieta. Mężczyźni, którzy pojawiają się na scenie, 
chcą popełnić samobójstwo. Gdyby nie pojawienie się 
kobiety, sztuka zakończyłaby się po pierwszych dwóch 
scenach, czyli mniej więcej po kwadransie. Kobieta 
istnieje po to, by ci dwaj mogli pożyć jeszcze przez dwa 
i pół pozostałego aktu, przy czym przeżyć do samego 
końca udaje się już tylko jednemu. 

Jest to więc sztuka zarówno o umieraniu skutecznym, 
jak o nieskuteczności umierania, śmieszności umierania, 
a także śmieszności trzymania się życia. Pierwszy z boha
terów, Nieud, chce umrzeć dlatego, że nic mu się w życiu 
nie udało i nie udaje. Świat, w którym żyje, może mu 
najwyżej zapewnić nadzieję, że coś się kiedyś uda, ale i to 
nie jest pewne. Drugi bohater, Ud, chce umrzeć dlatego, 
że wszystko, cokolwiek mu się w życiu udało i udaje, 
a udało i udaje właśnie wszystko, jest pozbawione sen
su. Tamten chce wnrzeć, bo nie może dopełnić pod
stawowych wymagań bytu; ten - bo za owym dopeł
nianiem widzi tylko czarną otchłań nicości. Jeden chce 
umrzeć, bo nie może normalnie żyć, drugi - bo utracił 
cel życia. 

Obaj wzajemnie sobie zazdroszczą. Nieudowi się wyd a
je, że gdyby zamienił się na los z Udem, byłby szczęśliwy. 
Udowi się zdaje, że gdyby miał nadzieję Nieuda, byłby 
szczęśliwy również. Ale, jak trafnie zauważa inteligent
niejszy Ud, zamiana miejscami nie zmieniłaby niczego, 
skuĆek bowiem byłby ten sam: obaj nadal chcieliby się 
zabić, jako że zamiana ról nie oznacza odwrócenia racji. 

Gdyby "Letni dzień" był tylko o tym, nie różniłby się 
niczym specjalnym na przykład od jednoaktówki HN a 
pełnym morzu", gdzie też jest trójka bohaterów i też idzie 
o to, kto umrze i jakim sposobem. Między tymi dwiema 
sztukami istnieje jednak dwadzieścia lat historii, dwadzie
ścia lat życia Mrożka oraz sztuka pt. "Emigranci". 
W "Emigrantach" obaj bohaterowie, złączeni przez los 
jak awers z rewersem, walczą o przetrwanie. W "Letnim 
dniu" obaj bohaterowie, złączeni przez los wyborem tego 
samego celu, chcą już tylko umrzeć. W "Emigrantach" 
pojawia się śmierć na moment: gdy XX próbuje się 

. I 

powiesić na krawacie. W "Letnim dniu" pojawia się na taki 
moment życie: gdy wkracza Dama, wcielenie egzystencji. 
Także zako11czenie "Emigrantów" jest jakby lepsze. 

Dwaj ludzie, wczepieni w siebie rozpaczą i beznadziejnoś
cią, przynajmniej pozostaną przy życiu. Może coś ich 
jeszcze spotka, coś ich zbawi, uratuje. "Letni dzień" 

kończy się gorzej. Jeden naprawdę zginie, i to ten, który 
jest nam duchowo bliższy, zrozumialszy, z którym trzy
mamy, bo jest z nas: Nieud oczywiście. Musi zginąć, 
dlatego właśnie jest Nieudem. Ud i Dama odejdą, ale 
głupstwo ich życia pozostanie nie zmienione. Bo cóż 
z tego, że Ud, powiedzmy, udawał metafizyczne nieszczęś
cie? Że tak naprawdę, jak mu to wygarnia Dama, oszukuje 
sam siebie wymyślonymi problemami? Przecież fakt bez
sensu życia, czy Ud go wymyślił, czy nie, pozostaje 
bezsensem. Ponadto Ud odchodzi splamiony, ze śmiertel
ną skazą: jako ten, który wziął pośredni udział w śmierci 
Nieuda, czekając z wyrachowaniem, aż tamten utonie. 

Skąd ta natrętność analogii z "Emigrantami": Otóż 
myślę, że '1...etni dzień" jest dalszym ciągiem rozliczania się 
Mrożka ze światem w kategoriach generalnych. Filozof 
powiedziałby, że "Emigranci" dotyczą gnoseologii, zaś 
'1...etni dzie11" - ontologii. "Emigranci" to dramat świado
mości poznającej, albowiem wolność, kluczowy problem 
tej sztuki, to przede wszystkim funkcja świadomości. 
"Letni dzień" jest dramatem egzystencji, i już nawet nie 
idzie o to, jak żyć, ale jak umrzeć. Zwycięstwo życia w obu 
sztukach oznacza jednocześnie, niestety, klęskę sensu 
tegoż życia. 

I ostatnia analogia. W "Emigrantach" dwaj przed
stawiciele jednego świata zostali wrzuceni w inny świat. 
Powiedzmy wprost: przedstawiciele jednego systemu spo-

łeczno- politycmego maleźli się, własnowolnie skądinąd, 
w neczywistości systemu drugiego. W "Letnim dniu• 
schemat jest nieco inny: reprezentant jednego systemu 
został postawiony wobec reprezentanta drugiego sys
temu. I podobnie jak w "Emigrantach• nie chodzi tu 
bynajmniej o żadne aluzje. Po prostu metafora Mrożka 
mieści w sobie także i taką możliwość interpretacji fabuły. 
Obie sztuk.i można więc czytać jako kolejne warianty 
rozliczania się Mrożka z tym samym problemem: jak żyć 
(czy jak umrzeć), będąc świadkiem - i mieszkańcem 
- dwóch rzeczywistości. AA i XX, podobnie jak Ud 
i Nieud, są bowiem antynomiami współczesnego świata, 
symbolami mitycznej już dwoistości, granica zaś między 
nimi przebiega przez ludzkie dusze, ludzkie postawy, 
między państwami , narodami i systemami. Są oni także 
figurami retorycmymi jednej osoby, dialogowym jej 
rozdwojeniem. Co to za osoba, proszę się domyślić, 

a w nagrodę przeczytać "Letni dzień•, wydrukowany 
w szóstym nwnerze "Dialogu" z roku 1983. 

Pozostaje jeszcze kwestia powiedzenia paru słów 

o wspomnianej już kilkakrotnie Damie. Jak to zwykle 
bywa u Mrożka, jest nie tyle kobietą, co kobiecością, 
esencją żeńskości. Reprezentuje ponadto, co leż zostało 
wyżej powiedziane, Żywioł Życia. Może się mylę, ale jej 
postać maczy chyba coś więcej jeszcze; spróbowałbym to 
określić mianem Idei. Bo przecież nie dla kobiety, tylko 
kobiety, nawet najładniejszej, porzuciliby myśl o samo
bójstwie obaj bohaterowie; sztuki Mrożka to nie obycza
jówki. Dama jest zatem niewątpliwie Ideą. Ale czego? 
Nadziei? Prawdy? Sensu Życia? Ucieczki od tu i teraz? 
Prawdopodobnie wszystkiego po trosze. Bo jakże radoś
nie, wyzwoleńcza, chwyta się jej, tej Damy-Nadziei, 
przegrany Nieud ! I jakże zazdrości mu jej Ud, o którym 
ona sama powiedziała, że swój dramat wyssał z palca. 

Oczywiście, i to oczywiście jest najbardziej gorzkim 
komentarzem do zakończenia dramatu, wygra Ud. Al
bowiem Ideajest sprzedajna, czyli idzie z tym, kto zostaje 
na placu boju. Więc, nolens volens, z silniejszym. A świat 
nasz jest tak urządzony, że bogaci wygrywają z biednymi, 
cynicy z wymawcami serca, pewni siebie z niepewnymi 
niczego. Mało. Ci bogatsi, pewniejsi i cyniczni, z za
chowaniem wszelkich manier, będą się tylko przyglądać, 
jak ich naiwni, dobrodusmi i łatwowierni aż do głupoty 
współpobratymcy ziemskiego żywota będą szli na dno. 
W "Letnim dniu• - dosłownie. 

O tym, mniej więcej, jest la sztuka. Zaś jeśli jest o tym 
właśnie, a święcie wierzę, że jest i że niczego nie wymyś
liłem ponadto, co wymyślił sam Mrożek, to oznacza, że 
mamy do czynienia nie tylko z jedną z najgłębszych, 
najbardziej dramalycmych sztuk Mrożka, ale i utworem, 
przy którego wymowie nawet "Emigranci• zdają się snem 
srebrnym Salomei. I niech nikogo nie mylą dowcipy, 
brawura dialogu, europejski ton prowadzenia fabuły. 
Esprit oraz wykwint formy bywały nieraz w kulturze 
ostatnimi szańcami ratunku przed dotyk.iem Czarnej 
Dziury Kosmosu. [ .. . ] 
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W programie wykorzystano projekty kostiwn6w 
autorstwa ANDRZEJA WITKOWSKIEGO 
oraz karykatury SLAWOMJRA MROŻKA 
ANDRZEJA STOPKl i JÓZEFA SZAJNY 

TEATR ŚLĄSKI IM. SfANISLAWA WYSPIAŃSKIEGO, 40-951 
KATOWICE, RYNEK 2. Telefony centrali: 58-72-51 (52), dyrekcja 
i sekretariat: 58-89-92, organi7.8Cja widowni: 58-89-67, kasa aletowa: 
59-93-60, telex 312845 tel.SI pl. 
Gl6wny ksi~gowy HEN RYK MROZEK, kierownik techoicmy Sf ANI
SLA W HOLóWKA. Kierownicy pracowni technicmycb: clektroalru„ 
tycmej SfEFAN SKROBISZ, o6wielleoia ANDRZEJ MICHALIK, 
krawieckiej damskiej EWA KERGER, krawieckiej m~skiej SfANl
SLA W KLECKI, stolarskiej ADAM NIŚKIEWICZ, perukarskiej MA
RIA BEM, malarskiej i modelatorskiej KONRAD CUDOK, rekwizytor 
TOMASZ PROKOP. Brygadier sceny ROMUALD KL YfA. 

W REPERTUARZE TEATRU 
Duża Scena 

Reżyseria: 
JERZV ZEGALSKI 

Reżyseria: 
JERZY ZEGALSKI 
Choreografia: 
JACEK TOMASIK 

Reżyseria: 
BOGDAN CIOSEK 
Muzyka: 
PIOTR FURTAS 

Sławomir Mrol.ck 
IANGO" 

Aleksander Fredro 
"ZEMSfA" 

Karol Wojtyła 
"HIOB" 

Scenografia: 
BARBARA ZAWADA 

Scenografia: 
WACLAW KULA 

Muzyka: 
JERZV MILIAN 

Scenografia: 
ANDRZEJ WITKOWSKI 

Choreografia: 
HENRYK KONWINSKI 

Julian Tuwim 
"PORWANIE SABINEK" 

Adaptacja i reżysc;ria: Scenografia: 
MICHAL ROSINSKI 
Choreografia: 
HENRYK KONWIŃSKI 

BARBARA PT AK 
Opracowanie i kia-ownictwo muzyczne: 

ANDRZEJ HUNDZIAK 

Bajka dla dzieci 

Reżyseria i choreografia: 
JACEK MEDWECKI 
Muzyka: 
IRENEUSZ WIKAREK 

W przygotowaniu 

Reżyseria: 
JERZV ZEGALSKI 

Scena Kameralna 

Reżyseria: 
JERZY ZEGALSKI 

Andrzej Zator 
"KOPCIUSZEK" 

Juliusz Słowacki 
"FANTAZV" 

Sławomir Mrol.ck 
"AMBASADOR" 

"DEKAMERON" 

Scenografia: 
BARBARA SfOPKA' 

Przygotowanie wokalne: 
ZVGMUNT ANTONIK 

Scenografia: 
BARBARA STOPKA 

Scenografia: 
WACLAW KULA 

wcdtug Giovanni Boccacia 
Reżyseria: 
JÓZEF CZERNECKI 

Scenografia: 

Choreografia: 
ANNA FRANTA 

Muzyka: 
JACEK TOMASIK KRZVSZfOF SZW AJGIER 

Reżyseria: 

Antoni Cucbow 
"WUJASZEK WANIA" 

JERZV ZEGALSKI 
Opracowanie muzyczne: 
JERZV MILIAN 

W przygotowaniu: 

Reżyseria: 
BOGDAN TOSZA 

Bogusław Schaeffer 
"PRÓBY" 

Scenografia: 
BARBARA PT AK 
. Uklad tańca: 

LIDIA BIEŃ 

Przodsprzodai alet6w na 15 doi prz.ed prz.edstawieoicm prowadzi kasa 
biletowa teatru (Katowice, Rynek 2). Kasa biletowa czynna jest od 
wtorku do soboty w godzinach od 10.30 do 13.00 i od 16.00 do 18.30. 
Zamówienia zbiorowe na bilety przyjmuje Dzial Organimcji Widowni 
w godzianach od 8.00 dO 16.00. 
Telefony: kasa biletowa _. 599-360, Organizacja Widowni _. 588-967, 
587-251 w. 38 lub 39. 
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SI.A WOMIR MROŻEK 

OBSADA: 

Nieud - ANDRZEJ KOWALCZYK 

Ud - BERNARD KRAWCZYK 

Dama - JOANNA BUDNIOK-MACHERA (gościnnie) 

00 _ { ANDRZEJ W AR CABA 
WIESŁAW KUPCZAK 

Reżyseria: 

BOGDAN TOSZA 

Scenografia: 

ANDRZEJ WITKOWSKI 

Kontrola tclt1lu : 

BARBARA POHORECKA-BÓGDOL JADWIGA BUDNY 
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