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Janusz Majcherek 

Przypisy do „Indyka" 

Od prapremiery Indyka minęło 35 lat - i dużo, i mało. Dużo, bo 
ta akurat sztuka Mrożka, bardziej niż inne jego sztuki, zakorzenio
na była w swoim czasie. Mam na myśli kontekst polityczny rzą

dów Gomułki, które po październikowej euforii i rozbudzeniu na
dziei na względną poprawę sytuacji, rychło straciły rozpęd. Krok 
do przodu okazał się dwoma krokami do tyłu, choć na pozór mógł 
sprawiać wrażenie zmiany na lepsze. W końcu uchwycone w Indy
ku rozczarowanie, marazm i nieochota, które inny autor nazwał 
wtedy ironicznie „naszą małą stabilizacją", musiały się, mimo 
wszystko, wydawać znacznie bardziej „cywilizowane" i przyjazne 
społecznej egzystencji niż, powiedzmy, nocne przesłuchania w 
gmachu przy ulicy Rakowieckiej. 
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Tak czy inaczej, publiczność , która oglądała Indyka w 1961 roku 
nie miała wątpliwości , z czego i z kogo się śmieje. 

Wspominam o tym dla porządku historycznego, bo przecież 
wiadomo, że nikt dziś nie wystawi Indyka po to, by podszczypy
wać Gomułkę i jego koncepcję siermiężnego socjalizmu. Ale wspo
minam o tym także z innego powodu: oto trwa od jakiegoś czasu 
prawdziwa batalia o przywrócenie pamięci przeciwko tym wszys
tkim, którzy, dla komfortu własnego sumienia, chcieliby „wybrać 
przyszłość", a o tym, co było - zapomnieć. BataJia ta niewielu ma 
sprzymierzeńców - towarzyszy jej zmęczenie historią, co psycho
logicznie wydaje się zrozumiałe. To zmęczenie historią ma zresztą 
swój osobliwy i paradoksalny aspekt: najmłodsze pokolenie - to, 
które żyje już bez historii czy poza historią - lokuje w przeszłości 
modne fascynacje. Inaczej mówiąc, ci którzy już nie wiedzą, czym 
była „nasza mała stabilizacja", chętnie odwołują się do wybranych 

rekwizytów epoki, którą przezwali „sweet sixties" i traktują ją jako 
czarujące retro . Czego - jako przypadku pokoleniowej świado
mości - tak całkiem bym nie lekceważył. 

I jeszcze jedno: istnieje coś takiego jak ciągłość biografii, której 
polska - albo jak kto woli - PRL-owska specyfika polega na nie
ciągłości. Żeby wyrazić się jasno: 35 lat temu na Indyku śmiaJi się 
ówcześni rewizjoniści, z których niejeden ma dziś koncepcje wagi 
państwowej, choć pewnie nie dotyczą one pary państwowych ko
chanków„. 

Tak więc pytanie nasuwa się nieuchronnie: jest Indyk sztuką co
kolwiek jeszcze dziś znaczącą czy też nic już nie znaczy? A jeśli 
znaczy, to co i dla kogo? 

Trudno się dziwić, że Indyk - jako jedna z niewielu sztuk Mrożka 
- nigdy nie miał sukcesu za granicą. To jednak bardzo polska sztu
ka, bez biegłości w odczytywaniu polskich idiomów praktycznie 
nieczytelna. Co dobrze i zaraz po premierze uchwycił Jan Józef 
Lipski, pisząc o Indyku: „ Taki drugi, inny Wyspiański z drugiej po
łowy XX wieku, Wyspiański przewrócony na nice, kpiarski, gro
teskowy i racjonaJistyczny, ale znów od innej strony, w inny spo
sób wgryzający się w znów te same treści, które od stu kilku
dziesięciu lat nie przestały stanowić najistotniejszej treści naszej 
kultury". 

Racje Lipskiego trzeba dziś opatrzyć jednym zastrzeżeniem: 
Mrożek rzeczywiście sporządził w Indyku hultajski bigos, złożony 
z niezliczonych aluzji i parodii, których adresu należy szukać w 
tradycji romantycznej i neoromantycznej. Odczytywanie tych gier 
może być świetną zabawą, pod warunkiem, że tradycja jeszcze 
jest żywa, choćby w taki sposób, w jaki była żywa w momencie 
powstawania Indyka: na zasadzie szyderczego odwrócenia, które 
via Gombrowicz inspirowało i Mrożka, i Wajdę, i Munka. Niestety, 
dziś romantyzm jako paradygmat polskiego ducha ledwo zipie, a 
nawet - jak chce Maria Janion - całkiem zdechł. 

Jak więc dotrzeć do Indyka dzisiaj, skoro na pozór nie da się ani 
tędy, ani owędy, ani tak, ani siak? A może właśnie droga wiedzie 
przez to pustkowie, na którym nie ma już żadnej drogi? Jeśli Poeta 
nie może pisać, bo nikogo nie interesuje literatura, jeśli Chłopi 



odprawiają swój słowno-magiczny rytuał, głusi i ślepi na wszys
tko, co dzieje się dookoła, jeśli Kapitan bierze się za grę na skrzyp
cach, o której nie ma pojęcia, to co to wszystko znaczy? 
Kiedyś Indyk był sztuką o ogólnej niemożności, przecież w koń

cu możność pojawiła się - ale co z tego wynikło? Czy to sarno co 
u Mrożka? - indyk dopadł kurę w pokrzywach, kura nawet zniosła 
jajko: „ale cała bieda w tym, że nie jest ci ono okrągłe". Spiczaste 
jakieś.„ 

35 lat temu Mrożek sprowadził rzeczywistość do absurdu. To 
było śmieszne. Ale gdy w końcu ze spiczastego jajka zaczęły się 
wylęgać upiory, jest jakby mniej śmiesznie„. 

Jan Błoński 

W krainie Indyka panuje „marazm i zastój". Doktor już się po
wiesił, Kapitan zrezygnował z werbunku, Poeta złamał pióro. 
Chłopom się nawet orać nie chce„. Czyżby osaczenie jawiło się 
tutaj pod postacią niemożności? Gdyby tak było, w apatię winna 
popaść również - ścigana przez Księcia - para kochanków. Lecz 
nie. Książę stawia diagnozę Witkacowską: „Nauka zaplątała się we 
własne sidła, sztuka zachorowała nieuleczalnie na negację samej 
siebie, idee tracą zwolenników". Ale proponuje terapię: „Co w tej 
sytuacji miałem począć jako władca odpowiedzialny za to, ażeby 
ludziom jednak coś się chciało. Poszukać tego, co ludzi jeszcze 
naprawdę interesuje". Dźwignią ruchu uczynić miłość! A więc -
dopowiedzmy - ciało i instynkt... Książę chce z Rudolfa i Laury 
uczynić, Parę Kochanków Państwowych". Rudolf, indywidualista, 
wzdraga się, opiera, nie chce zostać oficjalnym wzorem, przodo
wnikiem Ministerstwa Sentymentu. Wtedy Książę prowokuje 
walkę mężczyzn o kobietę i - z pomocą Laury - stawia wreszcie na 
swoim. Wszyscy proszą o państwowe posady i obiecują zabrać się 
do„ . do czegokolwiek„. może wojny?„. lecz z kim, obojętne. 

* * * 

Indyka pojmowano (ale czy wystawiano także) na wiele spo
sobów. Publiczność śmiała się z rodzimego niezgulstwa, z roman
tycznej frazeologii; zaś w latach sześćdziesiątych w książęcych 
porządkach dostrzegała prześmiewki z „małej stabilizacji". Póź
niej polityczne aktualności zwietrzały. Aluzje rodziły się zatem na 
widowni, nie na scenie. Indyk ciekawił i z reguły rozczarowywał: 
znać było pazur dramaturga, ale ten pazur drapał powietrze. 
Rzecz w tym, że pierwotna osobliwość - powszechna niemoc -
pozostała nie wyjaśniona. Skąd się wzięła? Z rozbieżności rozumu 
i namiętności?„.Też mi odkrycie. Gorzej niż banalne, bo dramaty
cznie błędne; za ogólne, aby uzasadnić akcję. Co innego, gdyby 
Indyk był stopniowym pogrążeniem w nieuchronny bezruch„. Tak 



go zresztą czasem interpretowano: czyż upaństwowienie miłości i 
dekadencji, ku któremu zmierza Książę, nie prowadzi do marazmu 
głębszego jeszcze? Tej wykładni przeczy jednak struktura ker 
medii, w której - cokolwiek się powie - Książę postawił na swoim 
i abnegatów w urzędników poprzerabiał. Co więcej, zakłada ona 
lekturę alegoryczną: bo przecieśmy nic explicite nie słyszeli o 
społecznych przyczynach marazmu, sporo natomiast - literac
kich aluzji do romantycznych duszobólów. W istocie Indyk naby
wał spoistości (dorzeczności) dzięki tej wiedzy, którą o świecie 
wnosiła publiczność . 

Romans z tekstem (fragmenty) 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981 

Stanisław Gębala 

... ta sztuka - jedna z najwcześniejszych w dorobku Mrożka, napisana 
w roku 1960 -wydaje mi się szczególnie godna uwagi. Dlaczego? Ano 
dlatego, że znów znajdujemy się w sytuacji przez nią opisanej. Sytu
acji, w której po klęsce kolejnego romantycznego zrywu nastąpiły 
marazm i stagnacja. Czyli powszechna "nieochota" - jak mawiał Kapi
tan, jeden z głównych bohaterów Indyka. 
Ktoś może sądzić naiwnie, że to jednak literatura jest zwierciadłem 

życia, bo przecież Indyk opisywał sytuację realnie na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych istniejącą. Był to czas, w którym 
Październikowy entuzjazm wypalał się. 
Toteż z kimś , kto tak sądzi (że to literatura jest zwierciadłem życia, 

a nie odwrotnie) nie będę polemizował; dodam tylko, że nie docenia 



perfidii Mrożka . Bo Indyk nie jest prościutkim opisem jednej okre
ślonej sytuacji historycznej. Indyk to partytura teatralna, scenariusz 
naszej historii. 

Ta nasza historia, którą tak lubimy się przechwalać, podkreślając 
jej tragizm i patos, oglądana w perspektywie wskazanej przez Mrożka 
wydaje się zaledwie tragikomiczna. Nie ma w niej bowiem normal
nego ruchu - są tylko nagłe zrywy, gorączkowa szamotanina i bez
ruch. Właśnie w tych zrywach, szamotaniach i nieuchronnie nastę
pujących okresach apatycznego bezruchu tkwi tragikomizm sytuacji. 

Indyk ukazuje moment, w którym marazm i stagnacja zaczynają już 
zagrażać fundamentom egzystencji zbiorowej i indywidualnej; pow
szechna „nieochota" musi bowiem doprowadzić do paraliżu wszel
kiej aktywności - nie tylko zawodowej, ale i seksualnej nawet. (W tym 
akurat punkcie rzeczywistość początku lat osiemdziesiątych rozmi
nęła sią z perfidnym scenariuszem Mrożka.) W takim oto dramatycz
nym momencie na scenę wkracza mądry Książę z zamiarem podtrzy
mania i podsycenia zamierającej elementarnej aktywności swoich 
poddanych. 

Wprawdzie tutaj w sztuce Mrożka brakuje pewnej niezbędnej infor
macji - o roli jaką Książę niewątpliwie musiał odegrać w poskromie
niu wcześniejszego zrywu. Ale widząc szczere zmartwienie Księcia 
zaistniałą sytuacją i jego budzące szacunek wysiłki zmierzające do 
przezwyciężenia marazmu i stagnacji, gotowi jesteśmy zrezygnować 
z nadmiernej dociekliwości. Tym bardziej że Książę świadom grozy 
sytuacji, gotów jest zaakceptować wszelkie - byle kontrolowane 
przez niego - formy aktywności. To znaczy, gotów jest nawet zaakce
ptować formy jak najbardziej spontaniczne, p d warunkiem, że zo
staną zinstytucjonalizowane. Cóż z tego, kiedy para romantycznych 
kochanków, zachowująca się nader spontanicznie - skoro tylko 
zostaje przemianowana na Parę Kochanków Państwowych, natych
miast traci wigor. Pełen wigoru i entuzjazmu pozostaje tylko Pus
telnik-donosiciel. 

Tak.„ Ten sposób czytania Mrożka ma już długą tradycję. Opiera się 
ona na niewzruszonym przekonaniu, że Mrożek jest z n am i prze
ciw. Owo niewzruszone przekonanie utwierdzają jeszcze wystąpienia 
- nazwijmy je - publicystyczne autora Indyka. Ja jednak gotów jestem 
twierdzić, że Mrożek-artysta, Mrożek-filozof widzi więcej i dalej, niż 
Mrożek-publicysta angażujący się w doraźną działalność polityczną. 

Ten pierwszy Mrożek patrzy po prostu na nasze sprawy z innej per
spektywy, czasem nawet sub specie aetemitatis. Właśnie dlatego w je
go sztukach nie ma postaci sympatycznych i antypatycznych, szla
chetnych i podłych, mądrych i głupich; ni ma postaci, z którymi 
widz mógłby się utożsamić, a przynajmniej sprzymierzyć przeciw in
nym. Wszyscy bohaterowie Mrożka, bez względu na to, czy są ofia
rami, czy prześladowcami, są nam w tym samym stopniu obcy; zda
jemy sobie bowiem sprawę, że wszyscy należą do tego samego świa
ta, że wszyscy razem ów świat stworzyli, zatem warci są siebie naw
zajem. 

Czy nie to właśnie chce nam Mrożek powiedzieć o nas samych? Czy 
my przypadkiem nie odbieramy jego sztuk w sposób najbardziej fał
szywy z możliwych, jeśli sądzimy, że uwalniają nas one od odpo
wiedzialności za absurdalność i okrucieństwo świata, w którym żyje
my? Czy aby naprawdę chodzi Mrożkowi o to, aby ułatwić nam samo
usprawiedliwienie'? Śmiem wątpić ... 

„Dialog" nr 4 I 1984 



Sławomir Mrożek 

ŚPIĄCA KRÓLEWNA 
Na łożu wśród kwiatów, pod wiekiem z kryształu - spała Śpiąca 

Królewna. 
Była piękna, dobra i rozumna, lecz jej uroda, dobro i rozum spa

ły wraz z nią. Była, lecz spała, więc jakby jej nie było. Tylko jej 
uroda ukazywaJa się przez wieko przezroczyste, aJe nie zalety jej 
charakteru. Od niepamiętnych czasów pogrążona we śnie, a ży
czliwe krasnoludki otaczały ją kołem, broniły przystępu zbójcom 
i dzikim zwierzętom. One wiedziały, że tylko Wędrowny Królewicz 
miał prawo zbliżyć się do niej. Ale nie było pewne, że Królewicz 
przyjdzie ani też, że nie przyjdzie. 
Jakaż więc była ich radość, kiedy pewnego majowego ranka zo

baczyły wierne krasnoludki Królewicza, co wędrując, szczęśliwym 
trafem zapuścił się w te okolice. „Tutaj! Tutaj!"-zaczęły wołać i już 
zdejmują wieko kryształowe. 
Zbliżył się Królewicz. Patrzy i widzi - jakże piękna jest ta Śpiąca 

Królewna. Ulegając przemożnemu odruchowi, nachylił się i złożył 
pocałunek na jej ustach bladoróżanych . Tak właśnie, jak było 
przewidziane. 

Królewna oczy otwiera, budzi się i widzi pochylonego nad nią 
Królewicza. Zarzuca mu na szyję ramiona, a krasnoludki dookoła 
tańczą z radości. A równie z zadowolenia, że skończył się ich 
dyżur przy Królewnie i nareszcie będą mogły się zająć swoimi 
sprawami . 

Kiedy krasnoludki oddaliły się w podskokach, Królewicz nadal 
trwał w objęciach Królewny , a ona go obejmowała. Aż zaczęły go 
boleć plecy, nieznacznie przysiadł więc na krawędzi łoża krysz
tałowego, lecz wciąż nad Królewną nachylony i wciąż przez nią 
obejmowany - zasadniczo pozycji zmienić nie mógł. Więc po 
jakimś czasie zapytał: 

- Co teraz będzie? 
-Teraz pozostaniemy tak na zawsze - odparła Królewna. 

- Na zawsze? - zdziwił się Królewicz. 
- Oczywiście. Czy nie po to mnie obudziłeś składając pocałunek 

na moich ustach bladoróżanych? 
- Ależ, Królewno moja, czy nas to nie znudzi? 
- Nie rozumiem o czym mówisz. Przecież to jest szczęście. 
Stropił się Królewicz i już nie dyskutował, bo mu nie wypadało. 

Aż po jakimś czasie znowu spróbował, lecz tym razem starając się 
swój subiektywny punkt widzenia przedstawić niejako obiekty
wnie. 

- Widzisz, moja droga Królewno, subiektywnie najzupełniej się z 
tobą zgadzam, ale obiektywnie rzecz przedstawia się tak: jestem 
Wędrownym Królewiczem, tak zaprogramowanym, to znaczy do 
tego przeznaczonym, żeby wędrować po świecie w poszukiwaniu 
Śpiących Królewien. Jak tylko jaką Śpiącą Królewnę widzę, zbli
żam się i składam pocałunek na jej ustach bladoróżanych. Wtedy 
ona się budzi, ale co potem, to już nie jest w moim zakresie. Więc 
mnie od początku w drogę by trzeba. 

- Jakich Śpiących Królewien? .. . Przecież to ja jestem Śpiąca Kró
lewna. 

- O, tak! Oczywiście. To znaczy Królewna jak najbardziej, ale już 
nie Śpiąca. Ty już nie śpisz, podczas kiedy inne biedaczki, wciąż 
jeszcze pogrążone są w głębokim śnie i czekają na przebudzenie. 

- Jakie inne? - zapytała Królewna takim tonem, że Królewicz 
wolał już nie rozwijać tematu. 

- A, jakieś tam. Mniejsza z tym. 
Królewna poprzestała na tej niewystarczającej odpowiedzi, ponie
waż jako się rzekło - była rozumna. Więc tylko, teraz ona z kolei, 
postarała się przedstawić Królewiczowi swój subiektywny punkt 
widzenia niejako obiektywnie: 

- Masz rację, że jestem Królewną, aJe już nie Śpiącą. Ale przecież 
to ty właśnie mnie obudziłeś i teraz już nie zasnę. Więc jeżeli teraz 
ty sobie pójdziesz i nie będę cię już trzymać w moich ramionach, 
to kim mam być i co ze sobą zrobić? 
Zafrasował się Królewicz. 

- To jest rzeczywiście problem i coraz silniejsze mam wrażenie, 
że ta bajka jest fatalnie napisana. Autor zaprogramował nas w taki 



sposób, że wszystko się zgadza tylko do pewnego momentu, a 
potem zaczynają się sprzeczności. Potrwajmy więc w tej pozycji, 
a może autor się zreflektuje, coś skreśli, coś doda, coś zmieni... I 
może rzecz się wyjaśni. 

Tak powiedział Królewicz choć plecy bolały go coraz bardziej, 
lecz rozumiał położenie Królewny i szczerze z nią sympatyzował . 

TrwaJi więc, lecz ani Królewna nie była szczęśliwa, bo nie miała 
pewności, że będą tak trwali wiecznie, ani Królewicz, bo nie był 
pewien, że tylko tymczasowo. Aż po pewnym czasie Królewicz tak 
się odzywa: 

- ZapaJiłbym sobie, ale mi się skończyły zapałki. Czy pozwolisz, 
że po zapałki sobie skoczę? 

- AJe czy wrócisz? - zapytała Królewna, ponieważ była mądra. 
- Oczywiście, że wrócę. Ja tylko po zapalki i z powrotem. Okro-

pnie paJić się chce. 
Zamyśliła się Królewna. Z jednej strony mądrość nakazywała jej 

sceptycyzm, z drugiej strony dobroć - a była dobra, jako się rze
kło - sprawiała, że było jej żal Królewicza gnębionego głodem 
nikotyny. Jakże tu tak męczyć ukochanego. Więc powiedziała ze 
smutkiem, bo mądrość z dobrocią się nie pogodziły: 

- Idź. 
Poszedł Królewicz. Palić mu się rzeczywiście chciało i zapałek 

rzeczywiście potrzebował - więc pod tym względem był prawdo
mówny. Co do reszty„. Miał nadzieję, że przy pomocy tej częścio
wej prawdy uda mu się zagłuszyć wyrzuty sumienia w sprawie 
całości. Bo cała reszta była kłamstwem. Więc Królewicz miał na
dzieję, że częściową prawdą odkupi w sumieniu swoim kłamstwo 
całościowe. Płonną, oczywiście. 

Jak płonna była to nadzieja, zaraz się przekonał. Bo za karę zo
stał zamieniony w żabę, w ohydną ropuchę. I tak długo ma tą ro
puchą pozostać, aż - według innej już bajki - spotka pewną 
Królewnę, która będzie miała aż tak dobre serduszko, że nie zwa
żając na ohydę płaza złoży swoimi ustami bladoróżanymi poca
łunek na jego zawrzodziałej mordzie. Wtedy dopiero z powrotem 
w Królewicza się zamieni. 
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Karykatura Slawomira Mrożka 
JÓZEF A SZAJNY 
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Opracowanie techniczne 
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WYDAWNICTWO TEATRU POL5KlEGO W WARSZAWIE 
Sezon 1995/1996 

Druk: Zakład Pollgraficmy .BiS", Warszawa ul Smullkowski"iO 6.8 

LECZNICA 

Związku Artystów Scen Polskich 
w Warszawie ul. Nowogrodzka 49 
(budynek Operetki Warszawskiej) 

OFERUJE wszysTKIM PAŃSTWU: 

Leczenie w zakresie: 

chorób wewnętrznych, bioenergoterapii, chirurgii, 
chirurgii plastycznej, dermatologii, endokrynologii, 
foniatrii, gastrologii, ginekologii, kardiologii, laryn
gologii, neurologii, okulistyki, ortopedii, psychiat
rii, seksuologii, stomatologii, urologii. 

Badania diagnostyczne z zakresu: 

analityki lekarskiej, histopatologii, cytologii, USG, 
EKG, Holter, echokardiografii oraz audiometrycz
ne. 

Badania wstępne do pracy, badania okresowe oraz zaświad
czenia do prawa jazdy. 

Zabiegi: 

chirurgiczne, Esperal, iniekcje, fizykoterapia, reha
bilitacja ruchowa oraz masaże lecznicze. 

LECZNICA ZASP czynna jest codziennie (oprócz niedziel 
i świąt) w godzinach od 800 do 1900 

Telefony: informacja i rejestracja - 628-44- 17 
stomatologia - 628-89-48 



Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 

SPONSORZY TEATRU 

TELEFONICZNA REZERWACJA BILETÓW - 26 61 64, fax 26 92 78 
HONORUJEMY KARTY CLUB S 



ZAŁOŻONY PRZEZ ARNOLDA SZYFMANA 
1913 

SCENA KAMERALNA 

Sławomir Mrożek 

I ND Y K 
mel of arsa w 2 aktach 

Osoby: 

Laura ........................................................................................... MARTA GÓRSKA 
Rudolf. .... ............. .. ......... ...................... „.„ ............ „ ............... ADAM BIEDRZYCKI 
Poeta .................................................................................... „ „ZBIGNIEW BIELSKI 
Kapitan .............................................................................. „ ......••..••••• JAN TESARZ 
Książę ............. „ ..•..••.•.....••••••••••••••••••••..•••••.••••••••••••••••••••••• KRZYSZTOF CHAMIEC 
Pustelnik ........................................................................... ANDRZEJ BALCERZAK 
Chłop I.. .. „ .. . .... „ ... „ .. „ ..... „ „ . . . ... ............... „„ ... „ .......... „ ... STANISŁAW NIWIŃSKI 
Chłop Il. ............... „ .•.....•..•..•••••••.••.•••.••••••••.••.•.......................... „ .STEF AN SZMIDT 
Chłop III ......................................................................... MARCIN JĘDRZEJEWSKI 
Nieznajomy ................................................................ BARTOSZ ZACZYKIEWICZ 

Rzecz dzieje się w romantyzmie, na obszarze księstwa. 

Sezon 1995/1996 

Reżyseria 

JAN BRATKOWSKI 

Scenografia 
KAZIMIERZ WIŚNIAK 

Opracowanie muzyczne 
WIT ZAWIRSKI 

Asystent reżysera 
BARTOSZ ZACZYKIEWICZ (PWST) 

Premiera 23 kwietnia 1996 roku 


