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Superiusz 

Czy pamiętasz, kiedy wyszliśmy z domu? 

Pani 

Przed miesiącem. 

Superiusz 

W którym stuleciu? Mam wrażenie, 
że uciekamy od wieków. 

Pani 

Zaczęliśmy uciekać jesienią. 

Superiusz 

Którą jesienią? Zresztą to nieważne. 

Wśzystkie jesienie minęły, pod tym 
względem ostatnia nie różni się od 
pierwszej. Ale gdzie uciekamy? Skąd 
i dokąd? Z zachodu na wschód i ze 
wschodu na zachód. A więc kierunki 
unicestwiają się nawzajem. N a wet nasza 
ucieczka jest złudzeniem. 

akl I, scena 7, Pieszo Sławomir Mrożek 



O Pieszo: Małgorzata Sugiera 

W Pieszo scena przedslawia niebosklon , horyzonl i pole. 
Jesl rok 1945. Gdzieś niedaleko przebiega linia prze ·uwa
jącego s i ę na zachód fronlu. Idą wojska, rozrywają się po
ciski . l ecą oslalnie wojenne samoloty. Krótkie scenki pierw
szego aktu jak w faktomontażu prezentują parami kol ejne 
postacie, klóre za cl1\\~lę przypadkowo spotkają się na tym 
samym zagubionym w szczerym polu kolejowym przystan
ku. Nadchodzą z różnych slron i różnych sfer życia, lwo
rząc jakby minialurowy model polskiego spoleczeńslwa, 
choć żadna z nich nie traci własnych indywidualnych ry
sów, wyraźnych zwłaszcza w zróżnicowaniu języka . Lecz po
czątkowy realizm stopn iowo jakby wycieka z ak~ji w miarę 
jej rozwoju, aż w epilogu wyrodnieje w grolcskQ komuni
stycznej demagogii i operetkowość slroju Kleopatry. Ocze
kiwany po ·i ąg zaczyna symbolizować albo grozę odchodzą
cej wojny i masowych deportacji, albo nadchodzące nowe 
życie, a wypily alkohol i dźwięki skrzypiec lajemniczego 
Grajka zmieniają przypadkowe spolkanie w narodową psy
chodramę. W finale drugiego aktu da s i ę lylko s łyszeć slu 
kol przejeżdżającego, niewidzialnego również dla widzów 
pociąg11, co nie zabierze nikogo z cze kaj ących. Pozoslawi 
wojennych rozbilków ich własnemu loSO\\~, niedbale rzu
conych na piasek wielką falą historii. 
W wydanym w 1980 roku Pieszo Mrożek przekornie sla
\\~al przed oczyma czytelników, próbujących zerwać z do
lychczasowym życiem i marzących o szczęśliwej przyszło
śc i , podobny momenl końca i począlku zarazem, kiedy hi
sloria - zwykle abslrakcyj na i daleka - w dolykalny sposób 
określa i delerminuje doświadczenie każdego cz łowi e ka. 
Czy szu kał lylko analogi i, czy leż wracał w jakimś morałi-
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stycznym memento do narodzin lego systemu władzy, któ
rego ofiary do tej pory pokazywał , trudno na podstawie sa
mej lektury przesądzi ć. ( ... ) Z dzisiejszej perspektywy wy
daje się, że Mrożek posłuży ł się materiałem najnowszej 
historii jedynie po lo, by zbudować \\~arygodny - jak po
wiedzieliby antropolodzy - rites de passage, rytuał przej
ścia granicy dzielącej dwa światy. Taki przec i eż sens ma 
zakończenie wojny i począte k pokoju dla dwóch głównych 
postaci: Superiusza i Syna. ( ... ) 
Nie, Mrożek nie pisze sztuki historycznej, choć dostatecz
nie mocno osadza al\cję w realiach, mimo symboli, czytel
nych odwołań do narodowej ikonografii, literatury i mito
logii. ( ... )Pieszo potrafi jedynie udowodnić, że Mrożek sta
rał się jal\ najlepiej nie zrozumieć narodzin PRL-u. Dlate
go słuszniej pm,~edzieć, że lo zakamuflowana sztuka auto
biograficzna, próba rekonstrukcji lego podstawowego do
świadczenia, jakie przesądziło o kształ c ie przyszlego życia 
samego dramatopisarza. Nie bez przyczyny postać syna ma 
dokładnie tyle samo lat, co Sławomir Mrożek w chwili za
kończenia II wojny światowej i początku nowej państwowo
śc i. Także on należał do lego pokolenia, które w jednym z 
Matych listów nazywa - wbrew przyjętym zwyczajom -
„ dziećm i wojny'', bo świadom ie poznali alternatywę, jaką 
dla wojny stwarza pokój . „Dla nas - dodaje - wojna nie 
byla rozczarowaniem, ponieważ zaslala nas dziećmi[ .. ]. Dla 
nas początek nowego świata historycznego i obiektywnego 
zbiegł się z początkiem naszego świata biologicznego. [ ... ] 
Dlatego w świat powojenny rzucili śmy się z taką ene rgią i z 
laką naiwnośc ią". Tę samą zbieżność przełomowego mo
mentu w rozwoju biologicznym i historycz nym odnajduje
my w Pieszo. Nowa jakość dorosłośc i i nowość powojenne
go świata stapiają się w jedno, co pozwala Mrożkowi pod
szyć autobiografię historią i na odwrót. ( .. ) 
Trzy wymiary i stnieją więc równocześ ni e w Pieszo: auto
biograficzny, historyczny i historiozoficzny. Dopiero roz
poznanie tego pomaga zrozumieć, czym różni się strategia 
autora w tym dramacie od poprzednich. Do lej pory Mro
żek konstruował w miarę przejrzys te modele historycznych 
i społecznych przemian, wykorzystując takie poręczne od-
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pm,~ edniki jak trZ)1)0koleniowa rodzina w Tangu czy moda 
ubraniowa w Kmiccu, a jawna demonstra.c)j ność i logiczna. 
precyzja mechanizmu kolejnych etapów s tanowiła wystar
czaj ący dowód ich prawdziwości. W dodatku autor umiej ęt
nie wykorzystywal przyzwyczajenia widzów do pewnych sche
matów rozwoju rlram a.tycznej akcj i, by tym zaakceptowa
nym prawdopodobi eńs twem wzmocnić s il ę swo ich argu
mentów. W Pieszo postąp ił inaczej, być może nie bez in
s pi ra~ji rys uj ącymi s i ę wówczas coraz wyraźniej tendencja
mi w europejskiej sz tuce. która zniszczywszy dawne kon
wencje zaczę ła szu kać nowej plaszczyzny porozumienia z 
odbiorcami i rę kojmi prawdopodobier1 slwa artystycznych 
działań we wspólnocie takich fundamentalnych ludzkich 
doś,~adcze ń , j ak narodziny, ś mie rć czy ból. 1a podobnej 
zasadzie prawda biografii autora, przeds tawiona zarazem 
jako biografia pokolenia, gwarantuje w Pieszo s lu sznoś6 hi
storiozoficznej wizji. Jako dodatkowe zabezpieczenia funk
~jonują intertekstualne i ikonografi czne odwolania. Na tyle 
swojskie, by skuleczni.e zrównoważyć sz tu czność konstrukcji 
akcji i postaci, a zarazem wzmocnić j ej wieloznaczność . 
Pieszo zatem Lo ty l eż sceniczna „spowiedź dziec ięcia wie
ku ", co skrócony wykład „ filozofii. dziejów." 

Małgorzata Sugiera 
Dramaturgia Sławomira Mrożka 

U niversilas, Kraków J 996 
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O Pieszo: Halina Stephan 

Z perspektywy wcześniejszej twórczości Mrożka, prześmiew
cy romantycznej tradycji, wydaje się dość niezwykle, że jedna 
z najlepszych sztuk okresu emigracyjnego wskrzesza wzo
rzec symbolicznej dramaturgii romantycznej uwiecznionej 
w Weselu Wyspiańskiego i daje podobny efekt syntezy kul
turowej tradycji. Mrożek dość nieoczekiwanie nawiązuje do 
lego nurtu. 'I\vorzy współczesny ekwiwalent narodowego 
dramatu. Jest on może mniej barwny i mniej wzniosły niż 
dramat Wyspiańskiego, ale równie przekonywający, ironicz
ny i wzruszający w swoim końcowym przesłaniu. Bez od
cienia parodii, który dominował we wcześniejszych sztu
kach, łączy elementy kultury popularnej i wysokjej i daje 
sugestywną syntezę narodowego doświadczenia. ( .. . ) 
Podobnie jak Wyspiaóski w Weselu, Mrożek w Pieszo wy
brał moment wielkich oczekiwań i połąc,zył realizm szcze
gółów z rozbudowanym symbolizmem. Swiętowanie odby
wa s i ę na opuszczonej stacji kolejowej, pośród wojennych 
zniszczer'I. Ogień i wódka wyzwalają nadzieję, które, jak u 
Wyspiańskiego, spełzną w końcu na niczym. Tak samo jak 
w Weselu, nazwy osób wskazują na ich role spo ł eczne. Re
prezentują one właściwości swojej klasy; ich poglądy i sys
tem wartości są charakterystyczne dla specyficznych grup 
spo ł ecznych. Rozległy aparat symboli i oprawa muzyczna 
nadaje sztuce Mrożka walory narodowego dramatu. War
stwie słown ej towarzyszy jak w Weselu, dokładnie zapisana 
partytura dźwięków, która łączy odgłosy wojny, popularne 
pieśni, muzykę skrzypiec i harmonii, i tak podkreśla real
ność wojny, a zarazem przywołuje stereotypy kultury popu
larnej. Podobnie jak w Weselu, Pieszo ma swój zestaw zjaw. 
Zabity żołnierz z twarzą we krwi powraca jako Grajek-po-
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słaniec śm ierci i melodią Międzynarodówki akompaniuje 
Superiuszowi. Pociąg-widmo przetacza s i ę przez staqjQ przy 
dźwiękach żydowskiej piosenki Miasteczko Bełz, która przy
pomina o żydowskich transportach do obozów zagłady. S ły
chać turkot przejeżdżających czołgów, krzyk torturowane
go cz łowi eka, a w epi logu pojawia się duch Superiusza w 
towarzystwie Kleopatry. ( ... ) 
Obses)jny autentyzm sztuki w połączeniu z wyszukaną sty
lizacją nadaje jej charakter misterium narodowego. Sytu
acja historyczno-polityczna staje się paradygmatem zbio
rowego doświadczenia; ukazuje strukturę przedwojennego 
spoleczeń:lwa i jednocześnie jego obraz powojenny. Kształt 
przyszłych doś\\~adczcń rysuje się wyraźnie poprzez pry
zmat teraźniejszości - przyszłość to nie kończąca się wę
drówka pieszo w cudzych butach. Spełni się proroctwo 
Superiusza-Witkacego: przyszłość będzie należała do prze
ciętnych - do sfrustrowanego nauczyciela, który pragnie 
osiągnąć znaczącą pozycję , do prowincjonalnego ch ł opca, 
wychowanego w tradycji posluszer1stwa i ulegfośc i , do nie 
narodzonego jeszcze dziecka chlopskiej dziewczyny, wojen
nego bękarta o niewiadomym pochodzeniu. Ostateczne 
przesianie ma charakter moralny. Mrożek kończy sztukę 
słowami Ojca, który w obl iczu załamujących się tradycji 
próbuje uczyć Syna lego, co w życiu najważniejsze. W swo
jej naiwnej prostocie twierdzi , że „człowiek ma być uczciwy 
i tyle". Uczciwy ponad w:zelką wątpliwość. Syn wydaje się 
rozumieć te słowa i podąża za Ojcem w niewiadomą przy
sz ł ość. Na spotkanie własnego losu wyrusza w przedwojen
nych ojcowskich butach. 

Halina Stephan 
Mrożek 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996 
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O Pieszo: Jan Błoński 

Mrożkowy pokaz dramaturgii epickiej jest ( ... ) doprawdy 
wzorcowy. Losy postaci toczą się w zupełnej od siebie nie
zależności. I zapewne nawet nie zachowają one żywej pa
mięci o swoich przypadkowych partnerach, kiedy przejdzie 
front i odnajdą się w zupełnie nowych konslela~jach. 
Tymczasem jednak łączy je - prócz Superiusza, ale o tym 
nie wiemy - nadzieja na przeżycie i w tym zakresie go
towe są ostrożnie współpracować. Ale tylko w tym - i do 
czasu ... ( ... ) 
Ep ickość przejawia się też w równym dystansie pisarza do 
postaci. Nikt tu nie jest „bohaterem", nie nabywa mocy 
sprawczej, nic zaczyna dramatycznie działać, wpływać na 
partnerów. Tyle że w przypadku Syna - i w jaki ej ś, znacz
nie skromniejszej mierze Ojca - miało miejsce wewnętrz
ne samouświadomienie, połączone z podjęciem decyzji: 
decyzji o uczciwości. Ale ta decyzja nie przekłada s ię na 
działanie, przeciwnie, odwodzi od działania ... Obaj bowiem 
czują, że coś jest w tych nowych czasach nie Lak ... i pół 
odruchowo umacniają się w swej - na poły biernej - uczci
wej skromności. ( ... ) 
Wszystkie postacie Pieszo przeżywają przejście frontu , któ
rego się Lak l ękały. Prócz tej, która nie chcia ła go przeżyć. 
Superiusz popełnia samobójstwo. A dlaczego~ Bo jest cał
kiem pewny, że w spo łeczeństwie, które powstanie po zmia
nie frontu (i domyślnie - reżimu!), nie będzie dla niego 
miejsca. JaJ<0 człowiek i artysta nic Lam nie będzie miaJ do 
roboty. Polska publiczność rozpozna ł atwo w Superiuszu -
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Witkacy zaJ<0sztował ko
munizmu w 1917 - 1918 roku. A we wrześniu 1939 wolał 
się zabić niż cie rpi eć w Sm\~etach, czyli w świecie pozba-
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wionym - jak sądził - sztuki i jakiejkolwiek w ogóle od
miennośc i , oryginalności , ni ezwykłości. 
AJ e Mrożek napisał Pieszo dla Polaków, którzy już dobrze 
komunizm znali i chociaż go na ogół nie lubili, spoleczno
fitozoficzne uzasadnienie samobójstwa Superiusza skłon
ni byliby uznać za ni ezrozumiałe czy przesadn e, wyduma
ne ... Nasilił więc dziwaczne, patologiczne rysy Superiusza, 
zwłaszcza zaś j ego nieprawdopodobny egotyzm. Superiusz 
nie może ścierpieć małego skaleczenia. ale sam się potrafi 
zarżnąć . Stawia czo ło „porucznikowi"' Zielińskiemu, ale 
gotów dla błahostki zadręczyć towarzyszkę życia ... A więc 
ostateczną przyczyną samobójstwa Su peri u sza j es t jego 
dziwaczność, osobliwość. A teraz nadesz ły przec ież czasy 
ludzi zwykłych , przeciętnych ... 
W końcu więc wszystkie postacie - prócz jednej - unik11 ę ły 
losu , który zdawał im się zgotowany. \ n_awel tajedna nie 
zginęla od obcej kuli, ale z rę ki własnej. Zycia pozba\\~ł się 
najodważniejszy. ( ... ) 
Akcja Pieszo - jak najbanalniejsza ... AJ<l pierwszy pokazu
j e, jak (całki em sobie nie znane) postacie zdążają na stację 
kol ejową. Li czą zapewne, że jakieś pociągi j eszcze kursu
ją ... Stacja okaże się opuszczo na, ale droga - pouczająca. 
Zwłaszcza dla kitkunasloł elniego Syna: zobaczy, co to broń 
i amunicja, rozpozna trupa, pomarzy z Ojcem, jak to po 
woj n ie będzi e lad nie, spotka wreszcie l!Zbrojonych bandy
tów, którzy by ch ę tni e zapolowali na Z.vdów ... Ot, zwykła 
wojenna edukacja. ( ... ) 
Na stacji nie ma już nikogo, zbliża się noc. Po lylu stra
chach - jaka ulga! 
Czy można by powi edzieć, że na tej stacji (pod ejrzewam, 
że nazywała się ona Biadol iny, co zaiste ... nomen omen !) 
- że wi ęc na lej stacji zebrała się „Polska właśnie"~ Może 
nie cała Polska, na pewno nie wi eczna Polska, Polska 
Wyspiański ego. Raczej Laka, którą mógł w 1944-J 91~5 
roku zobaczyć chłopiec z głębokiej prowincji ... Bo Lo już 
Polska bez dziedziców i bez kapitalistów, ba, bez ca łej 
klasy ś redni ej! 'I'ych, którzy „coś mieli " i coś mogli , 
zdmuchnęli najpierw Niemcy, polem Rosjani e. Dyszeli 
j eszcze pośredni cy, ale bardziej podobni do Baby aniże -
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li do Braci Jablkowskich ... I nawet robotni cy zdawali się 
jakoś nieobecni. 
Klo pozoslal~ Chlopi i troch ę ćwi e rć- , pół- i pelnej inteli
gencji. Tuki jest w każdym razie spoleczny podzial w Pie
szo: na ciemnych., mniej ciemnych. rzekomo luh prawdzi
,,~ e rozumnych. Zadnej z tych .,kJas" nie szczędzi Mrożek 
okrutnych przytyków. Pamięta j ednak - i ma słuszność -
że po tysi ęcznych wstrząsach, grabieżach, kaźniach i de
portacjach ... polskie społeczer'lstwo straciło wszelkie tra
dyc)jne uporządkowani e. Zmieniło s i ę - w ulewie katakli
zmów - w kaszę czy miazgę, w której ocaJalo to tylko, co 
człowi e k nosił ze sobą, czyli - wykszlalcenie. Mrożkowa 
opozyQja chama i mędrka zrodzi la s i ę -jaJ< myś l ę - z przy
glądania się Polsce wojennej i bezpoś rednio powojennej. 
Czyli lej właśni e, w której się wychowa!... która go ulepi la, 
ukształtowała. To ona także zebrała się na stacji w Biadol i
nach . l nic już nie potrafi, chce tylko przetrwać. Mi ędzy 
tymi ludźmi nie ma porozumienia„. ba, żadnego sensow
nego kontaktu. („.) 
Pieszo - na swój MrożkO\\')' sposób - mówi niemalo o roz
padzie (dezintegracji) polskiego spoleczcr'lstwa. Jego szczy
lem czy raczej dnem były wlaśnie miesiące od upadku po
wstania warszawskiego do końca wojny. ( ... ) 
Mrożek zawsze - od początków twórczośc i - wyszydza! 
skłonność do moralnego negliżu i uwalniania namiętno
ści, do przekraczania granic i l e kceważenia powśc i ągów, 
które wpajaJa nam przez wieki lradyQja. I n ie raz wskazy
wal, że la wla.5nie kłonność tkwi gdzieś u spodu awangar
dowych tendencji .„ j eże li nic calej wspólczesnej cywiliza
Qji. Nie obnażał s i ę ani nawet rozbierał , raczej ubi e rał , sta
rannie zapinał pod szyję, unika! slów grubych i bezwstyd
nych wiwisekcji. Owszem, wyszydza! hipokryzj ę . Ale nie są
dzi! , że folguj ąc sobie można zbudować dobre społeczeń
stwo ... albo dobrą sztukę. Byl raczej po stronie wysilku niż 
improwizacji. Panowania, nic zaś ustępowania namiętno
ściom. Przestrzegania regul niż wyzwalania się z tradycji ... 
Tak ujawnia się w Pieszo Mrożkowy konserwatyzm. Ten 
prześ miewca i awangardysta ma (podobnie jak Ionesco) 
wi ę ksze zaufanie do przeszlośc i niż do przyszłośc i , do nor-
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my niż do sponlaniczności, do lradycji niż do nowinkar
slwa. Trady({ja ma przynajmniej lę zalelę, że j es t. Można 
uczciwie powiedzieć, że s i ę kiedyś sprawdziła„. Taka po
slawa nie szuka koniecznie metafizycznych (religijnyc h) 
uzasadni eń. Nie przeszkadza też Mrożkowi d emaskować z 
okrutną przyj e mnośc ią obłudy. Tak właśnie w epizodzie z 
Ojcem. Ojciec potępia miłość (w domyś l e „wo lną"), ponie
waż j ej w życiowym trudzie nie zaznał. Ale w alkoholowym 
„wyzwolen iu " zagląda Babie pod spód ni cę! Syn musi teraz 
rozstrzygnąć, czy „posląp i ć jak Cham, albo jak Sem i Jafet" 
Uszanować autorytet czy też go obalić~ („. ) 
Nigdy chyba Mrożek nie prawił tak jasno morałów. Ale są 
one lulaj Lak skromne i dobrze zaświadczone, że można j e 
prz.)jąć L.vłko z pokorą. A poza tym, czy w I 945 roku prze
c i ę tny Polak mia ł inną drogę przed so bą niż c i e rpliwą 
skromną, lradycyj ną „Człowie k ma być. uczc iwy i tyle" . A 
co j es t uczciwe, poucza tradycja„. unaocznia dotknięc i e rę ki 
Ojca. Tak postępując, nikogo przynajmniej cz łowie k świ a
domie nie zhańbi , nie ograbi, nie rozdepcze. A że s i ę „pu
dła i wyli" nie dorobi~ Trudno. WiQC j est w Lej scenicznej 
opowieści morał. Tyle że skromny i nie bardzo wiadomo, 
na jakich przesłankach oparty. Może po prostu na moral
nej tradycj i ludzkości~ Tradycji wziętej ,.od środka" . po
zbawionej wielkich ambicji i szalonych uroje1W S lację w 
Biadolinach Ojciec i Syn opuszczają bez zJudze11 i bez na
dziei. Ale Leż bez krwi na rę kach, kłamstwa na ustach i 
cudzego dobra w kieszeni. 
Pieszo j es t w istocie majstersztykiem dramaturgii epickiej. 
Co Mrożek pokazał , j eże li nie - ledwie dostrzegalny - ruch 
społ ecznych drobin~ Ale le molekuły tak s i ę sprytnie prze
mieściły. że pokazały nam polskie społeczeństwo u progu 
Polski Ludowej! Pieszo Low istocie anty-Popiól i diament. 
Ten Popiól - pi sał w 1983 roku Mrożek - .,najpierw jako 
ks iąż ka, polem jako film wszedł w mój organizm psycho
umysłowy, zjednoczył się z nim, zapad ł w moją podświado
mość. Tak samo. jak u milionów już chyba Polaków". Islot
nie, bardzo to by ł a zręczna lileracko miszkulęcja, ukręco 
na ze współczesnej !ilości, obłudnej trochę troski i arty
stowskiego oportunizmu! Oparł zaś j ą Andrzejewski na za-
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łożeniu, że w 1945 roku Polska była „zniszczona i wypalo
na. Także ideologicz nie i moralnie ( ... ) składała si ę lylko z 
durniów, oszuslów, morderców, zdegenerowanych inle łigen
lów ( ... )oraz ze sz łach elnych i mądrych komunislów, czyli 
przedslawicicłi i nosicieli Nowego. W lle ( ... )olumaniona 
młodzi eż ", jak Maciek C hełmicki i jego koledzy, klórzy cał
kiem „niepolrzebnie" uciekali przed ludową władzą, jakby 
nie byli „objęc i ( ... ) planem likwidacj i wszystki ego, co było 
i mogło być Polską ni ezależną"' 
W lle także „zd rowy lud ". „Ach, Len lud Pana Andrzeje\1'
skiego ... »Las szlandarów. Pod ich czerwienią mil czący, sku
piony lłum. ( ... ) Slojącjeden przy drugim , ciasno slłoczeni 
ramię przy ramieniu , skupieni i milczący, nie różnili s i ę od 
sieb ie wiekiem, wzroslem, ubraniem. Byli j edną, zwarlą i 
ogromną masą« " 
Nic bardziej znamiennego niż komenlarz Mrożka: „Ja jed
nak daj ę słowo honoru , że mój slryj Andrzej, monler od 
Lelefonów, różnił się od slr;,ja Kazka, parobka ze wsi Po
rąbka Uszewska, ten zaś był różny od stł'jja Jana, »fizycz
nego«, czyli od noszenia paczek na kolei. Nigdy ich jakoś 
nie pomylił em , może dla lego, że nie wydawali mi się 
»masą«" 

Pieszo pokazuje ludzi , nie „masę" . Nie mówi o świ elłan cj 
przyszłości, o , . »światowej walce o lepszy i sprawiedliwszy 
porządek « " . Mówi o lu dziach , klórzy na oślep szukają swej 
drogi, mniej czy bardziej uczciwie ... albo nieuczciwie . I dla
lego mówi prawd ę. 

Jan Błońsk i 
Wszvstkie sztuki Stawomira Mrożka 

Wydawniclwo Lilerackic , Kraków 1995 
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Syn 

Ale ja bym chciał wiedzieć. 

Ojciec 

Co wiedzieć? 

Syn 
Wszystko. 

Ojciec 

To nie takie proste. Złapiesz z jednego 
końca- drugi ucieka. Złapiesz z drugiego 
-z pierwszym nie dasz rady. 
Ze wszystkim tak jest w życiu. 

Syn 

To co robić, tato? 

Ojciec 

Trzeba brać od środka. 

Syn 

To znaczy jak? 

Ojciec 

Człowiek ma być uczciwy i tyle. Rozumiesz? 

Akt Il, scena 5, Pieszo S ławomir Mrożek 
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DYREKTOR ARTYSTYCZNY MIKOŁAJ GRABOWSKI 

Sławomir Mrożek 

OBSADA 

Ojciec 
Syn 

Superiusz 
Pani 

Nauczyciel 
Porucznik Zieliński 

Drab 
Baba 

Dziewczyna 
Grajek 

Kleopatra-Bajadera 
Postać siedząca 

Jerzy Trela 
l\1ichał Czachor (PWST) 

Krzysztof Globisz 
Aldona Grochal 
Andrzej Hudziak 
Artur Dziurman 
Leszek Piskorz 
Anna Dymna 
Ewa Kaim 
Anna Radwan-Gancarczyk 
Beata Malczewska 
Ryszard Ostromęcki (gościnnie) 
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MUZYKA 
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Tomasz Wert Wioletta Maciejewska 
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Asystenci reżysera: Zbigniew Kaleta, Ewa Ziencikiewicz rwnn PwsrJ, Mickat Borczuclz (WRD PWSTJ, Piotr Ratąjczak (WRD PWSTJ 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH A BANK PBK A 
oraz przy współpracy: 

Polskiej Agencji Prasowej SA w Warszawie 
Sławomira Pultyna i Jerzego Hadosa, autorów .,Rodzinnego zdjęcia Polaków z Ojcem Świ9tym" - www.rodzinnyalbum.pl 

Licencja na wystawianie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS 

!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLNO FOTOGRAFOWAĆ, FILMOWAĆ ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH!!! 

Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak 
Krytyk Tadeusz Nyczek 

Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 

inspiljenr 
s~fler 

świcało 

dtwięk 

realizator nagrania 
kierownik produkcji, brygadzista sceny 

charakteryzacja 
kostiumy: 

pracownia krawiecka damska 
pracownia krawiecka mę.'lka 

dekoracje: 
pracownia buta/orska 

pracownia malarska 
pracownia stolarska 
pracownia ślusarska 

pracownia tapicerska 
kierownicnvo reclmictne 

koordynacja pracy artystycv1ej 

Zbigniew Kaleta 
Joanna Monkiewicz 
Marek Kos 
Andrzej Kacv11arczyk 
Andrzej Kacv11arczyk (Swdio Nagrwi Starego Temru) 
Bronisław Nawrot 
Teresa Niedrygas 
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Wiesław Wróbel 
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Andrzej Starzyk. Tadeusz Kulawski 
Małgorzata Tusiewicz, Urszula Wać 
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DZIADY 
,,Dziady Lo ulwór Lraklujący o problemie ,ja, ko
smos i spo łecze ńslwo", czy też „ja, spo łeczeń s two 

i kosmos. W pojęciu „kosmosu" mieści s i ę właśc i

\\rje wszystko, także „Bóg", „ życie"; j est tu rów
nież i odbicie drogi człowieka do dosko nałośc i . 

Droga ta j est pełna klęs k . Klęska osobista- temat 
IV części Dziadów - wyzwala w człowieku, który w 
utworze nazywa s ię Gustaw, wo l ę, chęć czy marze
nie spełnienia s ię w społeczeńs twi e, to znaczy: 
spełni enia s i ę przez ideę w innych ludziach. Wy
d ąj e mi s i ę, że każda chęć zrealizowania s i ę w 
społecze llSlwie nie może wypływać z niczego in
nego. Człowiek nadal marzy o spójni , która nie 
może zai s tni eć. Tym sposobem wylwarza nowy 

KONRAD SWINARSKI: 
układ pragnie ń , dążeń i wartości . Prowadzi to w 
końcu do Lego, że i Konrad i my realizujemy róż
ne idee w spo łecze r't s lwie . Proces przemiany re
aliza~ji idei osobistej w ideę społeczną, ukazany 
przez Mickiewicza, ma chcLrakler un iwersalny. Dla
tego jest on ważny i obowiąz ujący i d z i ś . Gdy czło
wiek nie ma moż liwości pełnej realizacji w swoim 
konkretnym życiu , wówczas sama idea nabiera dla 
niego wszechpotężnej wartości . W z"rjąz ku z Lym 
idea zawładnięcia id eą, a nie idea zawładnięcia 

rzeczą czy pie ni ędzmi , jest w dalszym ciągu w 
naszym narodzie żywa. Nie wiem czy to dobrze, 
czy ź l e, ale Lak jesl. ( ... ) 
Bóg w Dziadach j es t i s lo lą niedoo kreś loną . Nie 

wiadomo do końca, czy jest to: proces, rzecz, czło
wiek, czy idea. Sam proces dochodzenia do Lego 
id eał u j es t Lym, co najważniejsze, co wyznacza 
naszą, lud zką d rogę do doskonałości . Doskonale
nie człowieka zawiera s i ę w samym procesie, a nie 
w p łasko pojmowanym ideale. Zatem proces moż

na lu uważać za id eę . ( ... ) 
IdeąDziadów j est sprawa doskonalenia, której cel 
ostateczny polega w koócu na przezwyci ężaniu 

przez człowieka wszelkich ziemskich ograniczeó. 
Mickiewicz byt człowiekiem , który wyc iągnął osta
teczne konsekwencje ze swojego ludzkiego losu. 
Dokonał Lego, czego mtjczęściej nie robimy już 
dzisiaj , dlatego, że perspektywa posiadania okre
ś l onych dóbr materialnych przes łania nam, wy
klucza bądź pomniej sza bardziej istotne nasze 
ce le. Rzadko odwołujemy s i ę do podstawowych, 
ludzkich wartości , bo wyroś l i śmy w klamsL11rje, w 
społecznej obłudz i e, przeniesionej z czasów oku
pacji, handlowało s i ę po to, by walczyć o Ojczy
znę . Kłamstwo zaczęło Lak nas drążyć, że U\\rje
rzyli śmy, iż na nim Lylko zbudowanajesl nasza eg
zystencja. Zaczę li śmy kłamiąc handlować i handlu
j 4c kii:Uua6. Prze:> Li:lii~ 1ny :;i l( uJwolywa6 c.lo pudsla
wowych pojęć etyki . Inaczej niż romantycy, m~c

rzyli śmy, że wszystko słu ży po Lo, aby żyć lepiej i 
wygodniej . Ale rezul tatem Lej idei konsumpcjj no
~ci musi być w koócu przywrócenie dawnych norm , 
powrót do zasad etycznych romantyzmu. Najbar
dziej „konsumpcjjnym" krajem na świec i e są dzi

siaj Stany Zjednoczone, gdzie przeżywa s ię już kry
zys. Bylem tam i \\rjem, że cz ł O\~ek nic może żyć 

bez tego, aby w pewnym momencie nic odwołać s i ę 

do zasadniczej , ludzkiej hierarchii wartośc i . Ujaw
nia s i ę Lu nowa funkcja wspól cze~nie wyslawionych 
Dziadów. Wpisany jest w nie model wari.ości , któ
rego brak odczuwany jest dzisiaj dolkJi\\rje." 

Konrad Swinarski O Dziadach 
teksl zamieszczony w programie 

Starego 'l'ealru z dnia 18 lu lego 1973 



DZIADY 
"Kilka rzecz,v wiadomych było z góry. Ta insceni
zacja mu iała si ę sta ( wydarzeniem; bo - Dzway i 
bo - Swinarski. f stałaJJy s i ę nim zapewne nawet 
wtedy, gdyby kształt jej był zupełnie inny i inne 
przyświeca ły j ej cele. Trzeba jednak przyznać, że 
rzeczywistość przerosi a oczekiwania. 
Już samą formą: rozwaleniem pudełka, po raz pierw
szy lak śmiaJym w lrad_yc~jnym budynku. Formą i 
treśc i <): współuczestni ctwem ''~dzów. Sensacyjkami: 
spektakl trwający ponad cztery godziny, pięćdzie

siąt minut w "kaplic.v„ na stąjąco, skaczący z okna 
na Pia · Szczepański kaskader - Rollison. 

.,Mamy więc przed oczami kilka teatrów: teatr sym
bol iczny w duchu Wyspiai'lskiego, czyli alegorycz
ne postacie Anioła Stróża i Ducha (zwanego na 
próbach Anio łem Szarym), nieomal \\')ję te z Dzia
dów, .,LRk jak byly grane w teatrze krakowskim 
dnia 31 paźdz iernika 1901 roku "; obok lycb wy
studiowanych, majestatycznie kroczących figur· 
hasają jaselkowe diabły z amatorskiego teatrzy
ku , Rłe groteskowy Belzebub - w szykownym, do
brze skrojonym fraku na kędzierzawym torsie -
j est z kolei bardzo wyrafinowru1y; jeszcze inną ja
koś~ wnosi bliska naturalizmu gromada chłopska. 

Pośród tych kłócących się, choć równie "niepraw
dziwych", ostentac)jnie przerysowR11ych konwencj i 
Jerzy Trela wydaje s ię po prostu być, a nie grać.( ... ) 
Jes teśmy bezpo ś rednimi świadkami , niemal 

Konrad 
Ja mistrz wyciągam dtonie! 
Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie 
Na gwiazdach jak na szk/,annycli 
harmoniki kręgach. 

Wstaje, idzie trzy kroki w gó rę podestu , 
staje w rozkroku. nagłym gestem rozkłada 
szeroko przed sobą ręce, l ewą rękę kładzie na 
sercu - palce szeroko rozwarte, dłoń prawej 
wyciąo·nię lej rę ki porusza s i ę nieznacznie do 
przodu i do tyłu ( ... ) 
Po słowie „ kręgach " j eden z Chłopów 
tłucze jajko. W ciszy slabo słysza lny stuk. 

Marek JJaJherda Piotr Laguna 
Wojciech Szulc.:zyl1ski Joanna Walaszek 

„Dziady" Adorna Mickiewicza 
w inscenizaqji Konrada Swinarskiego. 

Opis przedslauYienia. 
Wydawnictwo Baran i Suszczyń s ki. Kraków J 998 

( ... )w odbiorze arcymonologu ci e rpiącego, zbun
towanego ducha, co zwie się Milion, przeszkadza
ją insccnizac)'.jne dodatki: tłuczenie jajek na twar
do tudzież pochrapywanie wiej skich pielgrzymów, 
przybyłych na "dziadowy" obrzęd i przez cały spek
takl - także w IV i [Jl części sztuki współu czest

niczących w Rkcji ... 
Krystyna Zbijewska 

"Dziennik Polski " 24 02 1973 

KRYTYCY: 
Podkreś lano też drobiazgowo wszystkie le elemen
ty w popremierowych recenzjach; coś dziwnego 
stało się tylko z sRmą treścią. 

To prawda: jedyny spośród licznych realizato
rów Mickiewiczowskiego dramatu, zagarnął Swi
narski dla Dziad6w nie tylko sce nę, lecz ca ły, 

naprawdę stary wiekiem, teatr. Prze robił gar
deroby, wlaściwą salę teatralną. Zmodyfikował 
widown i ę, westybul przeksztal c i ł w kaplicę, do 
"akcji " wlączy ł nawet schody, podwórko i ze
wnętrzny balkon. W dodatku odniósł sukces; to , 
co można by uznać za środki nieco efekciar-

uczestnikami zdarzeń, ale możemy j edynie pa
trzeć . Odczuwamy bliskość Konrada, bliskość fi 
zyczną, dystans zgoła intymny, i b l iskość jako zwy
czajność; len Konrad, tak niepodobny do stylizo
wanych „na Judahu skale" Gustawów-Konradów 
przeszłości , improwizuje dosłownie na wyciągnię

cie rę ki , pub liczność nieledwie może go dotknąć 
(przynajmniej \\~dzowie i edzący po obu stronach 
podestu). Jest więc niezmiernie bliski , uzwyczaj
niony, a zarazem pozostaje dziwnie obcy; od legły 

od naszych wyobraże r'l i uksztaltowanych przez 
tradycję oczek iwar'l. Coś nas w j ego wizerunku , w 
jego sposobie istnienia - uwiera, drażni , sprawia 
zawód. Może przeszkad:m nam (to Ś\\~adomy pa
radoks) prowokacyjna obojętność l udu~ Może nie
pokoi ów rys kabotynizmu~ A może czujemy, że 

DZIADY 
ADAMA MICKIEWICZA 

w inscenizacji 

KONRADA SWINARSKIEGO 

sk ie, staje się nieistotne wobec ostatecznego 
celu. 
Idąc z wolna do obrzędowej kaplicy, mijając kośc iel

ne dziady i obraz Ukrzyżowanego, naprawdę wcho
dzimy do wnętrza dramatu czy wid01~ska, które od 
razu leż poczyna nas zagarniać. Wchodzimy przyj
mując "~ełorak ie role: wtajemniczonych, sceptycz
nych, oskarżających lub oskarżonych - nie lrady
c)'.jnej „publiczności" w każdym razie. I tu zaczyna 
się owo "współuczestnictwo" ( .. .)" 

Mruta Fik „DzUuly" Swinarskiego 
„Twórczość" 1973, nr 6. 

len Konrad j est wprawdzie bliski, zwyczajny, ale i 
niezdefiniowany.( ... ) 
Walka konkretu z symbolem w teatrze s,~narskie
go była uwiklana w ru1tynomię patosu i lry,~al no

ści, tragizmu i śmieszności , szyderstwa i współ
czucia. 
DzUuly rozegra! S\~narski w teatrze poddanym 
nie tylko wpływom Artauda, Brechta i Grotowskie
go, ale również oddziRływaniu ku ltury masowej 
(nowe technologie przekazu i właściwe im nowe 
estetyki , w tym estetyka komiksu) oraz inspira
cjom ze strony kultur alternatywnych, zwłaszcza 
w postaci Jeatru otwartego". 

Zbigniew Majchrowski 
Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza 

slowo/obraz terytoria 1998 

Inscenizacja, reżyseria i scenogmfia: 
Konrad Swinarski. 

Kostiumy: Krystyna Zachwatowicz. 
Muzyka: Zygmunt Konieczny. 

PREMIERA W STARYM TEATRZE 
18 lutego 1973 


