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Małgorzata Ja rmułowicz 

OJCOWSKIE BUTY NA DROGĘ 

Stacyjka kolejowa w szuerym polu, wokół świeże ślady wojny, na ławce gromadka zabłąkanych za linią frontu 
cywilów. Czekają na pociąg, który uwolni ich od mozołu pieszej wędrówki, powiezie ku nowemu życiu, ku lepszej 
przyszłości. W powietrzu wisi przecież obietnica zmiany, zawsze towarzysząca zwrotnym momentom dziejowym. 
Autentyzm realiów przełomowego 1945 roku nie oznacza jednak, że Mrożka interesuje w Pieszo bieg historii. 
Gdyby tak było, nie więziłby bohaterów swej sztuki w statyanej sytuacji, która przywodzi na myśl Czekając na 
Godota Samuela Becketta, nie wyposażałby ich w absurdalną nadzieję, że pociągi „nawet jak jeszcze nie chodzą, to 
może jeszcze chodzą'; lecz kazał raźno ruszać na spotkanie przyszłości. Zamiast tego wybiera jednak bezruch, 
zatrzymuje zegar historii na godzinie „zero''. pomiędzy tym, co już się zakończyło, i tym, co jeszcze nie zdążyło się 
zaaąć. Dlaaego? Bo ta jałowa godzina potrafi być bardziej wymowna, niż łapane w pędzie zdarzenia. Bo czekanie 
na lepsze jutro, pełne ufności, lecz bezowocne, stanowi od wieków polską specjalność narodową. Bo w tym 
zawieszeniu między „było" i „będzie" najaytelniej rysuje się coś, co nazwać można ponadaasową prawdą o 
alowieku i o narodzie. 

Mrożek jako dociekliwy badacz charakteru swoich rodaków zawsze doceniał dramaturgiany potencjał chwil, 
które poprzedzają nadejście historycznego przełomu . Nie przypadkiem akcja wielu jego sztuk - Tanga, Vatzlava, 
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Krawca czy Garbusa - ulokowana została w świecie, w którym właśnie dogorywa stary porządek, a z chaosu fazy 
przejściowej wyłania się forma nowa i nieznana (przynajmniej na pierwszy rzut oka}. Pieszo jest jednak dramatem 
wyjątkowym, bo pozbawionym dystansującego pośrednictwa ulubionej przez Mrożka groteskowej paraboli historio
zoficznej. Uderza za to konkretem pokoleniowego doświadczenia i to tak skutecznie, że dla wielu nabiera wręcz 
znamion sztuki autobiograficznej: kilkunastoletni Syn przeżywający u boku Ojca pierwsze chwile powojennej 
wolności jest przecież rówieśnikiem urodzonego w 1930 roku pisarza. 

Można jednak zignorować tę kalendarzową arytmetykę i sugerowany przez nią osobisty wątek dramatu. 
Obraz Polski i Polaków przedstawiony w Pieszo nie traci wszak na wiarygodności nawet wtedy, gdy w postaciach 
sztuki, mimo tak dużego jak na Mrożka ładunku realizmu, zobaczymy jedynie stereotypowych nosicieli idei, 
stypizowane figury z narodowej szopki. Nie byle jaka to bowiem szopka, skoro siłę prawdy czerpie z tak 
znamienitego wzorca jak Wesele Wyspiańskiego, mając przy tym za autora kogoś, kto uchodzi za niekwestio
nowanego mistrza dialogu z dziełami wielkich poprzedników. 

Na powojennej stacyjce kolejowej, podobnie jak w bronowickiej chacie pół wieku wcześniej, gromadzi się więc 
symbolicznie cała Polska, a czas zastyga w bezruchu oczekiwania. Zanim zacznie obowiązywać nowy rozkład jazdy 
i nowe reguły życia, tym razem podyktowane przez „najsprawiedliwszy z ustrojów''. trzeba jakoś przetrwać trud 
pieszej tułaczki i grozę powojennego bezprawia, na pociechę zwanego wolnością . Ta lekcja przetrwania ujawnia coś 
znacznie ważniejszego niż czekająca za progiem przyszłość, zmonopolizowana przez doktrynę komunistyczną. Jest 
czasem próby, wobec której nawet szopkowe kukiełki muszą zdobyć się na samodzielność, zweryfikować wartość 
swych ról społecznych, na własny rachunek ustalić nowe zasady i punkty orientacyjne, obłaskawić bliźniego, który 
stał się obcym. 

Moment, w którym narodowa szopka przeżywa krótkotrwały kryzys tożsamości , nadaje się jak znalazł do 
tego, by ustalić, co naprawdę skrywają maski występujących w niej postaci„,co się komu w duszy gra". Właśnie po to 
potrzebna jest Mrożkowi - w miejsce wesela bratającego różne stany - scena demokratycznej libacji przy ognisku, 

w której puszczają znieczulone alkoholem wewnętrzne hamulce, a władzę nad zdrowym rozsądkiem przejm ują 
wyparte marzenia, żądze, pretensje i kompleksy. Po to widmowy Grajek, wojenne wcielenie Chochoła, ożywiający 
sny bohaterów zrymowaną z nimi muzyką. W tej do bólu szczerej zbiorowej psychodramie pomieści się wszystko, co 
na trzeźwo, za dnia, zawstydza, budzi śmieszność lub zgrozę: jurność Ojca dobierającego się publicznie do Baby, 
kiczowate tęsknoty Pani, która odkrywa w sobie Kleopatrę, i samobójczy gest Superiusza, nie znajdującego 
w nadchodzącym porządku społecznym miejsca dla swego wyrafinowanego indywidualizmu. 

Przy całym ubóstwie planu zdarzeniowego, Pieszo ma gęstość dramatycznego koncentratu. To jeszcze jedna 
cecha opowieśc i , które niczym bohater Rzeźni numer pięć Kurta Vonneguta „wypadły z czasu''. Zamiast iść do przodu, 
rozrastają się one w głąb, przydając specjalnego ciężaru gatunkowego każdemu detalowi - słowu, gestowi, sytuacji. 
Nie do wiary, ile treści dźwiga w sztuce Mrożka sam tylko język! Właściwie to on daje życie postaciom, indywiduali
zuje je, umiejscawia społecznie, zakotwicza w rodzimej tradycji kulturowej. W nim objawia się przeszłość, reprezen
towana przez ekscentryczny, bo przedwojenny intelektualizm Superiusza, i przyszłość. atakująca bełkotem 
partyjnej nowomowy, jakim z chwili na chwilę zarażają się Pani i Nauczyciel. 

W słowach, uderzająco prostych, choć ważących tyle, co imperatyw na całą resztę życia, zawiera się również 
końcowe przesłanie sztuki: „człowiek ma być uczciwy i tyle". Ojciec przekazuje je Synowi jak moralny spadek po 
ustępującym pokoleniu. Gdy zegar historii znów ruszy do przodu, przekonamy się, czy ta piękna lekcja 
człowieczeństwa trafiła na pojętnego ucznia. Mrożek też do niej wróci, pisząc kilka lat później rozrachunkowy Portret, 
sztukę o błędach i wypaczeniach pokolenia dzieci Stalina. Przedtem jednak wyekspediuje w drogę ku przyszłości 
bohaterów Pieszo: Syn ruszy w nią dalej w butach Ojca, Ojciec - w synowskich, zarzekając się, że nie cisną. 
Niewiele to jak na znak historycznego przełomu i pokoleniowej zmiany warty? A może po prostu nie warto 
zanadto mitologizować roli historii? Zwłaszcza, że nie od dziś wiadomo, jak marna z niej w gruncie rzeczy nauczy
cielka życia. 



Om~Orn111111hn1oin UUJwuu-•• au• &Ulb 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Adam Orzechowski 

Zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych -Główny księgowy: Bolesława Plewa 
Zastępca dyrektora ds. programowych - Kierownik literacki: Cezary Niedziółka 

Dramaturg: Jakub Roszkowski 
Koordynator projektów: Małgorzata Zamorska 

Koordynator projektów inwestycyjnych: Mirosław Jaroszewicz 
Koordynacja pracy artystycznej: Marta Ni kei 

Zastępca głównego księgowego - Małgorzata Rudak 
Kierownik działu produkcyjno-eksploatacyjnego: Tomasz Wojciechowski 

Kierownik działu promocji i marketingu: Kinga Zabawska 
Kierownik ds. administracyjno -inwestycyjnych: Grzegorz Lenarcik 

Radca prawny: Igor Buczkowski 
Sekretariat: Kamila Sidor 

Dział produkcyjno-eksploatacyjny: zastępcy kierownika: Iwona Tynda, Andrzej Drewniak, Krzysztof Puzio 
Producenci: Grażyna Rudzińska, Darek Potaczało 

Pracownia elektro-akustyczna: Bogdan Gaczoł, Zdzisław Graczyk, Mariusz Kramek, 
Marek Mankiewicz, Maciej Olejniczak, Bogdan Rokita, Cezary Wybraniec 

Montażyści: Krzysztof Bąk, Wojciech Cegiełkowski, Jacek Głodowski, Wojciech Jakubiak, Przemysław Kalemba, Ma rian Siok 
Krzysztof Kałuża, Krzysztof Konieczny, Grzegorz Kuś, Witold Nowak, Piotr Piechocki 

Rekwizytorzy: Jerzy Marcin Kosiła, Iga Moszczyńska, Monika Rohde, 
Pracownia krawiecka: Ewa Gostomska, Czesław Kacprzak 

Garderobiane: Anna Serafin, Kazimiera Stasiuk, Agnieszka Poroszewska, Marzena Tyszkiewicz 
Pracownia fryzjersko-charakteryzatorska: Magdalena Dusza, Krystyna Winiarska, Aleksandra Górska 

Administracja: Elżbieta Pieńkowska, Małgorzata Rybicka, Jan Lewonik 
Księgowość: Mirosława Czerniawska, Elżbieta Krasowska, Dorota Łuczak, Stella Stańska 

Dział promocji i marketingu: Agnieszka Gliwińska, Grzegorz Kwiatkowski, Marcin Trzeciakowski, Honorata Ziółkowska 
Kasy biletowe: Jolanta Drogosz, Agnieszka Weber, Aleksandra Weber, Maria Zawadzka 

ODAŃSK 2016 1!/ 
t_,,...,'OVCAOAAI~ --

BHP: Wiesław Bystron 
P-poż: Piotr Reguła 

Teatr Wybrzeże, 80 -834 Gdańsk, ul. ~w. Ducha 2 
tel.: 058 3017021, faks: 058 3012046 
e-mail: sekretariat@teatrwybrzeze.pl 

www.teatrwybrzeze.pl 
rezerwacja i sprzedaż biletów 

tel.: 058 301 13 28 
e-mail:bilety@teatrwybrzeze.pl 

Prawa autora reprezentuje ZAiKS 
projekt plakatu: Jerzy Czerniawski, zdjęcia z próby: Tomasz Kamiński 

• Organizatorami Teatru Wybrzete są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa oraz Samorząd Województwa Pomorskiego 

MK.iDN ~!'.:!:..."'!..(90 


