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Janusz Majcherek 
Cała Biblia na nic 

Przy pierwszym czytaniu Karnawał wydaje się niepodobny do 
żadnej z blisko czterdziestu znanych sztuk Mrożka( ... ). Prawdę 
mówiąc. zapoznawszy się z tekstem. zadałem sobie, bardzo po 
cichu, pytanie, czy jego autorem aby na pewno jest ten sam 
Mrożek, którego czytaliśmy, oglądaliśmy i kochaliśmy przez pół 
minionego stulecia . 
W tym miejscu nie sposób ominąć sprawy delikatnej. bo związanej 
z osobistymi przejściami autora. Nie chciałbym jej eksploatować, 
niemniej muszę przypomnieć , że prawie jedenaście lat temu 
- dokładnie 15 maja 2002 roku - Mrożek doznał udaru mózgu. 
którego skutkiem była głęboka afazja. Albo mówiąc mniej 
medycznie: utrata samego sieb ie. 
Dokonując. jak to nazwał, „bilansu klęski", Mrożek wyliczał: 
„Znałem kilka języków obcych. Po powrocie ze szpitala okazało 
się , że nie potrafię rozmawiać w żadnym z nich. Język polski , 
będący moim ojczystym językiem, stał się nagle niezrozumiały. 
Nie potrafiłem ułożyć żadnego sensownego zdania. Potrafiłem 
czytać, jednak nie rozumiałem tego. co przeczytałem. Utraciłem 
umiejętność posługiwania się maszyną do pisania, komputerem, 
faksem i telefonem. Nie wiedziałem też, jak posługiwać się 
kartą kredytową . Nie umiałem Liczyć i nie mogłem się odnaleźć 
w kalendarzu. Konieczność wyjścia na ulicę budziła we mnie 
zdecydowany sprzeciw. Panicznie bałem się spotkania z obcymi. 
Jedyne, co mi pozostało, to umiejętność słuchania muzyki" . 
Choroba wymagała długotrwałej i żmudnej rehabilitacji, która 
w pewnym momencie przybrała formę pracy nad autobiografią. 
Pisząc ją z pomocą logopedy, Mrożek stopniowo odzyskiwał 
pamięć i władzę nad słowami. Ostatecznie niewielki tom 
pt. Autobiografia ukazał się w 2006 roku , podpisany imieniem 
tajemniczego Baltazara, który przyśnił się Mrożkowi w Paryżu. 
We śnie jakiś głos informował go. że nie będzie już mógł używać 
prawdziwego imienia i nazwiska . „Moje nowe nazwisko będzie 
brzmiało: Baltazar". 
Mrożek, nazywając afazję „samobójstwem, które się nie udało" 

dopowiada jeszcze takie słowa : „ja zmieniając nazwisko i podpisując 
się >Baltazar<, przyznaję się otwarcie do niedoskonałości. Odtąd 
nie można mnie chwalić ani ganić za nic, co napisałem przed 
afazją. ponieważ tamten człowiek nie istnieje". 
Teraz może lepiej tłumaczy się moje pytanie o autorstwo 
Karnawału. Jest to pierwszy tekst Mrożka napisany, a w każdym 
razie - opublikowany po chorobie, i niewątpliwie stanowi 
on dowód na niezwykłą siłę ducha. Na ostatnich stronach 
Autobiografii Mrożek (czy Baltazar) wyrażał wiarę . że pokona 
afazję i wróci do zawodu. 
Wszelako powrót do dramatopisarstwa nie musi oznaczać 
powrotu do samego siebie, zwłaszcza, jeśli na serio brać 
cytowane przed chwilą zdanie o nieistnieniu „tamtego człowieka". 
Krótko mówiąc. pytanie brzmi, czy autorem Karnawału jest 
Mrożek, czy Baltazar. Albo mniej enigmatycznie: czy Karnawał 
należy traktować jako kolejną sztukę Mrożka , a więc w porządku 
kontynuacji , czy przeciwnie, jako utwór zrywający ciągłość 

i otwierający zupełnie odmienny, późny etap w twórczości 
autora. który potrafił już nieraz zaskakiwać nowym stylem, żeby 
wspomnieć choćby Emigrantów czy Pieszo. 
Zatem: przemiana człowieka czy tylko zmiana stylu? A jeśli 
to drugie, to czy rezultatem jest w przypadku Karnawału 
sympatyczna krotochwila, czy wieloznaczna szarada? 
Żart, satyra, ironia czy głębsze znaczenie?( ... ) 
W udzielonym „Playboyowi" wywiadzie Mrożek wspomina, że 
gdy mieszkał jeszcze w Meksyku, trafił do nocnego lokalu na 
Jukatanie i usłyszał tam niezwykłą pieśń . Musiała to być „La 
Llorona". Piosenka ta wiąże się z rozpowszechnioną w Srodkowej 
i Południowej Ameryce legendą o pięknej Marii (w innej wersji : 
Leonorze). która z miłości do mężczyzny i walcząc o jego względy 
utopiła swoje dzieci ; porzucona, zaczęła je poszukiwać, włócząc 
się po świecie i żałośliwie zawodząc. Jej płacz miał zwiastować 
rychłą śmierć temu. kto go usłyszał. Budziła też grozę w dzieciach, 
które - straszone przez rodziców - bały się. że je porwie. 
Przedstawiano ją jako długowłosą kobietę. której z martwych 
zaczerwienionych oczu płyną krwawe łzy. 
Mrożek skojarzył ją z legendą o innej postaci, demonicznej Lilith, 
upiorzycy, która w ludowej tradycji żydowskiej miała zabijać 
noworodki. Ale o Lilith krążą też inne opowieści - że śpiewem 

zwodzi pożądających ją mężczyzn oraz że odegrała szczególną 
rolę w dziejach biblijnego Adama. Część legend spożytkował 
Mrożek, czyniąc z Lilith kluczową postać w Karnawale.( .. . ) 
Oparł się na popularnym wizerunku Lilith, który przedstawia 
żeńskiego demona. strzygę. „królową piekieł". oblubienicę Szatana 
i naczelną kusicielkę . Niektórzy uważają . że to ona kryje się za 
figurą Wielkiej Nierządnicy w Apokalipsie św. Jana. Opowieści o 
Lilith nie ostały się ani w Torze, ani tym bardziej w chrześcijańskiej 
Biblii. Badacze powiadają . że zostały ocenzurowane przez 
ortodoksów już na wczesnych etapie tworzenia kanonu tekstów. 
Jedyna wzmianka zachowała się w Księdze Izajasza, której autor. 
wieszcząc zagładę Edomitów, przedstawia opustoszałe ruiny 
dawnych pałaców, gdzie „zdziczałe psy spotkają się z hienami 
i kozły będą się przyzywać wzajemnie; co więcej, tam Lilith 
przycupnie i znajdzie sobie zacisze na spoczynek" . 
Ale to nie wszystko. Może najbardziej porywająca część legendy, 
z której Mrożek czerpie inspirację . ukazuje rolę Lilith niejako 
u początku Stworzenia - i to właśnie ze względu na tę rolę postać 
Lilith zniknęła z oficjalnych ksiąg żydowskich i chrześcijańskich . 

Powiadają mianowicie mistyczni komentatorzy, że Lilith pojawiła 
się w raju jako pierwsza Ewa; poprzedzała tę. którą znają wszystkie 
kultury oparte na tradycji biblijnej - matkę rodzaju ludzkiego, 
stworzoną z Adamowego żebra, skuszoną przez Węża-Szatana 
pod Drzewem Wiadomości Dobrego i Złego . Tymczasem Lilith 
została stworzona tak, jak Adam - z prochu ziemi i czuła się mu 
równą. On sam zresztą o jej stworzenie prosił Boga - odczuwał 

samotność, gdy widział, że wszelkie powołane już do życia 
stworzenie występuje w parach. Tradycja rabinacka głosi, że 
między Lilith a Adamem nigdy nie zapanowała zgoda - Lilith 

duchowo była połowicą Szatana. stąd pogląd . że pierwsza para 
ustanowiła archetypowy model niemającej nigdy ustać walki płci. 
Rabini twierdzili również, że konflikt Ada ma i Lilith wyrażał się na 
płaszczyźnie seksualnej. Lilith podczas stosunku nie chciała kłaść 
się pod Adamem, widząc w tej pozycji wyraz swojego poddania 
czy podrzędności. W końcu się rozstali . Lilith osiadła podobno 
nad Morzem Czerwonym i aż po kres czasów miała realizować 
swe demoniczne powołanie . Adam dostał od Stwórcy nową 
kobietę.( .. . ) 
W Karnawale słychać tonację Teatrzyku Zielona Gęś; choćby tego. 
który miał zaszczyt przedstawić Żarłoczną Ewę. W tej miniaturze 
na cztery kwestie Wąż. podając Ewie jabłko, prosi, żeby ugryzła 
i dała Adamowi. Ewa zjada całe jabłko, Wąż. przerażony, pyta: 
„Co teraz będzie?", Adam puentuje: „Niedobrze. Cała Biblia na 
nic".( .. . ) 
„Przekrojowe" dowcipy Gałczyńskiego miały na młodego 
Mrożka - również autora „ Przekroju" - wpływ bodaj większy 
niż Gombrowicz i Witkacy, których , stawiając pierwsze 
kroki w Literaturze. chyba nie znał. Kto wie, czy ten wpływ 
najwyraźniej nie przejawiał się w rysunkach. Jeszcze u schyłku lat 
siedemdziesiątych narysował Mrożek dla tygodnika satyrycznego 
„Szpilki" taką oto scenkę : Ewa stoi pod drzewem i skarży się na 
Adama, który siedzi na ziemi odwrócony plecami. W „dymku" 
tekst Ewy: „Nie chce jabłka. Chce wódki ". 
Jest to wersja rysunku, który w 1967 roku ukazał się w „Przekroju". 
Skarga Ewy różniła się nieznacznie: „On nie chce jabłka . On chce 
piwko". 
Dwa lata wcześniej Mrożek przedstawił inną sytuację z życia 
Pierwszych Rodziców. Ewa medytuje pod drzewem obwieszonym 
jabłkami, a Wąż wyznaje Adamowi : „Już nie mam siły! Wciąż nie 
może się zdecydować, które!". 
Jeśli na początku pisałem, że Karnawał nie przypomina żadnej 
z wcześniejszych sztuk Mrożka, to teraz muszę wnieść drobną 
korektę : ale przypomina jego twórczość rysunkową . Przynajmniej 
w tej mierze Baltazar zachowuje ciągłość z Mrożkiem. 
Albumy rysunkowe podsunęły mi jeszcze jedną inspirację. 
Oto w legendarnym tomiku Przez okulary Sławomira Mrożka 
(z 1960 roku). w którym rysunkom towarzyszą również krótkie 
prozy, znalazłem Dobre rady i uwagi - dzisiaj starca, a niegdyś 
króla salonów i bon viveure ' a - w sprawie balu maskowego 
- ważne dla młodzieńca u progu życia. Starzec zwraca się do 
młodego słuchacza w te słowa: „Więc powiadasz, że wybierasz 
się na bal maskowy. Pozwól, że sięgnę pamięcią wstecz, bo 
naprzód to niemożliwe . Mój Boże, gdybyż sprawdziła się teoria , 
że wszechświat to elipsa! Wtedy sięgając pamięcią wstecz, 
byle dostatecznie daleko, moglibyśmy wiedzieć , czy jutro to 
przypadkiem nie wczoraj". ( ... ) 
Na bardzo podobnym pomyśle opiera się Karnawał. Stosunek 
autora do czasu jest w tej sztuce co najmniej nonszalancki, a jego 
sprzymierzeńcem jest, raczej nieoczekiwanie, Jacques Offenbach: 
„Za wzór - wyznaje Mrożek w wywiadzie - brałem operetki 

Offenbacha, który detalami się nie przejmował" (równie dobrze 
mógłby się powołać na komedyjki Artura Marii Swinarskiego, 
opowiadające o amorach bogów na Olimpie). Z jednej strony, 
jesteśmy więc niejako u początków Stworzenia, w momencie, gdy 
Adam i Ewa nie zostali jeszcze wygnani z raju. a Szatan wespół 
z Lilith dopiero knują intrygę; z drugiej strony Mrożek wprowadza 
na scenę postaci przybywające, by tak rzec, z historii ludzkości , 

która już się wydarzyła , ale nie jest jeszcze zakończona - wydaje 
się trwać w jakimś Wiecznym Teraz. W dialogach napomyka 
się a to o Trzeciej Rzeszy, a to Drugiej Wojnie Swiatowej, a to 
o Maksymie Gorkim, którego słowa : „człowiek to brzmi dumnie" 
zostają przypomniane. Autor oznacza nawet dzień, w którym 
Szatan urządza karnawał: jest to mianowicie 22 czerwca. Użycie 
tej daty służy, jak rozumiem, podkreśleniu, że tradycja została 
przenicowana i że urządzanie zabawy karnawałowej w czerwcu, 
a nie zimą, jak Pan Bóg przykazał, jest burzeniem kosmicznego 
porządku; jakby szatańską karnawalizacją samego karnawału.( ... ) 

~ 
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Fragment projektu 
„SŁawomir Mrożek 

- Życie warte jest życia", 
realizowanego przez Pawla Charę 

~ 
~ 

5 



6 

Z Dzienników Sławomira Mrożka 

15 Listopada 1965 

Kobieta to jest drugi człowiek do potęgi. Jeżeli już na widok 
drugiego, który jest mężczyzną, doznaję zdumienia, to co 
dopiero, kiedy tym drugim będzie kobieta . Alienacja moja wtedy 
jest kompletna . 

t<'€ cttt' „ 'Altlt4-. 
CłłC~ lJODI<./ . 

<:J ~~ 
. 14 lutego 1968 

Zawsze miałem , jeśli chodzi o drugiego, więcej szacunku dla 
kobiet niż mężczyzn . Kobiety wydają mi się Lepszym rodzajem 
człowieka . Kobiety zresztą interesują mnie nie tylko jako kobiety, 
ale też jako możliwość wiedzy o drugim . Oczywiście według 
kodeksu męskiego kobiety są gorszym człowiekiem . Ale ja ten 
kodeks Lekceważę (do pewnego stopnia) . 

.,..; ')\ 
~-':! 

~ 

6 września 1969 Paryż 

Być kochanym - gorzej niż samemu kochać. Kochając , ma się 
jednak inicjatywę i możność manewru . Będąc kochanym - jest 
się przedmiotem. 
Mówimy o Ludzkości. W tym wypadku ja mam na myśli przede 
wszystkim kobiety. Uczyć się od kobiet. 
Zdolność i umiejętność klamstWa kobiet- ponieważ one wiedzą 
o mizerności i względności faktów. Cudowna obojętność kobiet 
wobec wszystkiego, co nie jest najważniejsze : nazwijmy to 
miłością. 

Make Love, not war - kto jest mistrzem w tej sprawie? 
Kobiety oczywiście . 

9 kwietnia 1974 (NY) 

Kiedy człowiek jest bez kobiety, bez takiej, która także człowiekiem 
jest, wtedy człowiek widzi , słyszy i rozumie tylko połowę tego, 
co się dzieje. 
Pełne człowieczeństwo możliwe dla człowieka tylko wtedy, kiedy 
człowiek jest z taką kobietą właśnie . Kiedy zaś nie jest z taką, ale 
z inną , wtedy nie tylko nie rozumie potowy, ale nawet tę połowę, 

którą rozumie, przestaje rozumieć. Taka kobieta kobieta (nie zaś 
kobieta człowiek) mąci mu rozum, wypiera jego rozum swoim. 
Bo taka kobieta kobieta jest tylko taką kobietą kobietą , jak pies jest 
tylko psem, a kot kotem. Jeżeli trafi na mężczyznę mężczyznę, 
wtedy walczą. a jeśli mężczyzna mężczyzna jest silniejszy, to 
może się i obroni. Choć wątpię, bo żaden mężczyzna mężczyzna 
nie jest tak silny, jak kobieta kobieta . 
Kobieta kobieta niezwyciężona i niezastąp iona jest tam, gdzie 
chodzi o używanie , funkcjonowanie , doraźność . Jedna noc, 
jedna zabawa, jedna heca. Ale mężczyzna człowiek nie może żyć 
z kobietą kobietą . Nie tylko pozbawiony jest wtedy polowy 
prawdy, ale jak już powiedziałem, nawet jego polowa jest 
zagrożona zniweczeniem. 

29 grudnia 1965 Dusseldorf 

JAKĄ SZTUKĘ BYM CHCIAŁ NAPISAĆ : 
Taką . w której by Ludzie grali siebie, a nie idee. 
Nie może to być sztuka obyczajowa, choc iaż mogą w niej być 
także obyczaje. 
Sztuka, która by wyszła od sytuacj i dramatycznej , nie od 
zamiaru ideologicznego, intelektualnego, ani emocjonalnego. 
Sztuka, w której by działała poezja. czyli wdzięk . czyli forma 
dosyć swobodna, niekoniecznie śc i sła . 

Sztuka pełna kobiet, a przynajmniej kobiecośc i. 

Sztuka, która pozwoliłaby pisać się , a nie pchać . 

Sztuka, która by nie była tym razem zaryczeniem Lwim, pasją 
namiętną odautorską , ale która by miała namiętność własną . 

Która by nawet trochę była barokiem albo która by pozwoliła 
na barok . 

31 marca 1971 

~.FAUST 
JE tlu
SEt.11<.1 
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Teatr jako prawda nie ma sensu . Nie tylko dlatego, że teatr 
z założenia nie jest prawdą. Gdyby to był jedyny mój argument, 
można by na niego odpowiedzieć, że założen ie nie jest konieczne, 
i można przyjąć inne, inną definicję . Mój główny argument polega 
na tym, że takie założenie: teatr jako prawda, zbyt zadufale 
odnosi się do prawdy, przyjmuje, że jest instancją ostateczną , 

oczywistą - prawda, czyli tak zwane życie . Tymczasem samo 
życie jest bardzo podejrzane, jako oczywistość wcale nie jest ani 
uchwytne, ani jednoznaczne nawet, ani w ogóle pewne. Wobec 
tego w najlepszym razie przez teatr jako prawdę można zbliżyć 
się tylko do pozoru . Prawem paradoksu - im teatr sztuczniejszy, 
im mniej chce naśladować prawdę , a raczej być prawdą , tym 
bliższy jest prawdy. 

9 kwietnia 1968 

Zanim filozofia stała się całkiem świecka , była sympatyczniejsza, 
ponieważ Liczyła się z Panem Bogiem. Mniejsza z tym, czy On 
jest. Ale to Liczenie s i ę przydawało jej pokory, zmuszało do 
niewiadomej, do nadrzędnej . potem jej tego zabrakło . Zaczęta 

udawać matematykę . 

Zdaje się , że kiedy nie ma Pana Boga, od kiedy zabrakło Pana 
Boga, zabrakło i człowieka . Człowiek chciał zostać sam, wyrzucił 
obraz i podob ieństwo swoje (bo jeżeli człowiek równa się obraz 
i podobieństwo boże , to dlaczego by nie można odwrócić 
równania , jeśli odwracamy równan ie, zostaje ono równie 
prawdziwe) i sam się zlikwidował. Mnie na przykład nie ma od 
paru tygodni. Okresowe niedomaganie istnienia. 

2 grudnia 1982 

Jedna ze strasznych myśli : a jeżeli hierarchia jest całkiem 
odwrócona : nie świadomość jest boska, ale rzeczy? Nie ruch , 
ale bezruch? Jeżeli im bliżej materii , tym bardziej bosko? Jeżeli 
nicość jest samym Bogiem, a „cość" - przeciwieństwem jego 
czyli szaleństwem? Jeżeli diabeł to najwyższa świadomość, 
a Bóg przeciwnie? 
Można by też powiedzieć, że Pan Bóg to najwyższa cość i nicość 
z obu końców, a diabeł to przeciętność, czyli półinteligent . 

Można by powiedzieć , można by powiedzieć ... Wszystko można 
by powiedzieć . 

~dw•Ę,1.E 
, ·' ) „fj,_~ Cl r.t.'ft:EM, l(!r 
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Stawomir Mrożek 
Jak to było ... 

Po moim wyjeździe z Polski , w czerwcu 1963, przez pięć Lat 
bylem grzeczny. To znaczy nie mówilem glośno i nie pisalem 
publicznie tego co myślę o wladzy, która Polską rządzila . W roku 
1968 nie wytrzymalem, powiedzialem i napisalem, za co zostalem 
ukarany odebraniem paszportu i nakazem powrotu do kraju . 
Nie posluchalem, za co zostalem ukarany wycofaniem moich 
książek z obiegu i zakazem grania moich sztuk. Nie na dlugo 
zresztą, bo kiedy do wladzy przyszedl Gierek zaczęto mi dawać 
od zrozumienia , że owszem, że daloby się coś znowu, gdyby ... 
Zakosztowawszy niezależności nie chcialem jej już utracić, co 
do tej pory mi się udaje. To „otwarcie" ze strony niby nowej , 
Lecz zawsze tej samej wladzy już mnie nie interesowalo, a książki 
zaczęto publikować i tak. Natomiast stosunek wladz do mnie 
bywal zmienny, od pelnego zakazu do pewnej przymilności, 
poprzez różne stopnie ograniczeń, częściowych zezwoleń 
i częściowych zakazów. 
W rezultacie po raz pierwszy odwiedzilem moją rodzinę po 
piętnastu Latach od chwili wyjazdu , czyli w roku 1978. Potem 
jeszcze parę razy po parę tygodni, aż po grudniu 81 znowu 
przestalem. Dopiero Latem 1987 pojechalem do Krakowa, żeby 
pożegnać , a potem pochować mojego ojca . 
W Polsce zostawilem czytelników i teatry. Czytelników pisarz nie 
spotyka osobiście, w kraju przebywa, czy za granicą . Natomiast 
osobisty kontakt z teatrami , a ściślej : z Ludźmi, którzy czynią 
Teatr, utrata tego kontaktu byla moją zasadniczą stratą . Żadne 
wspólprace z różnymi teatrami po świecie , jakkolwiek cenne, 
nie mogly mi jej powetować , ze względów zrozumialych. Teatr 
bowiem, to nie tylko slowo, Lecz i cialo, a moje cialo jest polskie. 
Zaraz potem kiedy sprawy między mną a wladzą staly się jasne, 
w Lecie 1968, napisalem sztukę Vatzlav, rzecz, która czerpie energię 
z ówczesnej mojej radości wyzwolonego niewolnika, więc dlugo 
potem nie mogla być w Polsce cenzuralna. Wystawiono ją od 
razu w Teatrze Szekspirowskim w Stratford, Ontario (Kanada), 

w Amsterdamie i Hamburgu. W Stratfordzie przeszla jako tako, 
ale w Amsterdamie i Hamburgu poniosla klęskę . Byly to czasy 
zachodniej. postępowej rewolucji kulturalnej i na Zachodzie moja 
sztuka brzmiala tak samo obrazoburczo jak w Polsce, z tą różnicą , 

że w Polsce oburzala cenzorów, a na Zachodzie publiczność. 
Krytycy zdemaskowali mnie jako reakcjonistę i skończyly się moje 
dobre czasy. A co do owej sztuki, żaden teatr na Zachodzie nie 
chcial jej już później zagrać i poszla w zapomnienie. 
Wspomnialem, że skończyly się dla mnie dobre czasy. Po roku 
1968 odmawiano miejsca w Teatrze autorowi sztuk teatralnych 
w ogóle , a co dopiero autorowi sztuk reakcyjnych . Nie 
zamierzalem się pchać gdzie mnie nie proszono i postanowilem 
zaprzestać pisania dla teatru. (Postanowienia nie dotrzymalem). 
Schowalem Vatzlava do szuflady i zapomnialem o nim. 
Wtedy pojawil się Kazimierz Dejmek. Nie osobiście, oddzielala nas 
nie tylko przestrzeń , ale i granice, a oficjalnie bylem trędowaty. 

Różnymi drogami zwracal się do mnie, bym mu udostępnil 
maszynopis Vatzlava . Zamiast udostępnić , nie odpowiadalem. 
Dla mnie sprawa tej sztuki byla już zamknięta i nie chcialem już 
o niej slyszeć. Dejmek nie ustępowaŁ. Nie reagowalem . Nie 
ustawaŁ. Wreszcie, tylko z poczucia przyzwoitości , zacząlem 

szukać w papierach . Nie bylo . To znaczy odnalazlem tylko 
rękopis , nie mialem już ani jednego egzemplarza przepisanego 
na czysto . A przepisywać jeszcze raz na maszynie rzecz, o której 
się chcialo zapomnieć - ponad sily. Zwlekalem. Dejmek ponaglaŁ. 
Wreszcie przepisalem, nienaw idząc tej roboty. Przeslalem mu 
jakoś egzemplarz i odetchnąlem : Dejmek dal mi spokój. 
Minęlo parę Lat, stalo się to i owo. I oto w roku 1978 zajeżdżam do 
Łodzi , wchodzę do Teatru Nowego i oglądam jedno z najlepszych 
przedstawień teatralnych jakie udalo mi się zobaczyć przedtem 
i potem. Co więcej. jest to przedstawienie mojej sztuki Vatzlav. 
Rzadko czulem się tak dobrze jako autor, a publiczność, sądząc 

po jej reakcjach, jako publiczność. 

Po walce ze mną Dejmek musial walczyć z cenzurą . Nazwijmy 
tym względnie niewinnym slowem to wszystko z czym walczyć 
musial Dejmek. Najpierw, żeby sztukę wystawić, potem, żeby ją 
utrzymać w repertuarze . 
Później Dejmek zagral, już w Warszawie Ambasadora, sztukę którą 
ja uważam za źle napisaną, ale ważną. Zdążyl tuż przed stanem 
wojennym, ale tylko dlatego, że poświęcil temu wszystkie sily. 
Do dzisiaj utrzymuje kilka moich sztuk w repertuarze, a przede 
wszystkim zawsze czeka cierpliwie na to , co napiszę nowego, 
namawia i zachęca. 
Dla mnie to oczekiwanie, ta zachęta, jest bardzo ważne, bardzo 
pomocne i bardzo się Liczy. Nie jest jedynym, ale inni robią to 
sporadycznie i nie mogą mi dać gwarancji , że zawsze i w każdym 
momencie i w każdej sytuacji, jakiekolwiek będą trudności 
i przeciwieństwa , zrobią wszystko, żeby doprowadzić do realizacji. 
Dejmek ma cierpliwość, upór, konsekwencję i niespożytą energię . 

.t~ 

Życzę każdemu autorowi, aby mial takiego przyjaciela w teatrze, 
a już dla autora na emigracji taki przyjaciel jest nieoceniony. 
Ratuje przed najdotkliwszą utratą - utratą osobistego kontaktu 
z ojczystym teatrem, czyli jedynym pelnym, prawdziwym 
teatrem jakakolwiek jest jego wartość tak zwana obiektywna . 
Zrozumcie, nie wystarczy nadzieja. że „Ludzie czekają". Autor 
musi wiedzieć , że ktoś konkretny czeka osobiście, ktoś, komu 
zależy, kto się zajmie, dotrzyma, wykona, przeprowadzi. Ktoś, 
kto we mnie wierzy niezachwianie. To zobowiązuje . 
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Ambasador 
Tadeusz Łomnicki (Czlowiek) 
i Andrzej Szczepkowski (Ambasador) 
w sztuce Ambasador S Mrożka, 
rez Kazimierz Dejmek, 
scen Andrzej Majewski, 

1981 

Kontrakt 
Jan Englert (Moris) 
i Zdzislaw Mrożewski (Magnus) 
w sztuce Kontrakt S Mrożka , 

rez . Kazimierz Dejmek, 
scen Krzysztof Pankiewicz, 

1986 

Vatzlav 
Jan Matyjaszkiewicz (Maciej) . 
Laura Łącz (Justyna). 
Jan Englert (Vatzlav) 
1 Bogdan Baer (Przepiórka) 
w sztuce Vatzlav S Mrożka , 

reż Kazimierz Dejmek, 
scen Krzysztof Pankiewicz, 

1982 

Tango 
Jan Matyjaszkiewicz (Stomil) , 
Kalina Jędrusik (Eleonora) , 
Zdzislaw Mrożewski (Eugeniusz), 
Nina Andrycz (Eugenia) , 
Iwona Rulewicz (Ala) , 
Damian Damięcki (Artur) , 
Stawomir Matczak (Edek) 
w sztuce Tango S Mrożka, 
rez . Kazimierz Dejmek, 
scen Krzysztof Pankiewicz 

1990 

Garbus 
Damian Damięcki (Onek) 
i Leszek Teleszyński (Baron) 
w sztuce Garbus S Mrożka. 
reż . Jerzy Rakowiecki , 
dekoracje Andrzej Majewski, 
kostiumy Łucja Kossakowska, 

1982 

Portret 
Halina Łabonarska (Psychiatra), 
Jan Englert (Bartodziej) 
i Piotr Fronczewski (Anatol) 
w sztuce Portret S. Mrozka, 
rez Kazimierz Dejmek, 
scen Jacek Ukleja. 

1987 

Letni dzień 
Jan Englert (Nieud). 
Magdalena Zawadzka (Dama) 
i Andrzej Łapicki (ud) 
w sztuce Letni dzień S. Mrożka , 

reż . Kazimierz Dejmek, 
scen. Krzysztof Pankiewicz, 

1984 

Szczęśliwe wydarzenie 
Damian Damięcki (Mąż) , 

Ryszard Nawrocki (Niemowlę) 
i Joanna Voss (Żona) 
w sztuce Szczęśliwe wydarzenie S Mrozka, 
reż Kazimierz Dejmek, 
scen Kazimierz Wiśniak , 

1993 

Ambasador 
Andrzej Szczepkowski (Ambasador) 
i Andrzej Łapicki (Pełnomocnik) 
w sztuce Ambasador S. Mrożka, 
reż . Kazimierz Dejmek, 
scen. Andrzej Majewski, 

1987 

Indyk 
Jan Tesarz (Kapitan) 
i Adam Biedrzycki (Rudolf) 
w sztuce Indyk S. Mrożka , 

rez Jan Bratkowski , 
scen Kazimierz Wiśniak, 

1996 

13 



14 

Przed stu Laty Arnoldowi Szyfmanowi u d ało się skupić wokół idei budowy nowoczesnego teatru grono 
odpowiedzialnych i światłych Ludzi, przedstaw icieli arystokracji, p rzemysłu i finansjery. Udało mu się zebrać 

fundusze , wybudować imponujący gmach, stworzyć zespól aktorski i w krótkim czasie widownia Teatru mogla 
zapełnić się widzami , którzy przychodzili, chwalili, krytykowali - kibicowali! Dziś my stoimy przed podobnym 
zadaniem - chcemy jak najlepiej wykorzystać potencjał tkwiący w tej największej warszawskiej scenie dramatycznej . 

A marzenia mamy śmiałe . 

Wiele z tych marzeń pozostałoby w sferze planów gdybyśmy nie byli otoczeni wspaniałymi Ludźmi - tymi, z którymi 
współpracujemy na co dzień, którzy wspierają nas dobrym słowem a i swoją szczodrością, tymi , którzy tłumnie 

przychodzą na spektakle, tymi, którzy st ale z nami są . Serdecznie im za to dziękujemy. 

Dr Irena Eris 

Pani Profesor Anna Kuligowska-Korzeniewska 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat Klubu Mecenasów 
dostępnymi na stronie www.teatrpolski .waw.pl w zakładce Teatr. 

Dyrektor Naczelny - Andrzej Seweryn 
Dyrektor Artystyczny - Jarosław Gajewski 

Dyrektor ds. Administracyjno-Ekonomicznych - Marek Szyjko 
Główna Księgowa - Małgorzata Murawska 

Sekretarz Generalny Teatru - Anna Skuratowicz 
Dramaturg - Janusz Majcherek 

Koordynacja pracy artystycznej : 
główny specjalista - Małgorzata Skrocka. koordynator - Paulina Zegier 

Impresariat - Bartosz Borowicz 
Sekretariat - Alina Piekarz 

PR/ Sponsoring - Katarzyna Gaweł-Stańkowska 
Wizerunek/ Komunikacja - Olga Sander-Stachurska 

Specjalista ds . produkcji audiowizualnych i nowych technologii - Grzegorz Pindelski 
Dział Literacki - Patrycja Mikłasz-Pisula, Magdalena Mróz, Anna Wachowiak 

Główny inżynier - Leszek Włodarkiewicz 
Pracownia scenograficzna - Jolanta Gałązka, Grażyna Piworowicz 

Kierownicy pracowni : 
akustycznej - Paweł Betcher 

krawieckiej damskiej - Zofia Borycka 
krawieckiej męskiej - Ryszard Szczepański 

malarskiej - Janusz Przepióra 
modelatorskiej - Zbigniew Petschl 

oświetleniowej - Jarosław Wardaszka 
perukarskiej - Magdalena Taff-Porębiak 

stolarskiej - Krzysztof Boniecki 
szewskiej - Waldemar Kamiński 
ślusarskiej - Janusz Kacprzak 

tapicerskiej - Mirosław Metylski 
Kierownik rekwizytorni - Paweł Wrześniewski 

Brygadier sceny - Zbigniew Dybek 
Brygadierka garderobianych - Iwona Różycka 

Realizator dźwięku - Piotr Wąsik 
Realizatorzy światła - Tomasz Mączewski, Krzysztof Włodarczyk 

Redakcja programu - Patrycja Mikłasz-Pisula 
Projekt plastyczny programu - Mateusz Kurek / Eyedea 

W programie wykorzystano : fragmenty szkicu Janusza Majcherka pt. Przypisy do „ Karnawału" opublikowanego 
w „ Dialogu" 2013 nr 2, fragmenty Dzienników Sławomira Mrożka wydanych przez Wydawnictwo Literackie, rysunki 
Sławomira Mrożka z tomów Epoka szpilek i Przez okulary wydanych przez wydawnictwo słowo/obraz terytoria. esej 
Sławomira Mrożka z roku 1989 z monografii Sławomir Mrożek w Teatrze Polskim w Warszawie, a także zdjęcia Pawła 
Chary i fotografie z archiwum Teatru Polskiego autorstwa : Andrzeja Brustmana. Stefana Ciechana, Marka Holzmana. 

Leona Myszkowskiego. Andrzeja Rybczyńskiego . Zygmunta Rytki. 

Biuro Obsługi Widzów 
Główny specjalista - Justyna Wrońska 

22 826 61 64, tel./fax 22 826 49 18 
e-mail: rezerwacja@teatrpolski.waw.pl 

Wydawnictwo Teatru Polskiego im . Arnolda Szyfmana w Warszawie 
sezon 2012/2013 

nakład : 800 egzemplarzy 
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Zadanie zostaŁo zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu 
miasta stoŁecznego Warszawy 

MIASTO 
STOŁECZNE 
WARSZAWA 
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