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— ZOFIA JAREMOWA

— ALEKSANDER SZYMANEK

KAZIMIERZ MIKULSKI

— JAN JÓZEF SZCZEPAŃSKI

— ROMANA STOJAKOWSKA

— STANISŁAW HOLEKSA

KAROL SKOŚ

EDMUND KIELISZKIEWICZ

SŁAWOMIR MROŻEK

„MĘCZEŃSTWO PIOTRA OHEY 'A*

Część I — Na łonie rodziny — aż do przybycia starca

Część II — Wysłannik przeznaczenia

Część III — Spełnienie — ku nowemużyciu?



SŁAWOMIR MROŻEK

„MĘCZEŃSTWO PIOTRA OHEYA*
FARSA W TRZECH CZĘŚCIACH

UDZIAŁ BIORĄ:

PIOTR OHEY JULIUSZ WOLSKI
OHEY?OWA. jego żona MIROSŁAWA KOTULA
JAŚ OHEY, ich mały syn BARBARA KOBER
SYN STARSZY KAZIMIERZ KACZOR
CORKA IRENA WALCZAK
URZĘDNIK LESZEK KUBANEK
POBORCA FRANCISZEK PUGET
NAUKOWIEC STANISŁAW URBANIAK
SZEF TRUPY STANISŁAW RYCHLICKI
STARY MYŚLIWY — TADEUSZ WALCZAK
SEKRETARZ PROTOKOŁU — ANDRZEJ BUSZEWICZ

(słuchacz IV roku P.W.S.T.)
NAUCZYCIEL — ALICJA WOLSKA
UCZENNICE ; — ELŻBIETA BARAŃSKA

JOANNA GŁOWACKA,
STEFANIA GÓRNIAK,
HALINA SKAZA,

HILDEGARDA TARGOS

KRYSTYNA ŻYLIŃSKA

reżyseria i inscenizacja
ZOFIA JAREMOWA

scenografia muzyka — montaż
KAZIMIERZ MIKULSKI JERZY KASZYCKI

asystent reżysera światło i dźwięk
FRANCISZEK PUGET EDMUND KIELISZKIEWICZ

Dekoracje, maski, rekwizyty, stroje wykonano w pracowniach Teatru
pod kierunkiem ROMANY STOJAKOWSKIEJ



Autor ,„Męczeństwa.Piotra Ohey'a* nie potrzebuje rek
Zwłaszc w Kr wie popularność jego jest soli-

e ugruntowana, a niektóre teksty i powiedzenia z „Po-
obyły sobie prawo obywatelstwa w naszym po-

u. Dla wielu Sławomir Mrożek jest przede
umorystą. Ta opinia ujmuje niewątpliwie tylko
artystycznej osobowości, ale i ona świadczy

o utrafieniu przez Mro 7

Ś newralgicz! punkt na-
szej ws snej wrażliwości i aktualnej problematyki
Humor jego bowiem wcale nie należy do łatwyc Kos-
tyczny, pozornie absurdalny, często smutny i gorzki, nie
viele ma wspólnego z umilającą życie wesołością. Mimo tc

„jaływanie nie ogranicza się do wąskiego kręsu in-
ma zasięg nadspodziewanie szeroki. To dla-

tego, że Mrożek tkwi mocno we współczesnej atmosf
której humor wynika z charakterystycznej dla epoki k
binacji elementów społecznych i poznawczych. Treścią

ego dnia są przecież paradoksz zestawie
awansowanego post

bardziej niekiedy anachronicznym prymit; "m umysło-
m i obyczajowym. Umiejętność dostrzegania owych pa-

1 jak gdyby „z głupia frant*. z pozycji prostaczka
szczańskiego kołtuna, j go nigdy nie weryfi

kowanymi formułkami, stanowi jedną z najniezawodniej-
szych metod Sławomira Mr . Klasycznym przykład
takiego chwytu moż yć E

, Atomicach
Ale ambi

ta z prawdziwego zdarzenia czuje się on krytykiem swo-
sów, a także świadomym przedmiotem właściwych

znej twórczości. Przy czym Mr
ujawnia w niej tendencje raczej do daleko idącego, niemal
„mbolicznego uogólnienia. Nie wdaje się w polemikę z kon-

kretnie określonymi zjawiskami. Jest zawsze bliż
publicystyki. Nie poprzestaje też na sprawach, uchodzą-

cych za reprezentatywne problemy współczesności — z tego
głównie tytułu, że łatwo ostrzec ich praktyczne skutki
i rozszyfrować ich mechanizm. W. „Policjantac grotesko-
wa alegoria była jeszcze mocno osadzona w powszechnym

doświadczeniu i w jednoznacznej jego analizie. W „Męczeń-
stwie Piotra Ohey'a* chodzi o rzeczy znacznie mniej
uchwytne; chociaż nie mniej realne. Tu Mrożek wziął na
warsztąt niebezpieczeństwo i cierpienie, którego przyczyny
nie dadzą się równie łatwo zlokalizować. A jednak jest to
opowieść o bardzo konkretnym lęku, dręczącym współcze-
snego człowieka, o lęku przed utratą jego intymnego schro-
nienia. Lęk ten, ukazar Ss w konwencji absurdal-
nego koszmaru jest wszakże « atycznym źródłem wielu
wroz i niepokojów naszego czasu. Ale prawdziwy tra-

gizm i prawdziwa groteskowość sytuacji polega na tym, że
owa zagrożona cichar ań jest, z obiektywnego punktu
widzenia, płytkim i mulistym portem. Czy naprawdę warto
tak uporczywie się jej trzymać? Czy nie lepiej wydać ją po
prostu na pastwę zewnętrznych sił, nawet jeśli są obłędne
i niezrozumiałe? Mrożek bynajmniej nie stawia takiego
wniosku, w ogóle nie usiłuje doprowadzić do rozstrzygnię-
cia tak mgliście i aluzyjnie szkicowanego konfliktu. Wie-
dobrze, że teoretycz
da. Wie natomiast, że rzeczą artysty jest przyjęcie uczucio-
wej postawy. I tą jego postawą jest współczucie. To wcale
nie ma ) j 1ej do-
niosłoś do radykalnego prze-

życia. A przypomi-
nanie o tym, zwłaszcza w okresach wielkich przemian, na-
leży do zadań humanisty. Tym lepiej może, jeśli potrafi to
robić baw i /dząc j Sławomir Mrożek. Nam zaś,
teatrowi groteskowej przenośni, ta jego metoda odpowiada
szczególnie.

Jan Józef Szczepański
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