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Ostatnimi czasy jakby nieco mniej Sławomira Mrożka na polskich sce-
nach teatralnych, można wręcz odnieść wrażenie, jakby w ogóle go nie 
było! Najwyższy czas, aby tę niepożądaną sytuację zmienić i przypomnieć 
widzom twórczość jednego z największych współczesnych polskich pisa-
rzy i dramaturgów.

Jednak wybór tekstu, który staje się osią dramaturgiczną naszego spek-
taklu, jest być może bardziej Mrożka odkrywaniem niż przypominaniem. 
A zapewne jednym i drugim. Nie sięgamy bowiem po jeden z popularnych 
i wielokrotnie inscenizowanych utworów dramatycznych, ale po tajem-
nicze, mało znane i nigdy nie wystawiane opowiadanie „Ci, co mnie nio-
są”. Odnajdujemy tu Mrożka, jakiego byśmy się nie do końca spodziewali, 
wchodzimy w rejony, które i dla samego autora tekstu były chyba czymś 
zupełnie nowym i przełomowym. Jan Błoński tak o tym pisał:

Potrzeba zakotwiczenia, wartości odzywa się tu najwyraźniej. (…) Taki jest 
właśnie kierunek przemian: prowadzą one od mnogości zjawisk do czy-
stej świadomości, od gromady do jednostki, od społeczności do siebie 
i także… do owej tajemnicy, co nas otacza i może nami rządzi. (…) Czym 
jest właściwie wierność i zgoda na siebie? „Niosą mnie. Być tak unoszo-
nym to stan szczególny. Nie znam niczego przyjemniejszego. Teraz nie 
wiem, dokąd zmierzam, dokąd jestem zmierzany, ale na pewno dokądś.” 
W niesieniu objawia się jakaś tajemnica: ta zapewne, że człowiecza dzia-
łalność zdaje się ku czemuś prowadzić. Jakby robiła się sama, obdarzona 
własną siłą sprawczą; zmierzała zaś do nieprzewidzianego celu. Być nie-
sionym to doświadczać łatwości i radości tworzenia, będącego podróżą 
ku sensowi… czy ku złudzie znaczenia. Wolno więc pod niesienie podsta-
wić wszelką twórczą (a więc nie tylko od ludzkiej woli zależną) działalność 
człowieka. Sprawia ona, że życie „przestaje być tylko ciągłym dosuwa-
niem nogi do nogi, wiecznym maruderstwem, dożywotnią strażą tylną 
nad sobą samym”. Ci, co mnie niosą reprezentują wpatrzone w przyszłość 
oblicze twórczości, wszelkiej twórczości.

W myśl powyższego będzie to spektakl o poszukiwaniu własnego miejsca 
w społeczeństwie, dobijaniu się znaczenia i zbawiennej potrzebie tworze-
nia, która – choć nie daje żadnej gwarancji szczęścia i spełnienia – w isto-
cie sprawia, że marzymy, kochamy i że chce nam się żyć! W tym sensie to 
także opowieść o tęsknocie za absolutną racją istnienia, mimo życiowej 
przypadkowości, zmienności celów i ulotności naszych pragnień. Słowem, 
znane i odwieczne pytanie – skąd przychodzimy, kim jesteśmy, dokąd 
zmierzamy? A wszystko w stylu melancholijnej, abstrakcyjnej i pełnej iro-
nii fantazji Sławomira Mrożka.

Artur Więcek „Baron”
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Sławomir Mrożek jest legendą. Sławomir Mrożek wielkim pisarzem jest. Sławomir Mrożek został po-
chowany w Panteonie Narodowym, utworzonym w podziemiach kościoła św. św. Piotra i Pawła w Kra-
kowie.

Stwierdzenia oczywiste. Ale co się za nimi kryje? Mrożka gra się rzadko, coraz rzadziej. Młode po-
kolenie reżyserów nie interesuje się nim zupełnie albo wyraża się o nim z pogardą. I na naszych 
oczach autor „Tanga” staje się postacią z brązu i kamienia. Niedobrze. Czas zająć się jego twórczością 
naprawdę. Odsłoni ona wtedy przed nami zdumiewające pokłady niezbadanych odkryć i objawień. 
Zwłaszcza w dzisiejszej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. Jestem pewien, że da się w dziele 
Mrożka znaleźć coś niezwykle istotnego i żywego, co w zmurszałej legendzie i wyświechtanych fraze-
sach zabrzmi wyjątkowo czysto i dotkliwie. Pisarz obdarzony był przez całe życie niezwykłą dozą auto-
refleksji. Niechaj za przykład posłuży list, który pochodzi sprzed prawie 45 lat! Kiedy opisywałem mu 
kwaśne polskie przyjęcie „Garbusa”, znakomitej sztuki, której premiery zrealizowali Jerzy Jarocki i Ka-
zimierz Dejmek, tak pisał do mnie z Paryża (19 lutego 1976 roku):

„Kłopot polega na tym, że żyję już za długo. Przynajmniej mój kłopot z publicznością pol-
ską. Kiedy autor jest świeży, wtedy odbiera się go z otwartą gębą, trochę tak, jak potrawę, 
której dotąd się nie jadło. Gdybym umiał pozostać przez całe życie tą samą potrawą, też 
by nie było kłopotu. Ale – przypuśćmy – byłem kiedyś zrazikiem po węgiersku. Teraz je-
stem – na przykład – naleśnikiem. A więc tak, jakby ktoś zamówił zrazika, czekał na zrazik 
a tu kelner przynosi mu naleśnika. „To nie jest dobry zrazik” protestuje gość. Oczywiście 
ma rację, jeżeli spodziewał się zrazika. To w ogóle nie jest zrazik. To jest naleśnik. […]

Co do „Garbusa” – ryzykuję twierdzenie, że należy do sztuk, których oduczono się i grać, 
i rozumieć. […] Ja nie wiem czy „Garbus” jest sztuką dobrą, niedobrą, bardzo dobrą, taką 
sobie […] Ale we wszystkich recenzjach jakie do mnie doszły, inteligentnych i głupich […] 
uderzyło mnie jedno: analfabetyzm w sprawie wrażliwości ludzi na ludzi, tego, co mię-
dzy ludźmi się dzieje. [...]

Nie sądzę, żebym do końca, do mojego końca, uchwycił i scalił coś „co jest w powietrzu”, 
czyli napisał sztukę okresu, tak jak mi się kiedyś udało z „Tangiem”. Na to jestem już za 
stary. Sądzę natomiast, że może mi się udać jeszcze napisanie tego czy owego z moje-
go rejestru, który jest znacznie szerszy niż mniema to moja polska publiczność. Jestem 
znacznie bardziej skomplikowany i wyposażony w więcej par przeciwieństw, niż to do 
tej pory ujawniłem. Ale właśnie dlatego będę miał kłopoty z publicznością i krytykami, 
która, którzy, oczekują rzeczy w zgodzie z duchem, konwencją okresu, sytuacji, aktualne-
go kierunku. […] Kiedyś zrobiłem karierę prawie dziennikarsko, na wyczuciu aktualności. 
Aby została przywrócona równowaga, aby się wyrównało, napotkam na opór aktualności. 
Wypowiadając do końca mój osobisty rejestr, który nie musi mieć z aktualnością wiele, 
lub cokolwiek, wspólnego. Niestety, w tym razie mijam się chyba z teatrem”.

Otwarcie na MrOżka
(uwagi bardzo prywatne)

Gorzkie? Bardzo gorzkie. A przecież po „Garbusie” 
obyły się premiery „Krawca”, „Vatzlava”, „Pieszo”, 

„Ambasadora”, „Letniego dnia”, „Kontraktu”, „Por-
tretu”, „Miłości na Krymie”…, powstawały „Małe 
listy”, „Donosy”, felietony, opowiadania, scena-
riusze filmowe… Coraz częściej Mrożek opatry-
wał swoje sztuki didaskaliami, które broniły tek-
stu przed zaborczymi działaniami reżyserów. Aż 
w 1993 roku wybuchła „bomba”. Sławomir Mro-
żek z okazji premiery „Miłości na Krymie” w Sta-
rym Teatrze w Krakowie, ogłosił sławną „Klauzu-
lę” broniąc w 10 punktach swojego tekstu przed 

– teatrem. „Klauzula” powstała zresztą u mnie 
w domu, kiedy Mrożek z przerażeniem zobaczył 
kilka polskich inscenizacji swojego ukochanego 
Czechowa:

• Nie nastąpią żadne skreślenia, zmiany ani 
dodatki w tekście sztuki.

• Nie nastąpią żadne zmiany w porządku sztuki, 
to znaczy żadne przestawienia w porządku 
(kolejności) replik, scen i aktów.

• Struktura scenografii, to znaczy podstawowa 
architektura sceny, jej zasadnicze elementy, 
zostanie zachowana.

• Nie będzie żadnej ogólnej „ilustracji 
muzycznej”.

• Pieśni i piosenki śpiewane przez aktorów 
będą te, które wybrał autor.

• Wiek i płeć wykonawców będą się zgadzały 
(wiek mniej więcej a płeć absolutnie) 
z wiekiem i płcią przedstawianych przez nich 
postaci.

• Upływ czasu między aktem pierwszym 
i drugim, drugim i trzecim, będzie tylko taki, 
jaki przewidział autor, [...]

• Akcja sztuki będzie się rozgrywać tylko na 
scenie i w jej ramach […]

• Będą przerwy między aktem pierwszym 
i drugim, drugim i trzecim. Przedstawienie 
i każdy akt rozpocznie się podniesieniem 
kurtyny. […]

• Teatr zobowiązuje się do wydrukowania 
wszystkich wyżej wymienionych paragrafów 
w programie przedstawienia […]

• Tytuł publikacji może być jakikolwiek, na 
przykład „Autor zwariował” albo „Ostatni 
Mohikanin” (wrzesień 1993).

Rozpętało się piekło. Może nawet mniej wśród 
ludzi teatru a bardziej wśród recenzenckiej bra-
ci. Że Mrożek zabiera wolność teatrowi, że Sta-
ry Teatr niepotrzebnie zamówił  u niego „ta-
kie sztuczydło” itd., itd. Jedynie Paweł Głowacki 
w tekście „Dziesięć punktów, które wstrząsnęły 
teatrem” („Tygodnik Powszechny” z 17 kwietnia 
1994) pisał przytomnie: „Sławomir Mrożek, zu-
pełnie niechcący, wsadził kij w mrowisko. Swą 
najnowszą sztukę opatrzył dziesięciopunktową 
klauzulą. Chcąc wystawić „Miłość na Krymie” te-
atr musi wypełnić zawarte w niej żądania. Roz-
pętało się piekło Wielkiej Ploty i szemrania po 
kątach bufetu. Że jakżeż tak można! Żądać kurty-
ny, przerw, całości tekstu, zgodności wieku i płci 
pomiędzy aktorami a postaciami, takiej a nie in-
nej scenografii, oraz całej reszty podobnego au-
toramentu teatralnych oczywistości?!! Tak, tak. 
W istocie swojej Mrożkowa klauzula niczym in-
nym nie jest, jak żądaniem od teatru, aby na 
czas „Miłości na Krymie” stał się zwyczajnym, 
normalnym teatrem — bez pretensji do awan-
gardy, inscenizacyjnych olśnień i tzw. nowator-
skich odczytań. Aż wierzyć się nie chce, że coś 
tak normalnego stało się poważnym intelektual-
nym problemem dla Starego Teatru – jakby jego 
jakość rzeczywiście wisiała na kurtynie”.

   Teraz Sławomir Mrożek wraca na krakowską 
scenę. I to jednym z najbardziej tajemniczych 
swoich opowiadań „Ci, co mnie niosą” (nazywam 
je opowiadaniami metafizycznymi wśród nich są 
wspaniałe „We młynie, we młynie, mój dobry pa-
nie”, „Ten, który spada”, „Egzamin”…). Czy premie-
ra na Scenie STU stanie się otwarciem na Mrożka 
a nie tylko przypomnieniem legendy? Oby tak 
się stało! Dixi.

Józef Opalski 
Kraków, sierpień 2020 
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Krzysztof Pluskota, fot. P. Kubic
Od lewej: Jacek Romanowski, Daria Polasik-Bułka, 
Andrzej Deskur, Jacek Wojciechowski, fot. P. Kubic



„Na pełnym morzu”
Zaprezentowane po raz pierwszy 24 marca 1966 roku, „Na 
pełnym morzu” Sławomira Mrożka było drugą (po wcze-
śniejszym „Lichtarzu Ruskim”) premierą w historii działal-
ności Teatru STU. W spektaklu występowali Wiesław Wójcik 
(dla którego była to pierwsza główna rola w karierze), Je-
rzy Trela, Mieczysław Franaszek, Jan Łukowski i Edward Do-
brzański. Ten ostatni także reżyserował – wtedy jako adiunkt 
krakowskiej PWST, obecnie jej profesor, wieloletni pedagog 
oraz dziekan Wydziału Aktorskiego. Opracowanie plastyczne 
spektaklu przygotował Jerzy Michalak.

„Bardzo dojrzałe przedstawienie obejrzeliśmy w wy -
konaniu STU. Na pełnym morzu Mrożka (reż. E. Dobrzański) 
zdradzało od razu profesjonalistów – występowali studenci 
PWST. Byli nie tylko zabawni – przekazali Mrożkową filozofię, 
świetnie pointowali dialogi, a już całkiem gratisowo szafo-
wali młodością i wdziękiem.” – pisał w recenzji spektaklu 
Ryszard Taedling („Dziennik Polski”, nr 74/1966).

„Sennik polski”
Mający premierę 17 grudnia 1971 na Łódzkich Spotkaniach 
Teatralnych „Sennik polski” w inscenizacji i reżyserii Krzysz-
tofa Jasińskiego stał się jedną z najważniejszych premier 
w całej historii Teatru STU. Scenariusz autorstwa Edwarda 
Chudzińskiego i Krzysztofa Miklaszewskiego był „wiwisek-
cją duszy polskiej podług słów” Adama Mickiewicza, Juliu-
sza Słowackiego, Juliusza Kadena-Bandrowskiego, Witolda 
Gombrowicza, Stanisława Dygata, Tadeusza Konwickiego, 
Leszka A. Moczulskiego i Sławomira Mrożka właśnie. Muzykę 
do spektaklu stworzył Krzysztof Szwajgier.

W 1973 roku spektakl prezentowany był na festiwalu 
w Sziraz dla cesarzowej Iranu Farah Diby Pahlavi. Na widow-
ni obecny był także Sławomir Mrożek. Tak ten wieczór wspo-
mina Krzysztof Jasiński:

„Spektakl dla dworu był przedziwny. Duże studio tele-
wizyjne zamieniono na Teatr STU, na środku konstrukcja 
i stół z Sennika, wokół amfiteatr pokryty perskimi dywa-
nami. W centralnym miejscu siedzi cesarzowa, obok damy 
dworu, dygnitarze. Generałowie, admirałowie i inni wojsko-
wi stoją, bo przecież nie mogą siedzieć. Pod amfiteatrem 
służby specjalne. Wśród międzynarodowej publiczności chi-
choczący Sławomir Mrożek – gość honorowy festiwalu, przy-
leciał wtedy z Berlina.”

„Donkichoteria”
Będąca jednym z największych międzynarodowych sukcesów Te-
atru STU „Donkichoteria” swoją premierę miała 18 grudnia 1980 
roku. Spektakl w inscenizacji i reżyserii Krzysztofa Jasińskiego, ze 
scenografią Katarzyny Żygulskiej i muzyką Krzysztofa Szwajgie-
ra zwiedził pół świata. Jak się okazuje, na scenariuszu autorstwa 
Edwarda Chudzińskiego i Krzysztofa Jasińskiego duże piętno odbił 
tekst „Emigrantów” Sławomira Mrożka. Tak tworzenie „Donkocho-
terii” wspomina Edward Chudziński:

„…za największe wyzwanie uważam Donkochoterię. Spektakl 
rodził się razem z Solidarnością. Jakże łatwo było popłynąć z prą-
dem, dać się porwać fali narodowego uniesienia. Tymczasem 
w naszym spektaklu tożsamość inteligenckiego bohatera zosta-
ła rozbita, świat przedstawiono na opak, pomieszały się dyskur-
sy, dominowało błądzenie, wątpienie i negacja. Stary Teatr pod 
naporem wydarzeń zdjął z repertuaru Emigrantów Mrożka jako 
sztukę „nie na czasie”, a myśmy wybrali z niej najbardziej dy-
sonansowo brzmiące dialogi i zbudowali z nich kluczowe sceny 
w przedstawieniu.”

„Zabawa”
22 października 1987 roku na scenie Teatru STU przy alejach Kra-
sińskiego miała miejsce premiera spektaklu „Zabawa” wg tek-
stu Sławomira Mrożka. Reżyserował Krzysztof Jasiński, który także 
przygotował scenografię. Muzykę napisał Jan Kanty Pawluśkiewicz. 
Występowali: Stanisław Gąsienica-Szymków, Andrzej Róg i Jan 
Piotrowski.

W recenzji Bożeny Winnickiej z „Życia literackiego” (nr 2/1988), 
czy tamy:

„Zabawę wyreżyserował Krzysztof Jasiński ściśle według dida-
skaliów Mrożka. Tyle, że nie rozgrywa się ona w świetlicy urzą-
dzonej w dawnym pałacu. Zresztą nie miejsce jest ważne, lecz 
sytuacja i ci trzej, którzy wtargną tu za chwilę, w poszukiwaniu za-
bawy. Nie są parobkami, przynajmniej nie dosłownie. Ani przez 
chwilę nie są ludowi. Bije od nich swojskie chamstwo, agresyw-
na buta, podszyta prymitywnym strachem. Są niewątpliwie „lep-
si”, gotowi wziąć pod obcas każdego. Tyle, że bardziej śmieszni niż 
groźni. (…) Najpiękniejszy blondyn z całej okolicy (Jan Piotrowski), 
chaplinowaty malutki Stanisław Gąsienica-Szymków i Andrzej Róg, 
wysoki, niebywale kościsty z fryzurą a’la Krzysztof Jasiński. Przyszli 
tu na zabawę. Zabawa może być wszystkim, pogrzebem lub wese-
lem, byle była naprawdę.”

„Letni dzień”
Marek Pasieczny reżyserował, a Wojciech Bajor przygotował 
scenografię do spektaklu „Letni dzień” wg Mrożka, który swoją 
premierę przy al. Krasińskiego miał 22 listopada 1987 roku. W ob-
sadzie spektaklu znaleźli się Jan Frycz, Dorota Pomykała i Ryszard 
Jasiński.

Jak się MrOżek przez lata  
w stU przeplata…

Na pełnym morzu, Jan Łukowski,  
Wiesław Wójcik, Mieczysław Franaszek

Na pełnym morzu, Mieczysław Franaszek, Wiesław 
Wójcik, Edward Dobrzański

Krzysztof Jasiński i cesarzowa Iranu  
Farah Diba Pahlavi

Zabawa, Andrzej Róg

Zabawa, Jan Piotrowski,  
Stanisław Gąsienica-Szymków, Andrzej Róg

Letni dzień, grafika z programu do spektaklu, 
Jan Frycz, Dorota Pomykała, Ryszard Jasiński

Donkichoteria, Krzysztof Stachowski,  
Franciszek Muła, Włodzimierz Jasiński
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Andrzej Deskur, Daria Polasik-Bułka,
fot. P. Kubic



Magdalena Walach (Kobieta)
Absolwentka krakowskiej PWST (1999), za rolę Grety w dyplomowym 
spektaklu „Pułapka” T. Różewicza (reż. P. Miśkiewicz) otrzymała Nagro-
dę Prezesa ZASP-u na XVII Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. W tym 
samym roku na XX Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu zo-
stała wyróżniona Nagrodą im. Agnieszki Osieckiej dla najlepszej stu-
dentki. Od początku kariery teatralnej związana z krakowską Bagatelą. 
Na macierzystej scenie występuje w bardzo różnorodnych przedsta-
wieniach – komediowych, farsowych, muzycznych, ale też klasycznych 
tytułach takich jak „Trzy siostry”, „Othello”, „Tramwaj zwany pożąda-
niem” czy „Wujaszek Wania”. Gra w filmach („Enen”, „Ziarno prawdy”) 
i spektaklach Teatru Telewizji. Szczególną popularność przyniosły jej 
role w serialach „Pensjonat pod Różą”, „Twarzą w twarz” oraz „Komi-
sarz Alex”. W Teatrze STU występuje w spektaklu „Inne rozkosze” w re-
żyserii Artura „Barona” Więcka.

Andrzej Deskur (Mężczyzna)
Absolwent krakowskiej PWST – rocznik 1997. Jeszcze w trakcie stu-
diów związał się z Teatrem Ludowym w Krakowie, gdzie grał do 2006 
roku. Wtedy to zdecydował się przeprowadzić do Warszawy i rozpocząć 
karierę telewizyjną i filmową. Rozpoznawalność przyniosły mu role 
w serialach (m.in. „Na wspólnej”, „Majka”, „Korona królów”), filmach 
(„Obywatel”, „Ryś”, „D.I.L”), a także udział w programach „Jak oni śpie-
wają” i „Taniec z gwiazdami”. Nigdy jednak nie porzucił teatru, regular-
nie pojawiając się na scenach w Krakowie, Warszawie, a także w Paryżu. 
W swoim dorobku ma również kilkanaście ról w Teatrze Telewizji. W Te-
atrze STU gra w „O psychiatrach, psychologach i innych psycholach” – 
również w reżyserii Artura „Barona” Więcka oraz w „Kogucie w rosole”, 

„Ślubach panieńskich” i „Balladynie”. „Ci, co mnie niosą” to nie jedyna 
premiera tego sezonu, w której wystąpi – wkrótce zobaczymy go tak-
że w „Trzech siostrach”.

Zbigniew W. Kaleta (Mężczyzna)
Już od czasu studiów na PWST, ukończonych w 1996 roku, związał się 
z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. W jego zespole pozostaje 
do dziś, z roczną przerwą spędzoną w warszawskim Teatrze Rozmaito-
ści (2000-2001). Debiutował w „Gwałtu, co się dzieje” A. Fredry w reż. 
Anny Polony. Grał u Krystiana Lupy („Mistrz i Małgorzata”, „Factory 2”, 

„Zaratustra”), Pawła Miśkiewicza („Mewa”, „Podopieczni”), Mikołaja Gra-
bowskiego („Opera mleczna”, „Pan Tadeusz”) i Jana Klaty („Trylogia”, 

„Wesele”, „Król Ubu”). W Teatrze STU wystąpił wcześniej w spektaklu 
Rafała Kmity „Ca-sting” z 2002 roku.

Daria Polasik-Bułka (Kobieta)
W 2013 roku ukończyła Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi. Za rolę 
w spektaklu dyplomowym „Z Różewicza dyplom” w reżyserii Zbignie-
wa Brzozy otrzymała nagrodę Studia Filmowego „Opus Film” na 30-
tym Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Od 2014 roku związała się 
z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, pojawiała się także w spektaklach 
Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, Teatru Zagłębia w Sosnowcu 
oraz Teatru Korez i Stowarzyszenia Teatralnego Tespis w Katowicach. 
W 2014 roku za tytułowe role w „Ifigenii” i „Nataszy” otrzymała nomi-
nację do Złotej Maski województwa śląskiego, a w 2016 roku Nagro-
dę im. Zbigniewa Grucy dla Najlepszej Aktorki Województwa Śląskiego 
przyznawaną przez „Dziennik Teatralny”. Na swoim koncie ma już licz-
ne role w różnych formach filmowych oraz występy dubbingowe. „Ci, 
co mnie niosą” jest jej debiutem na scenie STU. W tym sezonie zoba-
czymy ją w jeszcze jednej premierze – „Trzech siostrach”.

Tomasz Schimscheiner (Ksiądz)
Po ukończeniu krakowskiej PWST w 1989 roku na krótko związał się 
z Teatrem Bagatela, aby następnie przez wiele lat współtworzyć ze-
spół Teatru Ludowego w krakowskiej Nowej Hucie, gdzie wciąż wy-
stępuje gościnnie. Pojawia się także w spektaklach Teatru Nowego 
Proxima i Łaźnia Nowa w Krakowie, Capitol i Współczesnego we Wro-
cławiu. Ma na koncie wiele ról w serialach telewizyjnych (m.in. „Ge-
nerał”, „Rojst”, „Odwróceni. Ojcowie i córki”) oraz w filmach kinowych 

– wśród nich znajdziemy hity „Anioł w Krakowie” i „Zakochany Anioł” 
w reżyserii Artura „Barona” Więcka. Z reżyserem współpracował tak-
że przy spektaklach Teatru STU – „O psychiatrach, psychologach i in-
nych psycholach” oraz „Innych rozkoszach”. Poza tym na naszej scenie 
można go oglądać w „Kogucie w rosole”, a już wkrótce w premierowych 

„Trzech siostrach”.

Jacek Romanowski (Ksiądz)
Po ukończeniu krakowskiej PWST w 1975 roku na trzy lata związał się 
Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu, a od 1978 roku do dziś pozo-
staje w zespole Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Na uczelnię 
powrócił jako pedagog, dziekan i w końcu profesor zwyczajny Aka-
demii Sztuk Teatralnych. W Starym Teatrze stworzył pamiętne role 
w spektaklach Andrzeja Wajdy, Krystiana Lupy, Tadeusza Bradeckie-
go, Jana Klaty. W Teatrze STU pojawił się w 2000 roku w „Ich czwo-
ro” i „Szkole żon”, a obecnie znajduje się w obsadzie „Biesów”. W 2010 
roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 
osiągnięcia artystyczne.
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Jacek Wojciechowski (Grabarz)
Jest absolwentem rocznika 1985 Wydziału Aktorskiego krakowskiej 
PWST. W latach 1985–1987 występował na deskach Teatru STU. Następ-
nie wyjechał do Chicago, gdzie pracował jako lektor, a także założył 
legendarną wśród Polonii „Cafe Lura”. Przez lata odbywały się w niej 
koncerty, recitale i wystawy sztuk plastycznych polskich artystów. Od 
1992 roku związany jest z krakowskim Teatrem Ludowym w Nowej Hu-
cie, gdzie stworzył kilkadziesiąt ról grając w spektaklach m.in. Małgo-
rzaty Bogajewskiej, Mikołaja Grabowskiego, Pawła Szumca, Tomasza 
Obary, Jerzego Stuhra. Jest wokalistą i gitarzystą grupy rockowej „Kur-
tyna Siemiradzkiego”, tworzonej przez krakowskich aktorów. Wielo-
krotnie współpracował z Zygmuntem Koniecznym przy realizacji jego 
muzyki teatralnej, filmowej oraz form oratoryjnych. W swoim aktor-
skim dorobku ma także wiele ról w spektaklach i serialach telewizyj-

nych („Mieszczanin szlachcicem”, „Na Wspólnej”, „Pensjonat pod różą”) oraz filmach fabularnych – w tym 
w „Zakochanym Aniele” Artura „Barona” Więcka.

Dariusz Starczewski (Grabarz)
Współtworzył Grupę Rafała Kmity, z którą debiutował na scenie już 
w 1993 roku – na pięć lat przed ukończeniem krakowskiej PWST. Za 
rolę dyplomową w „Samobójcy” w reżyserii Jerzego Treli otrzymał wy-
różnienie na XVI Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Ukończył także 
aktorskie Lart studiO. Od 2001 roku związany z Teatrem Bagatela, wy-
stępował także w krakowskich teatrach: Starym, Łaźni Nowej, Grotesce, 
Nowym, Barakah, warszawskich Na Woli i Rampa oraz Teatrze Rozrywki 
w Chorzowie, Teatrze Muzycznym w Łodzi i wrocławskim Capitolu. Ma 
na koncie także role serialowe („Belfer”) i filmowe („Obława”, „Boże 
ciało”). Jest twórcą inicjatywy artystycznej „Sztuka na wynos” i naj-
mniejszej sceny teatralnej w Polsce – sceny „Pokój”. W 2004 roku zade-
biutował jako reżyser „Szklaną menażerią” Teatru Bagatela. Od tamtej 
pory reżyserował wiele spektakli w różnych teatrach, w tym „d o w n _ 
u s” Bogdana T. Graczyka, który miał premierę w Teatrze STU w 2012 roku. W 2016 roku obronił doktorat na 
Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie. Na naszej scenie występuje już w spektaklu w reżyse-
rii Artura „Barona” Więcka – „O psychiatrach, psychologach i innych psycholach”. Zobaczyć go można także 
w „Kogucie w rosole”, „Wariacie i zakonnicy”, „Hamlecie”, a już wkrótce w „Trzech siostrach”.

Krzysztof Pluskota (Gospodarz)
Absolwent PWST w Krakowie. Od czasu swojego debiutu w przedstawie-
niu „Wszyscyśmy z jednego szynela” wraz z Grupą Rafała Kmity w 1997 
roku w Teatrze STU zagrał już w ponad 20 przedstawieniach, m.in.: „Bie-
sach”, „Kogucie w rosole”, „Rewizorze”, „Boże mój! ”, jubileuszowym tryp-
tyku „Wędrowanie” czy „Wariacjach Tischnerowskich” Artura „Barona” 
Więcka. Jako aktor współpracował także z warszawskimi Teatrem Po-
lonia, Och-Teatrem czy Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Zagrał w wielu 
filmach fabularnych – m.in.: „Karol – człowiek, który został papieżem”, 

„Popiełuszko. Wolność jest w nas”, „Zjednoczone stany miłości” oraz 
serialach telewizyjnych (m.in. „Blondynka”, „Przepis na życie”). W 2016 
roku spektaklem „Raj” Franzobela debiutował w STU jako reżyser. Ko-
lejnymi spektaklami w jego reżyserii są obecne w repertuarze „Śluby 
panieńskie” oraz „Balladyna”. Od 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora Ar-

tystycznego Teatru STU, a od 2019 Dyrektora Krakowskiego Teatru Scena STU. W tym sezonie wystąpi także 
w pozostałych dwóch przygotowywanych premierach – „Kiedy sobie znowu umierała” oraz „Trzech siostrach”.

Artur „Baron” Więcek (Scenariusz i reżyseria)
Reżyser i scenarzysta filmów fabularnych, dokumentalnych, progra-
mów telewizyjnych i spektakli teatralnych. Jego pełnometrażowy de-
biut fabularny „Anioł w Krakowie” z Krzysztofem Globiszem okazał się 
wielkim sukcesem komercyjnym i artystycznym zdobywając m.in. na-
grodę za debiut reżyserski na Festiwalu Filmowym w Gdyni, nagrodą 
główną na festiwalu „Prowincjonalia” we Wrześni, a także Nagrodą Pu-
bliczności na koszalińskim festiwalu Młodzi i Film. Film doczekał się 
kontynuacji pt. „Zakochany Anioł”, a obecnie na premierę oczekuje 

„Prawdziwe życie aniołów” – kolejna współpraca reżysera z Krzyszto-
fem Globiszem, która inspirowana jest osobistymi doświadczeniami 
aktora, walczącego o powrót do normalnego życia po przejściu rozle-
głego udaru. Poza filmami kinowymi, „Baron” zrealizował telewizyjne 
filmy i seriale dokumentalne („Goralenvolk”, „Córki Islamu. Iran”, „Ti-
schner – życie w opowieściach”, „Marek Edelman: Życie. Po prostu”), a także wiele programów telewizyjnych 
(„Rozmowy na koniec wieku”, „Archiwum wydarzeń kulturalnych”, „Historia filozofii po góralsku”). Wśród 
krytyków i publiczności teatralnej jego twórczość ceniona jest za czystość formy, inteligentny humor, me-
lancholijny nastój, ciepło i empatię w ocenie człowieka. Do dziś niesłabnącą popularnością cieszą się jego 
realizacje na scenie Teatru STU: „Wariacje Tischnerowskie. Kabaret filozoficzny” (już 11 lat w repertuarze), 

„O psychologach, psychiatrach i innych psycholach” (10 lat na afiszu) oraz „Inne rozkosze” z 2016 roku. W na-
szym teatrze zrealizował także w 2014 roku spektakl „Body Art”. Realizował także spektakle w Teatrze Po-
wszechnym w Warszawie oraz Teatrze Polskim w Szczecinie.

Justyna Łagowska (Scenografia)
Absolwentka Katedry Scenografii warszawskiej ASP. Wielokrotnie na-
gradzana scenografka, autorka kostiumów, reżyserka świateł. W swoim 
dorobku ma ponad 100 realizacji teatralnych, telewizyjnych i filmo-
wych. Tworzyła dla teatrów w całej Polsce, a także za granicą. Współ-
pracowała m.in. z Mikołajem Grabowskim, Janem Klatą, Nikołajem 
Koladą, Maciejem Wojtyszko, Pawłem Łysakiem, Wiktorem Rubi-
nem oraz Krzysztofem Jasińskim – przy okazji realizowanych w STU 

„Wiedźm” i „Rewizora” oraz „Żołnierza królowej Madagaskaru” w Te-
atrze Polskim im. A. Szyfmana w Warszawie. Na naszej scenie realizo-
wała także w 2013 r. „Siłę przyzwyczajenia” w reż. Remigiusza Brzyka. 
W 2015 roku debiutowała jako reżyserka przestawienia „Alicja. Pod 
żadnym pozorem nie idź tam” Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie, od tam-
tej pory reżyserowała także dla teatrów w Będzinie, Bydgoszczy i So-

snowcu. Z Arturem „Baronem” Więckiem współpracowała już przy okazji realizacji „Igraszek z diabłem” dla 
Teatru Telewizji. Jest także scenografką jego nadchodzącego filmu „Prawdziwe życie aniołów”.

Grażyna Solarczykówna (Asystent reżysera)
Uhonorowana w 2016 roku Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
od 42 lat (!) archiwistka, inspicjentka i asystentka reżyserów przy ta-
kich legendarnych tytułach jak „Szalona lokomotywa”, „Pacjenci”, 

„Operetka” (wielkie realizacje w namiocie przy ul. Rydla), „Donkicho-
teria”, „Wariat i zakonnica”, „Scenariusz dla trzech aktorów”, „Hamlet” 
i wielu, wielu innych. Dodając do tego współpracę przy telewizyjnych 
realizacjach benefisów i pracę przy widowiskach plenerowych w kraju 
i zagranicą, śmiało można stwierdzić, że w Rodzinie STU nie ma wielu 
tak doświadczonych i niezastąpionych jak ona.
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2Albo inaczej: nawet jeśli intermezzo, to wcale nie 
komiczne, lecz opracowujące na serio kondycję by-
cia-pomiędzy i proces wychodzenia z traumy. Histo-
ria zaczyna się od tego, że bohater zostaje porzucony 
wraz z łóżkiem na poboczu wiejskiej drogi. Ten szcze-
gólny stan, do którego nie przestanie on tęsknić, 
a który nazywa „byciem niesionym”, przynależy do 
przeszłości. Z czym można by go skojarzyć, odno-
sząc się do biografii autora lub do doświadcze-
nia pokoleniowego? Mrożek – rocznik 1930 – nie 
należy do pokolenia Kolumbów, a jego formacyj-
nym przeżyciem pozostaje okres tuż powojenny. 
W czasach stalinowskich, podobnie jak więk-
szość młodych ludzi, włączył się w budowę ko-
munistycznego państwa na linii zaangażowanego 
dziennikarstwa (w latach 1950-1954 pracował 
w redakcji „Dziennika Polskiego”). W okolicach 
Odwilży doświadczył bolesnej deziluzji – podob-
nie jak wielu innych odkrył, że znajdował się we 
władzy ideologicznego pozoru i zabójczego ste-
reotypu. Zareagował w sposób swoisty: poprzez 
satyrę, groteskę i nonsens zaczął dystansować 
się od wszelkiego dogmatyzmu, do wszelkiej gor-
liwości, każdy entuzjazm i każdy optymizm wy-
glądały mu odtąd podejrzanie… Aż doszedł do 
uogólnionej niewiary w postęp dziejowy i w jakie-
kolwiek moralne doskonalenie się zbiorowości.

Jego bohaterowie – jak rzecz ujął Ryszard Kozio-
łek – „są zalęknionymi ludźmi bez właściwości, którzy 
starają się zyskać tożsamość i znaczenie zakładając 
zużyte kostiumy jednego lub drugiego światopoglą-
du”. Ci, co mnie niosą przedstawiają okres inter-
regnum, pomiędzy zdjęciem jednego uniformu 
a ubraniem drugiego. Bohater wspomina z roz-
rzewnieniem czasy, kiedy to „niósł go” zbiorowy en-
tuzjazm. Ale wstydzi się do tego przyznać, nie chce 
o tym otwarcie mówić. Budzi się – pozbawiony czy-
telnych punktów odniesienia, pod każdym względem 
ogołocony – w świecie posttraumatycznym, w którym 
nic ani nikt nie jest sobą w sposób nieproblematycz-
ny. Traumą było oczywiście bankructwo ideologii, za 
sprawą którego społeczne tożsamości ujawniły swo-
ją fasadowość, a słowa odkleiły się od rzeczy. Mężczy-
zna zaczyna przymierzać różne stroje – przykładnego 
sąsiada, parafianina, narzeczonego – ale jego prze-
bieranka podszyta jest gwałtowną tęsknotą za przedu-
stawnie daną jednością myśli, słowa i czynu. Nie uda 
mu się osiedlić, nie uda się zapuścić korzeni – tego 
bowiem wymaga wewnętrzna traumaturgia jego życia.

Niewykluczone, że owej „tęsknocie” należałoby nadać 
inne imię. W cytowanym zapisie z Dziennika pojawia 
się taki oto fragment:

Chciałbym sprawdzić, czy moja obojętność jest 
tym samym, co obojętność Pereca (stąd moje zain-
teresowanie, może on coś wie lepiej), a obie czy po-
dobne do dystansu Gombrowicza. Prawdopodobnie 
najlepiej mieć dystans do obojętności.

Znać tutaj dojmujący lęk przed wpływem: Gom-
browicz pojawia się jako ten-od-którego-trzeba-się

-odróżnić; jest stale obecny w życiu Mrożka, „najpierw 
jako mistrz, potem jako przeciwnik” (jak on sam to 
określił). Znać też zainteresowanie nowinkami lite-
rackimi, powiązane z neurotyczną potrzebą oryginal-
ności – w tym przypadku idzie o powieść pt. Człowiek, 
który śpi, stanowiącą wyrafinowany literacko zapis 
załamania nerwowego.

No właśnie, czy stanów duchowych protagonisty 
nie dałoby się ująć w jednostkach klinicznych? Zaczy-
na się od iście depresyjnej sytuacji: łóżko, z którego 
ciężko wstać – niemożliwa do oswojenia przestrzeń 

– wyobcowanie – paraliż woli. Samo słowo „depre-
sja” konotuje relacje przestrzenne: ten, kto znalazł 
się w „dołku”, poniżej bazowego poziomu egzysten-
cji, marzy, by jakaś siła podźwignęła go i ponio-
sła… Mężczyzna zresztą zastanawia się, jak ten wyraz 

Ci, co mnie niosą to nowela z tomu pt. Dwa listy i inne opowiadania, opublikowanego w 1970 roku nakładem 
Instytutu Literackiego w Paryżu. Mrożek pracował nad nią w latach 1967-1968 we Francji. Pierwszy pomysł zano-
tował w Dzienniku pod datą 23 sierpnia 1967:

Spróbuję napisać opowiadanie o tych, co mnie nieśli, ale upuścili. Bo upuścili na pewno. Bo czy ja sobie 
to niesienie wymyśliłem, czy chciałem być niesiony i dlatego mnie nieśli? Nie, na pewno też nie. Jedyne po-
dejrzenie, że chciałem, żeby mnie upuścili. Ale czy na pewno? Gdybym to wiedział. Może jeszcze coś mi się na 
ten temat wyjaśni. Nieśli mnie, czyli byłem, czyli przynajmniej przez jakiś czas byłem, ten „ja”. To było piękne. 
Jak piękne.

„Nieśli, ale upuścili”. Co może znaczyć to enigmatyczne sformułowanie? Czym jest stan „bycia niesionym”? 
Dziennikowa notatka wcale tego nie rozstrzyga. Przynosi raczej zapis wahań oraz próbę pochwycenia nieja-
snych, ledwie przeczuwanych sensów. Myślę, że Mrożek sformułował w ten sposób wskazówkę, by poniechać 
mocnych, jednostronnych interpretacji. Spróbujmy za nią podążyć – przyjrzyjmy się tej intrygującej fabule 
z dziesięciu różnych perspektyw interpretacyjnych.

Na początek sięgnijmy po kontekst biograficzny. Opo-
wiadanie powstało we Francji w przededniu Paryskie-
go Maja. Pisarz cieszył się już sporym uznaniem, jego 
sztuki były chętnie wystawiane przez teatry, a książ-
ki tłumaczone na języki obce. Od 1963 roku przebywał 
poza granicami kraju, co nie znaczy, że miał status 
emigranta. „Polska Ludowa – jak pisze w książce bio-
graficznej Małgorzata I. Niemczyńska – prowadzi-
ła z nim dziwną grę. Paszport przedłużała mu zwykle 
na krótkie okresy lub wcale, zasłaniając się biuro-
kracją. Urzędnicy udawali, że nie wiedzieli, skąd te 
opóźnienia – Mrożek udawał, że absolutnie im wie-
rzy”. Wszystko zmieniło się podczas Praskiej Wiosny; 
w sierpniu 1968 roku, po ogłoszeniu inwazji wojsk 
ZSSR na Czechosłowację, Mrożek zgłosił oficjalny pro-
test i zwrócił się do władz francuskich z prośbą o azyl 
polityczny. W ten sposób wybrał los emigranta. Trasa 
jego wędrówki wiodła przez wiele krajów (m.in. USA, 
Włochy, Niemcy i Meksyk), nim w 1996 roku zaprowa-
dziła go do Krakowa.

W twórczości Mrożka można odnaleźć liczne opra-
cowania tego tematu. Najczęściej operują one histo-
rycznym i geopolitycznym konkretem; dramaty takie 
jak Emigranci (1974) czy Ambasador (1982) oferują 
bezlitosny wgląd w kondycję wychodźców z biednych 
krajów Bloku Radzieckiego. Zresztą już w zbiorze Dwa 

zestaw ĆwiczeŃ
(czyli 10 spOsObów na zrOzUMienie MrOżka)

jerzy Franczak

listy znalazła się słynna Moniza Clavier, przezabaw-
na karykatura fałszywej emigracyjnej martyrologii, 
a zarazem jedno z najoryginalniejszych ujęć pogma-
twanej relacji Wschód-Zachód. Ci, którzy mnie nio-
są wypadają na tym tle raczej niepozornie: skromna, 
wyprana z bezpośrednich odniesień, nieco abstrak-
cyjna fabuła nie prowadzi do spektakularnej kulmi-
nacji, nie układa się też w żadną czytelną parabolę. 
Na tym jednak, paradoksalnie, zasadza się jej siła. To 
opowieść o doświadczeniu wygnania w czystej po-
staci; o poczuciu nieprzystosowania, o chronicznym 
niepokoju, o próbach zadomowienia się w obcej kra-
inie. Bohater, którego „nosiło” po świecie – rozbitek 
z jakiejś tajemniczej katastrofy („nasz Robinson”, jak 
powiada Ksiądz) – osiedla się i oswaja przestrzeń, 
podejmuje wysiłek zapuszczenia korzeni i asymilacji. 
Nie działa spontanicznie, w jego postępowaniu znać 
dużo sztuczności, odgrywania na pokaz wyuczonych 
ról. Pewnie dlatego ostatecznie nie wiadomo, czy ak-
ceptacja zwyczajności i „zabawa w dom” to poważne 
próby wykroczenia poza kondycję wiecznego przy-
bysza, czy świadomie zaprojektowana gra pozorów 
i przykrywka dla pokątnych machinacji… A może ob-
serwowaliśmy po prostu komiczne intermezzo, roz-
dzielające kolejne odsłony epopei o niekończącej się 
tułaczce?

Na pierwszym planie:  
Jacek Romanowski, 
fot. P. Kubic

sławomir mrożek  |  ci, co mnie niosąsławomir mrożek  |  ci, co mnie niosą 1918



9

8

7

6

54
w autobiograficznym Baltazarze. Wydaje się – jakkol-
wiek ryzykownie zabrzmieć może ta teza – że w jego 
twórczości da się odnaleźć prefiguracje tego do-
świadczenia. Inscenizuje je niniejsza fabuła: boha-
ter doświadcza poluzowania więzi między nazwą 
a rzeczą, a nawet między własnym imieniem a swo-
ją osobą. Mierzy się z utratą samego siebie, gdyż „ja” 
okazuje się językowym mirażem. Wszystkie słowa 
brzmią mu obco – wymawia je, komponuje frazy, wy-
konuje obowiązkowe ćwiczenia (z logiki, z zachwytu, 
z miłości), ale słyszy, że dźwięczy w nich fałsz – jak 
w tym wyznaniu: „W pani oczach widzę niebo… I czu-
ję się, jak… jak ptak, unoszę się, bujam w obłokach, 
fruuunę! ”.

„Wsiebewstąpienie” nie oznacza bynajmniej, że Mro-
żek staje się pisarzem czystego obłędu. Prowadzi 
narrację wzdłuż granicy oddzielającej subiektywne 
i obiektywne, psychiczne i społeczne. Każe nam wy-
chylić się z szalonego „teatru jaźni” w stronę uwspól-
nionej rzeczywistości, uporządkowanej przez sieć 
międzyludzkich interakcji. Demaskuje martwe kon-
wencje i konwenanse, myślowe i werbalne auto-
matyzmy. Jego śmiech – jak słusznie zauważa sam 
pisarz – „zawsze bywa zaprawiony ironią, goryczą czy 
rozpaczą”.

Absurd (zgodnie z etymologią, odsyłającą do głu-
choty) sprawia, że znaczenia (słów, gestów, wspólno-
towych rytuałów) przestają do nas docierać, a jeśli 
już docierają, to w skrajnie zdeformowanej posta-
ci. Czy to skutek uboczny „wsiebewstąpienia”, czy 
główna stawka krytycznego przedsięwzięcia – trudno 
powiedzieć. Tak czy inaczej, nonsens działa jak anes-
tetyk: znieczula nas, czyni obojętnym na wezwanie 
zdrowego rozsądku, choćby nie wiem jak donośne.

Ćwiczenia z logiki, ćwiczenia ze zdrowego rozsąd-
ku. Za sprawą tego „odgrywania ról” akcja rozdwaja 
się w charakterystyczny sposób. Jeden jej nurt to hi-
storia prowincjonalnego romansu – przypadkowego 
spotkania, kiełkującego uczucia, potajemnych scha-
dzek, dążenia do legalizacji związku. Drugi nurt jest 
ciemny i rozbełtany; śledzimy kombinacje związane 
z tęsknotą za „byciem niesionym”, sekwencje skoja-
rzeń (lektyka, procesja) i działań (figura św. Boniface-
go, trumna). Bohater zmienia się w śledczego, szuka 
ukrytego znaczenia w najbanalniejszych zdarzeniach, 
wszystkiemu przypisuje ukryty sens – trochę jak 
Witold z Kosmosu Gombrowicza. Te machinacje 

obliczone są na odzyskanie poczucia autentyczności 
i subiektywnej racji istnienia, a równocześnie wyda-
ją się dotknięte obłędem. Zależy jednak od przyjętej 
perspektywy, czy za bardziej szalone uznamy uparte 
poszukiwanie sensu i celowości, czy zgodę na przy-
godność i ogólny bezsens.

Rzecz znowu okazuje się filozoficznie „serio”: ob-
serwujemy dramat poznawczy lub, jak kto woli, farsę 
epistemologiczną. Oto nowoczesny człowiek – odcię-
ty od transcendencji, od tej zaświatowej sfery, która 
służyła ongiś za rezerwuar prawd ostatecznych, uza-
sadnień i norm; skazany na aksjologiczną dowolność 
i na samotną improwizację sensotwórczą, która na-
biera rysów paranoidalnych; nieufny wobec pro-
stych recept empiryzmu i racjonalizmu, odporny na 
religijne pocieszenie; chory na podejrzliwość, nie-
uleczalnie samotny; dręczony przez wrażenie nie-
kompletności, które każe mu powtarzać „ja prawie 
jestem”, „już prawie jakbym był”.

By sprowadzić te dywagacje z powrotem na nasze po-
dwórko, wystarczy zapytać, czym jest nowoczesność 
po polsku. Znamy odpowiedź: jest walką z dotkli-
wym anachronizmem naszej historii, z cywilizacyj-
ną i kulturową gorszością; nieustannym zmaganiem 
z formą. Ci, co mnie niosą pozwalają się interpreto-
wać w kontekście sprawy narodowej. Czyż nauczyciel-
ka nie jest wnuczką Siłaczki? Czyż bohater nie musi 
znaleźć sobie miejsca między panem, chłopem a ple-
banem? Przecież Mrożek rekonstruuje w szczątko-
wej formie najważniejsze dyskursy rodzimej kultury: 

zabrzmiałby w wierszu („Mam depresję, Boże”). Dys-
kurs medyczny kompromituje egzaltowaną dykcję 
romantycznej poezji… i vice versa. Tymczasem gra-
witujemy w stronę stanów obsesyjnych, niby-para-
noidalnych (wszystko kojarzy się z jednym tematem) 
i psychotycznych (gorączkowe działania niezgodne 
z normami społecznymi). Stanów trudnych do na-
zwania, wymykających się tak prostej diagnozie, jak 
i kwiecistej metaforze.

Lęk przed wpływem, wola oryginalności, pisarska 
neuroza… Dopowiedzmy, po raz ostatni w trybie bio-
graficznym: Mrożek bardzo mocno przeżywa zmienną 
fortunę zawodowego pisarza, upokarzającą zależność 
od zewnętrznych uwarunkowań, takich jak sądy kul-
turalnych ciotek, epokowe mody i trendy, publiczny 
poklask (Dziennik to zapis owego „dręczarium”). Upu-
ścili brzmi prawie jak „opuścili” – nuż chodzi o tych, 
którzy towarzyszyli pisarzowi w jego intelektualnych 
i artystycznych przygodach, ale „odpadli” po drodze? 
Dobra passa Mrożka-dramaturga nie przekładała się 
w sposób oczywisty na recepcję jego prozy, zwłasz-
cza utworów z tego okresu. Na wcześniejszym etapie, 
na przykład w Słoniu, operował czytelną fantastyką 
i oswojoną alegorią: czytelnicy rozumieli, że otrzymu-
ją wizerunek absurdalnej rzeczywistości („jak z Mroż-
ka”). Tutaj dziwność i niesamowitość gdzie indziej 
mają swoje źródło: w wewnętrznym mroku „ja”. Pi-
sarz eksploruje lęk pierwotny, przedstawia niezwy-
kłą przygodę świadomości. Nie wszyscy zrozumieli 
to radykalne „wsiebiewstąpienie” (jak rzecz nazwał 

Jan Błoński). „Primo, jeżeli mnie nieśli, to widocznie 
im na mnie zależało. Secundo – jeżeli mnie znaleźli 
przedtem, znajdą mnie i teraz” – te dywagacje boha-
tera to przemieszczony zapis fantazji o trwaniu pisar-
skiej prosperity i o wierności czytelników.

Od pierwszej sceny naszym oczom ukazuje się typo-
wy stranger in a stranger land, cierpiący – jak sam 
przyznaje – „nudy metafizyczne”. Mógłby pochwalić 
się ciekawą genealogią – wśród jego przodków odnaj-
dziemy postaci z Procesu czy Zamku Kafki, Roquen-
tina z Mdłości Sartre’a, wymyślonego przez Michaux 
pana Piórko, bezimiennego protagonistę Kartoteki 
Różewicza. Ma też ogromną ilość kuzynów i dalszych 
powinowatych, na czele z Malone i Molloy Becketta, 
komicznymi figurami z dramatów Ionesco, Adamo-
va i Gombrowicza. Sięgając po historycznoliterac-
kie etykietki, należało by stwierdzić: Mrożek wywodzi 
się z tradycji egzystencjalizmu i teatru absurdu. Ale 
jest coś istotniejszego, niż te koneksje w rozległej ro-
dzinie pisarskiej, a mianowicie konsekwencja, z jaką 
buduje sugestywny portret jednostki wyobcowanej. 
Mężczyznę otaczają ludzie o trwałych tożsamościach, 
osadzeni w świecie, w konkretnej okolicy, w kulturze 
i języku, on zaś pozostaje nieokreślony i zdeteryto-
rializowany. O ile Chłop „cały jest w pełnym świetle 
zacnej i zdrowej tożsamości”, o tyle on trwa w mroku, 
chorobliwości, perwersji. Zdaje sobie z tego sprawę 
(na przykład gdy mówi o sobie: „ja, sama substancja 
ciemności”) i próbuje wyjść z izolacji; wszystkie czyn-
ności podejmuje po to, by stać się kimś określonym, 
jako część małej społeczności, by uzyskać uzasad-
nienie swojego pobytu w tym przypadkowym miej-
scu, a także, last but not least, własnego istnienia. 
Temu służą męskie przyjaźnie i romans z nauczyciel-
ką – to rodzaj usilnej autoperswazji. A jednak jakaś 
instancja sufluje wciąż: „moje szczęście jest gdzie 
indziej, nie nad tym stawem i nie z tą, miłą ską-
dinąd, osobą”… Odgrywa przewidziane role spo-
łeczne, ale czuje, że nie mieści się w nich bez 
reszty – tej reszty, powtórzmy, trwającej na grani-
cy niewyrażalności.

Od 2002 roku Mrożek cierpiał na poudarową afazję. 
„Znałem kilka języków obcych. Po powrocie ze szpi-
tala okazało się, że nie potrafię rozmawiać w żad-
nym z nich. Język polski, będący moim ojczystym 
językiem, stał się nagle niezrozumiały. Nie potrafi-
łem ułożyć żadnego sensownego zdania” – czytamy 

Andrzej Deskur, 
fot. P. Kubic
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konserwatywne napomnienie kościoła, ludową etykę 
samozachowania, protekcjonalne pouczenie zaanga-
żowanych postępowców. Zderza je ze sobą, tak by na-
wzajem się przedrzeźniały i wyszydzały. Luzuje w ten 
sposób ich normującą władzę, ale zarazem pozosta-
wia swojego bohatera bez żadnego punktu oparcia.

Adres historyczny można jeszcze bardziej ukon-
kretnić, wówczas wylądujemy pod koniec między-
epoki zwanej (za Różewiczem) okresem „małej 
stabilizacji”. Po wojennej katastrofie, po okresie sta-
linowskiego terroru, nie doszło wcale do oddzielenia 
światła od ciemności, przeciwnie – zapanował cynicz-
ny półmrok ćwierć-totalitaryzmu. Bohatera otacza 
nierzeczywistość, spreparowana przy użyciu podro-
bionych języków i pustych rytuałów. Ten historycz-
ny kontekst podlega zresztą aktualizacji – czyż nie 
wydaje nam się i dzisiaj, że żyjemy pośród prowizo-
rycznych makiet? I tylko dlatego bierzemy je za re-
alność, że podtrzymujemy je codzienną krzątaniną 
i gadaniną?

A co, jeśli nie ma już nic do zdziałania, nic do po-
wiedzenia? Apatia Mężczyzny wydaje się odporna na 
wszelką stymulację. Namowy Księdza trafiają w próż-
nię. Religijne imaginarium („wzlot, poryw, tęsknota 

za życiem wiecznym”) utraciło moc inspirowania, 
podobnie jak jej świeckie odpowiedniki, czyli tzw. 
wielkie idee („tyle jest pięknych, a pożytecznych za-
jęć”). Znajdujemy się w epicentrum potężnego kry-
zysu, obejmującego wszystkie antropotechniki, jak 
je nazwał Peter Sloteridjk, czyli sposoby utrzymywa-
nia człowieka w pozycji wertykalnej. Znikły linki, pro-
wadzące w zaświaty lub do nieba idei, pozwalające 
utrzymać pion i oddawać się rozmaitym arcyludzkim 
zatrudnieniom. Jak w tej sytuacji wstać z łóżka? Jak 
z przekonaniem oddać się pracy, jak w pełni powie-
rzyć się przyjaźni i miłości?

A co jeśli w naszym odczarowanym świecie ostat-
nim trickiem pozwalającym pokonać siłę ciążenia jest 
sztuka? Nie chodzi wcale o natchnienie, ów tajemni-
czy furor, który oznacza tworzenie w uniesieniu; cho-
dzi o swoiste ćwiczenie – wyobraźni, myśli i języka. 
Mężczyzna oczywiście tego nie przeczuwa – podobnie 
jak nie podejrzewa, że jest bohaterem opowiadania 
i spektaklu. Znajduje się jednak wewnątrz tego pola 
antygrawitacyjnego, które kreują pisarz oraz reżyser. 
To oni przecież porzucają go wraz z łóżkiem na scenie 
i zmuszają do ryzykownej akrobatyki – na pograni-
czu wnętrza i zewnętrza, rozumu i szaleństwa, sensu 
i bezsensu, mowy i milczenia. 
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