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Drogi Konstanty, 
Ciągle słyszę i czytam, że świat staje się jeden, że środki 

informacji, że unifikacja„. A ja w to coraz mniej wierzę. Co 
z tego, że słowa są te same, to znaczy dadzą się przetłumaczyć: 
że pies to chien albo dog, że niby to zawsze to samo zwierzę. 
Jednego ugryzł pies, drugiego nie, ktoś lubi psy, ktoś nie lubi. 
To raczej wieża Babel, i im więcej „komunikacji", tym więk
sza wieża. Nawet Międzynarodówka, u nas tak jednoznaczna, 
śpiewana bywa na świecie niejednoznacznie i w nie tych sa
mych sprawach. Inne są doświadczenia i inne klimaty, Skan
dynawowie marzą o słońcu, a w Italii skarbem jest cień. 

Chyba nie ma sensu, żebyś drukował „Rzeźnię''. Masz rację, 
to nie jest utwór o ludziach, tylko o sprawach. A Polska ma 
swoje sprawy, skąd ja mogę wiedzieć, jak które słowa brzmią 
w Polsce i jakie przybierają znaczenia? Kiedy nawet my dwaj, 
z natury naszego zawodu bardziej „uniwersalni'', nie całkiem 
możemy się porozumieć. Być może chodzi o to samo, ale do 
tego byśmy się musieli dopiero dokopać przez wiele, wiele 
rozmów, a kiedy byśmy się już intelektualnie dokopali, pozo
stałyby doświadczenia, czyli „brzuch'', dwa odmienne brzuchy. 
O ile głowa, jeśli ma dobrą wolę, może zmieścić wiele, o tyle 
brzuch jest bezwzględny i sam sobie. Co robić z brzuchem? 

Z Twojego listu wynika, że uznajesz jeszcze ~oś takiego, jak 
„sztuka", utwór literacki, jako rzecz odrębną, która powinna 
być taka a taka, żeby być sobą, żeby być obiektem tym a nie 
innym, która powinna odpowiadać pewnym wymaganiom, kry
teriom, aby być. (Wynika to z tego, że poddajesz „Rzeźnię" 

takiej właśnie krytyce.) Sądząc po Twoich wypowiedziach z 
„Burzliwej pogody", myślałem że jesteś raczej likwidatorem 
tego wszystkiego. Ja oczywiście likwidatorem tego wszystkiego 
nie jestem, ale - kto wie - może gorzej: nie będąc likwida
torem, nie mam w to wiary dostatecznej. Tak, masz rację. Pi
sałem tę „Rzeźnię" traktując ją - jako utwór - ubocznie i 
bez przakonania. Wszystkie wady „Rzeźni'', jej wady jako 
utworu literackiego, są świadome, chciałem sobie pogaworzyć 
i dlatego pisałem dla radia. Radio gaworzy sobie; jestem raczej 
zdania, że piękności i zalety utworu teatralnego w radiu nie 
mają znaczenia, że radio ich nie wymaga. 
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Domyślasz się chyba, jakbym ja to samo napisał dziesięć lat 
temu: rozbudowałbym „metaforę" do maksimum możliwości, 
wyciągnąłbym z niej maksymalną ilość sytuacji kontrasto
wych, konfliktowych, „napięciowych", uniknąłbym tyrad i wy
kładów wprost, przyprawiłbym maksymalnie groteską i komiz
mem. Rzecz w tym, że obecnie, kiedy mi ktoś mówi o metaf o
rze, ja nie rozumiem, po co, i pytam: „Dobrze, ale dlaczego 
pan nie powie mi po prostu, o co panu chodzi". A groteska 
mnie nudzi i smuci. Być może z tej mojej nowej wrażliwości 
i ze starego nawyku wychodzi ni pies ni wydra. 

Zdaje mi się, jakoś mi się wydaje, że obecnie ludzie chcą słu
chać o sprawach poważnych serio, chcą mieć wrażenie, że ten 
kto mówi, bierze odpowiedzialność za to, co mówi. Tu oczy
wiście czyha patos i nudziarstwo. A także grafomania, bo gra
foman to taki, kto pisze „całym sercem" i sam płacze, kiedy 
pisze smutno. 
Źle jest w każdym razie dla autora, kiedy musi prywatnie 

dopowiadać i wyjaśniać to, co chciał powiedzieć w utworze. 
To, niestety, jest mój przypadek w sprawie „Rzeźni". Odnio
słem wrażenie, że w Twojej percepcji - chodzi w „Rzeźni'' 

o konflikt „starego" z „nowym". Spontaniczność versu.s sztyw
ność itd. Oczywiście, oczywiście. Tu jednak uwaga następują
ca: są takie układy, w których dostatecznie wiele jest sztyw-
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naści, aby spontaniczność była zdrojem i wodą życia. I są ta
kie, w których spontaniczność jest już przejrzała, choć nie dla 
masowego oka, w których dla oka takiego jak moje, już zwy
rodniała w swą własną starość i paroksyzm, w swoje własne 
przeciwieństwo, i podaje się za coś, czym już nie jest, a ja ta
kiego fałszu, nie znoszę, nie mogę znieść po prostu fizycznie. 
Ale czy nie zauważyłeś - a jeżeli nie, to tym gorzej dla mnie, 
bo to znaczy, że nie udało mi się napisać zgodnie z myślą i wy
konanie nie sprostało założeniu - że to nie tylko „stare" i 
„nowe", sztywność i spontaniczność? 

Czy „Rzeźnia" jest obroną „starego"? Odczułeś ostre szyder
stwo z „nowego", lecz nie zauważyłeś, jak ja tam potraktowa
łem „stare". Według mnie „Rzeźnia" jest śledzeniem drogi, 
jaka prowadzi od ... ale może lepiej wymienić etapy. A więc 

najpierw: przebóstwienie kultury, kultura jako wartość abso
lutna, nadrzędna. Więc oczywiście krach, kiedy dochodzi do 
konfrontacji z „życiem", śmiercią, cierpieniem, zabijaniem. To 
nasze stare doświadczenie wojenne i tuż-powojenne, pamiętam 
niejasno, że pełno tego było u nas, tego rozczarowania, że 

wierszyk versus Oświęcim„. Współczesne rozczarowania na 
skutek odległej, intelektualnie tylko przeżytej wojny w Wiet
namie są - były - słabą wersją tego, co myśmy mieli tak 
soczyście. Zresztą, według mnie, tego rodzaju postawy są wy
nikiem właśnie owego „przekulturalnienia", fałszywego usta
wienia kultury. Nic dziwnego, że potem rozczarowania, rozpa
cze, nihilizmy, albo casus Borowski (ten nasz, pisarz). Taka 
konfrontacja niszczy stary absolut i intronizuje nowy, dokład
ne więc przeciwieństwo starego. Wniosek współczesny: bądźmy 
zatem niekulturalni, a idąc jeszcze dalej, bądźmy po stronie 
prawdy ostatecznej, czyli śmierci (casus Manson kalifornijski). 

A zaś z tego wszystkiego wynika, moim zdaniem, w Rzeźni", 
potępienie (nie wprost jednak, nie wprost, tylko przez ukazanie 
mechanizmu konsekwencji) absolutystycznej obsesji: zgubność 
głodu ostateczności, jedyności, Prawdy jedynej Realizowanej. 
Utwór kończy się nihilistycznie, ale, wciąż moim zdaniem, nie 
jest nihilistyczny, ponieważ o nihilistycznych skutkach postaw 
i „prawd" opowiada w sposób ponury i desperacki, odstręcza
jący (mam nadzieję, że nie tylko nudziarstwem formy. Bo 
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utworu - jako dzieła sztuki - ja nie bronię, wyjaśniłem to 
na początku listu). Co równie ważne - nie jest stwierdze
niem: człowiek jest nihil i w ogóle nicość i zagłada, ale: czło
wiek, który podejmuje takie a takie postawy mentalne i reali
zuje je, odciska je w działaniu - ryzykuje, że stanie się nihil 
i wszystko będzie nicość. 

Ufff, i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat 
owego utworu. Z grubsza. 
Posyłam Ci ostatnie strony, które zaginęły. Jest w tym coś 

śmiesznie głupiego, że zaginęły - jak kiedy uroczysty mówca 
potknie się na estradzie, pośliźnie na skórce od banana. Albo 
mówi, a nie wie, że ma rozpięty rozporek. Życie umie to orga
nizować złośliwie i celnie. 

Poza tym, choć w tej sprawie nie to jest istotne, uświado
miłem sobie, jak moje słowa mogą dla mnie brzmieć inaczej 
niż dla czytelników „Dialogu". Ach, Boże, może tylko litera
tury i sztuki narodowe mają sens: społeczność wydaje artystę 
i artysta zwraca się do tejże społeczności. Ale taki, co wędruje 

i gdzieś tam sam nad sobą grymasi ... Jeżeli jest sam, mówi ra
czej sam do siebie i nie powinien mieć pretensji, że sztuka, 
być może, to nie to, to wcale nie to. 
27 luty 1973 

[List do Konstantego Puzyny, przedruk z „Dialogu" 
nr 9, 1974) 
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SPOWIEDŹ ARTYSTY 
wstrzqsajqce wyznania z ilustracjami 

I ja byłem kiedyś dzieckiem, nigdy bym sam w to nie uwierzył, 

gdyby nie zachowane z tego czasu dokumenty (ryc. 1) 

W jakich okolicznościach zatrułem się jadem sztuki? Trudno na to 
pytanie odpowiedzieć. Błądziłem wśród pomników przeszłości, szczegól
nie długo przystawałem przed pomnikami tytanicznych wieszczów na
szych. (ryc. 2) 

I 2 I ' 8 

Tak, dzieckiem byłem, ale widok tych figur kamiennych już pobudzał 
mnie do niepo~rnjącej zadumy. Coś widocznie już wtedy musiało się we 
mnie budzić i przekształcać, ponieważ mimowolnie jakby przygotowy
wałem się, nieświadomy, do zadań pisarza. W jaki mianowicie sposób? 
Pilnie podpatrując życie ludzi (ryc. 3), a także zjawiska przyrody. I tak, 

Jl 

niepostrzeżenie, przeminęło dzieciństwo. Nieubłagany czas przekreślił 

niewinną dziecinę i uczynił ze mnie zamyślonego młodzeńca o smukłej 
sylwetce. (ryc. 4) 

f; \ 
w l H 
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~astał okres rozterki i niepokoju. Aż nagle, jak piorun, poraziła mnie 
myśl: „Zostanę pisarzem!" (ryc. 5) 

Nie zwlekając nuciłem się w wyczerpującą pogoń za muzą, która 
umykając zalotnie zawsze pozostawiała mi jednak odrobinę nadziei. 
Stąd zadyszka, zwłaszcza w wieku późniejszym. (ryc. 6) 

--=--~ 

~-~ 

Wobec tego przeszedłem do pozycji siedzącej i trawiłem noce całe na 
szlifowaniu formy i poszukiwaniu treści. (ryc. 7) 
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Czas mijał chyłkiem. Niekiedy, zrozpaczony trudnościami, porzucałem 
zaciszny gabinet i oddawałem się orgiom w towarzystwie chóru cygań
skiego, aby zagłuszyć wyrzuty sumienia i w strumieniu szampana uto-
pić smutek bytu. (ryc. 8) 

ITT. 

Czas w dalszym ciągu mijał. Obecnie siedzę i rozmyślam (ryc. 9), 
jednak z coraz większym wysiłkiem. Nietrudno zauważyć, że uległem 
także pewnym zewnętrznym zmianom, zwłaszcza w zakresie uwłosienia. 
Stan taki trwa. Co będzie dalej? Trudno przewidzieć. 

[Przedruk z: „Walka Młodych" nr 17, 23 IV 1961] 
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Józef Opalski 

MROŻEK I ARCYDZIEŁO 
„Kiedy wiesz, że musisz napisać arcydzieło, wtedy 
prawie na pewno go nie napiszesz." 

MROŻEK 

Dziwne są koleje pisarskiego losu Sławomira Mrożka. Kiedy 
debiutował jako dziennikarz, redagujący „Komunikaty" do 
krakowskiego „Dziennika Polskiego", nikt pewnie (z debiutan
tem włącznie) nie przypuszczał, że wyrośnie z niego kiedyś 

pisarz. Od tamtego czasu minęło prawie 25 lat. Twórczość 

Mrożka została krytycznie uładzona, pokrywa się patyną kla
syki... Czy rzeczywiście? 

W dotychczasowym pisarstwie Mrożka wyrazme da się wy
oąrębnić trzy zasadnicze etapy: pierwszy z nich to owa praca 
dziennikarska, która od roku 1953 (kiedy to Mrożek wydaje 
dwie swoje pierwsze książki) powoli wygasa. Drugi etap koń
czy się największym - jak dotąd - sukces.em pisarza: Tan
giem (lata 1964/65); wreszcie etap trzeci sygnowany jest przez 
teraźniejszość, pobyt Mrożka za granicą, i przynosi obok opo
wiadań, trzy utwory dramatyczne: Szc.zęśliwe wydarzenie, 
Rzeźnię i Emigrantów. Okres środkowy od Policji po Tango 
został już dokładnie zbadany, przeorany krytycznie, zaszuflad
kowany. Czeka teraz na taką analizę, która odnajdzie w nim 
nieprzeczuwalne nawet dotąd wartości. Zapomniano już o okre
sie pierwszym, mało pisze się o ostatnim; a przecież jeden i 
drugi wart jest dokładniejszego zbadania, choć każdy z innych 
powodów. Lata pięćdziesiąte to wykluwanie się Mrożka-pisa
rza, lata siedemdziesiąte to osiągnięcie przez niego dojrzałości. 
Popatrzmy zatem najpierw, jak Mrożek zaczynał ... 

Oczywiście na początku były wiersze - i jeżeli wierzyć 

artykułowi Adama Włodka („Dziennik Polski", 6 III 1957), te 
wiersze z lat 1948/1949 nie były wcale poezją wyłącznie saty
ryczną. Kiedy Mrożek objął w „Dzienniku Polskim" redakcję 
„Komunikatów", okazało się, że to łatwe na pozór zadanie 
przekracza jednak możliwości początkującego dziennikarza, 
cierpiącego na doda tek na nadmiar wyobraźni, toteż często 
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Sławomir Mrożek w czasie prac porządkowych na placu przygotowywanym pod 
pod budowę Pałacu Kultury. Fot. E. Węglowski 

tytuły sztuk i filmów, godziny rozpoczynania seansów i przed
stawień oraz inne - skądinąd ważne - wiadomości, były 

przez młodego Sławomira mylone, za co dostawało mu się po
rządnie od zwierzchników. 
Wiosną roku 1951 rozpoczął Mrożek poważną pracę dzienni

karską, a ponieważ spychano na początkującego adepta masę 
roboty, więc pisał właściwie o wszystkim: a zakładach zegar
mistrzowskich w Krakowie i głuchoniemych, o braku talerzy 
i sanatorium górniczym w Szczawnicy, o wsi miechowskiej w 

przeddzień skupu zboża i o sporze Bocheńskiej Delegatury 
Centrali Ogrodniczej z gminną spółdzielnią w Przybysławicach 
dotyczącym skupu jabłek I-ej jakości; pisał także o karaniu 
kułaków, kanale Wołga-Don i wielu innych sprawach. Hasłem 
tego okresu działalności Mrożka może być felieton: „Nie zre
zygnujemy" („Dziennik Polski" 22 X 1951), w którym pisze, 
że choć „ n a p o t y k a m y n a t r u d n o ś c i [ ... ] u m i e m y 
j e prze z wy cięż a ć." Nazwijmy rok 1951 okresem go
spodarczym Mrożkowego pisania. 
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W roku następnym Mrożek obrósł już w dziennikarskie 
piórka, utrwalając swą pozycję, a co za tym idzie, pisząc 
znacznie więcej i poruszając coraz wazmeJsze problemy. 
Z okresu gospodarczego wkroczył Sławomir Mrożek w okres 
polityczny! 

Rok 1952 był owocny dla „Dziennika Polskiego", to wówczas 
drukowano tam w odcinkach Wrzesień Putramenta i Piątkę 
z ulicy Barskiej Koźniewskiego, Stefan Otwinowski pisał o tań
cach i balecie, Leszek Herdegen prowadził swój cykl Rozmów 
o literaturze, a Wisława Szymborska zamieściła wiersz o Nowej 
Hucie. 

Czasy były trudne i niespokojne, a Mrożek bojowy i auten
tycznie zaangażowany. Kropił więc artykuł za artykułem, fe
lieton za felietonem. Ubolewał nad tym, że nie ma już karna
wału w Nicei, bo „nie można spokojnie patrzeć na Francję, 
poprzez gumowe pałki amerykańskich opiekunów". W cyklu 
Rozmowy z czytelnikami przyszły autor Karola tłumaczył i 
nakłaniał, protestował przeciwko prywatnej inicjatywie i daw
nym eleganckim restauracjom, bowiem: „Nie chaos prywat
nych interesów,. ale dobro jak najszerszego ogółu dyktuje pra
wa gospodarcze. Żyjemy nie z dni a na dzień, ale z 
trzech 1 e ci a na sześc i o 1 ecie. I to jest mocna, pewna 
droga. I o tym warto pomyśleć." 
Walczył też Mrożek z anonimami, które przychodziły do 

redakcji, nazywał je „szczurzymi listami", dodając: „A dywer
sja polega nie tylko na zrywaniu mostów, dywersja polega 
także na moralnym osłabianiu ludzi przez plotkę [ ... ]. Czas spo
tęgować obywatelską czujność". Patrz w czym żyjesz -
brzmiał tytuł jednego z felietonów, w którym Mrożek nama
wiał do dyskusji nad przyszłym wyglądem socjalistycznych 
miast, gdzie indziej znowu odsłaniał kulisy wyborów w USA 
i Francji. A wszystko to pisane było w związku ze zbliżający
mi się w październiku 1953 roku wyborami w Polsce: „Nie 
zapominajmy [„.] ani na chwilę, że wróg istnieje. Walczmy 
z fałszerzami słów, ze złodziejami, ze zbrodniarzami, którzy 
chcieliby się ukryć między nami". 

W numerze świątecznym „Dziennika Polskiego" (24-26 XII 
1952) Mrożek na pierwszej stronie zaprezentował artykuł: Co 
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to znaczy wszystkiego najlepszego?. Czegóż tam nie było: plan 
6-letni obok Tybetu, „arbiter faszyzującej atlantyckiej umy
słowości (czyli J. P. Sartre) obok Ziem Zachodnich itd., itd ... 

A jednocześnie coś zaczynało już kiełkować, może . jeszcze 
nie w tekstach artykułów, ale w rysunkach, którymi przyszły 
autor Polski w obrazach ilustrował swe artykuły. Pewnie 
zresztą pisał już wówczas do szuflady, jako że niebawem miał 
wystąpić jako literat. Cykl Listów z wczasów drukowanych 
w „Dzienniku Po]skim", a zwłaszcza Pamiętnik Kiciusia to 
przebłyski prawdziwego talentu Mrożka. Trochę tu Gałczyń
skiego, szczypta pure-nonsensu, choć zdarzało się i tak (jak 
w felietonie Polityka i wieniec), że to rysunki Mrożka zdawały 
się zapowiadać przyszłą karierę autora, podczas gdy tekst fe
lietonu o dożynkach nudził dętością stylu. Koniec tego roku 
przyniósł znamienny artykuł Ewy Rudzkiej, która pisała w 
„Dzienniku Polskim" (30 XII 1952): „Krakowskie koło mło

dych pisarzy dało ostatnio następujących młodych literatów: 
Herdegena, Jaźwieca, Kijowskiego, Mrożka, Błońskiego, Fla
szenia". Bez komentarzy. 

Rok 1953 nobilitował niejako Mrożka na oficjalnego literata. 
W tym właśnie roku ukazały się bowiem jego dwie książki: 

Opowiadania z Trzmielowej Góry i Półpancerze praktyczne. 
Pierwsza z nich raziła jeszcze tanim moralizatorstwem i opo
wiastkami o tym, jak spekulant został ukarany i jak kułaka 
wydrwiono. Natomiast Półpancerze praktyczne, w których za
warł Mrożek swoje teksty z lat 1950-1953 miały już znaczne 
ambicje. Mrożek dojrzewał i jako pisarz, i jako humanista. 
W wielu historyjkach zawartych w tej książce odnaleźć już 

można lwi pazur późniejszego autora Ucieczki na południe. 

W Półpancerzach przedrukował on swą Książeczkę Mułów 

drukowaną od stycznia do maja 1953 na łamach „Dziennika 
Polskiego", tu także ukazały się pierwsze próby dramaturgicz
ne przyszłego dramatopisarza. 

Jednocześnie Mrożek zajmował się wciąż jeszcze bieżącą 

„produkcją" dziennikarską, płodząc dziełka nudne, drętwe, 

niezabawne. Znowu pisał o PGR-ach, wychowaniu młodzieży, 
hucie „Bierut" w Częstochowie, kombinacie w Zambrowie itd. 
Charakterystyczny wydaje się fakt, że nigdy właściwie nie 
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pisał o sztuce i kulturze, nieliczne jego publikacje na ten te
mat, dotyczyły raczej spraw ogólnych, np. otwarcie nowej 
szkoły muzycznej czy uroczystości Rejowskich w Nagłowicach. 

Wreszcie jednak i Mrożek-dziennikarz zbuntował się prze
ciw schematyzmowi. W Rozmyślaniach nad moim swetrem 
(„Dziennik Polski" 13-14 XII 1953) zaczął bronić mody prze
ciw okropnościom PDT-owskiego standartu. Wkrótce pójdzie 
jeszcze dalej - w artykule Nawrócenie piegowatego siostrzeń
ca („Dziennik Polski" 5 VIII 1954), będzie walczył o upo
wszechnienie jazzu wśród młodzieży!!! 

31 stycznia 1955 roku, z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia 
„Dziennika Polskiego" autor Księgi Mułów wspominał: „de
biut mój przypadał na okres niesprzyjający. Był to czas wzmo
żonej urzędowości, sztywniactwa, prawdziwej choroby »taje
mnic urzędowych«, nieraz służących tylko do przykrywania 
świństw. Dzięki temu początek mojej praktyki dziennikarskiej 
przedstawia mi się jako niezliczona ilość biurek jasnych i 
ciemnych." I dodaje jeszcze: „Wydaje mi się również, że nie 
ma dobrej publicystyki, bez codziennej reporterskiej szkoły." 

Tę szkołę dostał Mrożek dotkliwą, ale i pożyteczną. Przejście 
przez szarą pracę dziennikarską uwrażliwiło jego słuah pisar
ski na niuanse polszczyzny, a przede wszystkim rzuciło pro
blemy jego pisarstwa w samo jądro ówczesnej polskiej współ
czesności. Duszony stereotypami dziennikarskimi - wziął po
tem Mrożek prawdziwy odwet. Język i schematy tamtych lat 
zostały przez niego ośmieszone okrutnie i bez pardonu. Dość 
przypomnieć opowiadanie Imieniny ze zbioru Słoń (1957), gdy 
w czasie kolacji „między dzwonieniem kieliszków, noży i widel
ców [ ... ] rozległ się śpiew. 
Ależ tak, to śpiewał on, ten w kojcu! Wołga, Wołga ... płynę-

ło tęsknie przy cichym akompaniamencie bałałajki '[ ... ] Potem 
przyszło Oczy czarne ... i bardziej skoczne My Zetempe .... Po
dawano już desery, a stół spowiła chmura papierosowego dy
mu. Zauważyłem, że dzieci mecenasostwa, uzyskawszy pozwo
lenie matki, zabrały ze stołu nalewkę wiśniową i pobiegłszy do 
kojca, karmiły jego mieszkańca poprzez pręty. Pił spokojnie, 
odkładając na bok bałałajkę, po czym znowu prześpiewywał 

dwie czy trzy strofki z N a przód, żołnierze wolności czy Pieśń 
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traktorzysty. Wdawszy się z księdzem w dyskusję o teorii 
Darwina, nie mogłem przypatrywać się zbyt uważnie [ ... ] -
Pan nie wie, kto to jest? - zapytał roześmiany gospodarz ( ... ) 
- To pomysł mojej żony. Nie chciała mieć w salonie ani ka
narka, ani niczego w tym rodzaju, bo mówiła, że to banalne. 
Więc postarałem się o żywego postępowca. Proszę się nie oba
wiać, jest zupełnie oswojony ( ... ) Takeśmy go urobili, że z ręki 
je, sam pan widział, zupełnie już nie jest niebezpieczny". 

W rok później ukazuje się Policja, pierwsza sztuka Mrożka, 
w której bezwzględność w ośmieszaniu sloganów, stereotypów 
i humbugu minionych lat, walczy o lepsze z ironią opisu cza
sów współczesnych. Lata 1956-1958, to okres gwałtownej 

erupcji talentu Mrożka-humorysty; felietony w „Przekroju", 
siedemdziesiąt siedem odcinków Maleńkiego lata drukowanego 
w „Dzienniku Polskim" od sierpnia 1955 do lutego 1956. Tu 
także pod koniec roku 1956 zaczyna się ukazywać „Postępo

wiec" - organ Sławomira Mrożka. W kwietniu 1957 na łamy 
tegoż „Dziennika" wkracza powieść rysunkowa: Tarzan w Bia
łowieży, wreszcie za Słonia dostaje Mrożek w 1957 roku na
grodę „Przeglądu Kulturalnego". 

A potem? - potem idą kolejne tomy prozy, sztuki teatralne, 
premiery w Polsce i za granicą. Największy sukces to oczy
wiście Tango, które - powszechnie okrzyknięte za arcydzie
ło - obiegło światowe sceny. Wydaje się, że Mrożek w nim 
właśnie wyraził się dotychczas najpełniej. Od Tanga minęło 

jednak 10 lat, jego autor wciąż pisze i niejedną pewnie jeszcze 
niespodziankę nam szykuje. Sytuacja Mrożka jest trudna, bo
wiem każdy kolejny jego utwór zostaje natychmiast przymie
rzany do tamtego sukcesu, porównywany i oceniany. Wciąż 

oczekuje się na „nowe" Tango! 
Autor Szczęśliwego wydarzenia przebywa za granicą - i 

mimo poruszania tzw. tematów uniwersalnych, jest skazany na 
polskość i nie może się od niej uwolnić, może ją tylko z odle
głości i perspektywy czasu przetwarzać, zamieniać w kolejne 
utwory. 

W jednym ze swych Małych listów drukowanych w „Dialo
gu" (październik 1974) pisze o tym najwyraźniej: 

„A marcord - Fellini. 
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Ja z Krakowa, on z Rimini. Ja Mrożek, on Fellini. Poza tym 
wszystko tak samo. 

O zaletach prowincji jako układu kształtującego artystę. Na
oczność związków między ludźmi. Bliskość. Jest się w środku, 
ponieważ prowincja sama jest środkiem, tylko środkiem, pro
wincja nie ma peryferii [ ... ] A jednocześnie: my tu, a tam 
Wielki Świat. Gdzie? Wszędzie tam, gdzie nie my. Gdzie nie 
tutaj. W każdym razie daleko. 

Tak daleko, że można tylko tęsknić [ ... ] Nie będzie jednak 
artysty, dopóki on ze swojej prowincji się nie wyswobodzi. 

Nienawidzi się swojej prowincji, kiedy się w niej tkwi i robi 
się wszystko, żeby przejść do Wielkiego Świata. Ściślej mó
wiąc nienawidzi się swojej prowincjona:lności. Zmienić, popra
wić swój los. I znowu paradoks, jak zawsze, jak wszędzie [ ... ] 
Fellini nigdy by nie stworzył filmu Amarcord, dzieła o swojej 
prowincji i o świecie, gdyby tej swojej prowincji kiedyś nie 
opuścił. [ ... ] Jestem pewien, że kiedy odchodził, to „na zawsze", 
„bezpowrotnie" i tylko w stronę świata. Nie przypuszczał, że 
zobaczy znowu prowincję poprzez świat, jak świat zobaczył po
przez prowincję. Prawdopodobnie wtedy nie odczuwał niczego 
poza dziką radością ucieczki. [ ... ] 

I jeszcze o tęsknocie. Nie lekceważmy tęsknoty. Czy nie to 
jest w nas najsilniejsze? Ostatecznie co ze wszystkiego zostaje, 
tylko tęsknota (i zmęczenie). Tęsknota bez kierunku, bez 
przedmiotu nawet, samo sedno tęsknoty. 

Prowincja jest szkołą tęsknoty. Najlepszą i nigdy nie za

pomnianą.'' 

Jakże blisko jesteśmy już tutaj listu na temat Rzeźni wy
słanego do Konstantego Puzyny! Mrożek kończy go tak: „Ach, 
Boże, moż.e tylko literatury i sztuki narodowe mają sens: spo
łeczność wydaje artystę i artysta zwraca się do tej społeczno
ści. Ale taki, co wędruje i gdzieś tam sam nad sobą grymasi... 
Jeżeli jest sam, mówi raczej sam do siebie i nie powinien mieć 
pretensji, że sztuka, być może to nie to, to wcale nie to." Sztu
ki narodowe, mówienie do społeczności, tęsknota - dźwięczą 

znajome tony; znamy je, w naszej literaturze aż nadto na nie 
dowodów. Mrożek obsesyjnie pragnie rozerwać krąg tych te-
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matów - sam jednak niezupełnie wierzy w powodzenie swych 
wysiłków. 

Rzeźnia wydaje się najlepszym utworem dramatycznym 
autora Policji, napisanym po Tangu. To prawda, że została po
myślana przez pisarza jako słuchowisko - a jednak musi być 
coś w tym tekśoie fascynującego dla ludzi teatru, którzy po
dejmują się kolejnych jej adaptacji. Rzeźnia jest okrutna i zła, 
sięga najciemniejszych pokładów psychiki, jej najbardziej 
ukrytych zakamarków, najstraszliwszych pragnień. Może jesz
cze niektóre z nowych opowiadań Mrożka, jak We młynie, we 
młynie mój dobry panie, lub Ci, co mnie niosą osiągnęły ten 
stopień czarnego widzenia świata. Z pozoru mamy tu jeszcze 
sarkastyczny humor i dawny dowcip Mrożka - nie dajmy się 
jednak zwieść, Mrożek patrzy już teraz na świat inaczej, bez
litośniej i okrutniej. Rzeźnia to nie tylko opowiastka o skrzyp
ku, który zamienił skrzypce na rzeźnicki tasak, aby wykonać 
„koncert na dwa woły, obuch, nóż i siekierę". Jest to obraz 
zagłady, nihilistyczna i tragiczna do ostateczności próba uka
zania jej mechanizmów. Jakże okrutny jest grymas Mrożka: 
„Wirtuoz, który przedtem grywał najsubtelniejsze utwory mu
zyczne, a teraz podrzyna wołom gardziele, toż to będzie sen
sacja. Najlepszy znak, że wszystko zmieniło się od podstaw. 
Radykalna zmiana perspektywy". 

Oto zarzyna się woły, które nazywają się Beethoven i Leo
nardo da Vinci. Nasuwa się łatwo myśl o mordowaniu kultu
ry - taka interpretacja, choć zapewne możliwa, jest wyraźnie 
za płytka; Mroż.ek drąży głębiej, chce pokazać JAK może dojść 
do ostatecznej zagłady. Niszczenie kultury, to tylko gry wstęp
ne, od tego się zwykle z ac z y n a - a na czym się kończy? 
Mrożek w Małych listach broni literatury, a więc i swego 

pisarstwa przed środkami masowego przekazu, przed zalewem 
informacji, wszak coraz trudniej wytrzymać konkurencję z fil
mem i telewizją. Wierzy przecież, że i dziś literatura ma naS
wyższy sens „jako świadectwo oraz przekazywanie mądrości. 

Jednemu człowiekowi przez drugiego człowieka. „Prawda, 
którą przekazuje nam w Rzeźni jest zła i bezlit~sna, nie błysz
czy w niej żaden promień nadziei. Skalpel pisarza odsłania 

warstwa po warstwie całe okrucieństwo nadciągającej zagłady! 
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Na próżno Mrożek cofa się przed własnym odkryciem, na 
próżno w liście do Puzyny chciałby uciec przed nihilizmem 
zakończenia Rzeźni. Stało się! Prawda zostaje ujawniona! 
Każdy artysta osiągając sukces narażony jest na to, że 

wszystkie jego następne dzieła, będą do owego sukcesu przy
mierzane. Dla Mrożka rok 1965 i Tango było taką poprzeczką„ 
która teraz wymaga prawdziwego skoku o tyczce. Ciśnienie 

tzw. opinii publicznej, odpowiedzialność, z jaką Mrożek trak
tuje swój zawód - powodują wzmożenie jego nerwowości 

twórczej. Autor Rzeźni jest w sytuacji szczególnie trudnej -
rozwój jego pisarstwa, rozpoczęty drobnymi opowiadaniami 
satyrycznymi, chichotliwymi (acz ostrymi) jednoaktówkami„ 
coraz bardziej rozgałęzia się w ciemność. Bo Mrożek dzisiejszy 
to Mrożek szyderczy, mroczny i okrutny. Zgłębił już wszysfkie 
kręgi piekła - wie, co to rozpacz, zna rodzaje śmierci i uni
cestwień. 

Broni się jeszcze sarkazmem, wiem - mówi - żądacie ode 
mnie nowego arcydzieła, czekacie na nie„. Zwraca się niby to 
do młodego dramaturga, ale my wiemy, że to tylko obrona 
przed nami, prośba o wytchnienie, o odpoczynek od balanso
wania nad przepaścią, w którą może go strącić napisanie utwo
ru zaledwie „dobrego". „Młody dramaturgu obiecujący, po
słuchaj rady starego dramaturga, w dalszym ciągu obiecują
cego. Jeżeli raz zaczniesz obiecywać, nie wykręcisz się od tego 
już nigdy. Zdechniesz, a będziesz musiał obiecywać. Z tą tylko 
różnicą, że najpierw sam obiecujesz, a potem będą od ciebie 
żądali, żebyś obiecywał. Biada ci, jeśli napiszesz coś, co odnie
sie sukces. Nigdy już potem spod tego się nie wygrzebiesz. 
Będą ci to wypominali do końca życia i zamienisz się w konia„ 
co musi biegać coraz szybciej [„.] Drugie arcydzieło, potem 
jeszcze większe arcydzieło, potem super-arcydzieło, a potem 
już zupełnie wyjątkowe nad-super-arcy-arcydzieło. I tak daiej, 
i tak coraz lepiej, aż ku czemu, ku boskości? Zwariować moż
na. Bo jeśli nie„." 
Mrożek broni się rozpaczliwie i uparcie, chciałby uniknąć 

śmierci zajeżdżonego konia, po którym zostaje tyl~o uprząż 
i chomąto. Ale czy sam wierzy w powodzenie takiej obrony? 

„Do diabła z mistrzostwem, mistrzami i arcydziełami. Ogło-
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śmy nasze kontr-prawo, prawo do głupoty, »niskiego pozio
mu», zmatolenia i nieustającego debiutu. Nie podskakujmy, 
żeby złapać zębami nasz własny pomnik za piętę [ ... ] Nie pisz
my od mistrzostwa ku mistrzostwu j.eszcze większemu, tylko 
tak sobie [ ... ] N a pół martwi od sportowego wysiłku - wróć

my do życia." 
Mrożek jest teraz grany w teatrach jak Polska długa i sze

roka, ukazują się kolejne woluminy jego dzieł wszystkich, 
mówi się o nim coraz więcej, oczekuje na nowe premiery. 
A jednak mimo tej popularności, mimo kreowania go powoli 
na klasyka narodowego patrzy on na nas gdzieś z boku; z no
wych utworów drukowanych w „Dialogu" i „ Twórczości" raz 
po raz wyhynie jego bolesny grymas. Mrożek w Polsce istnieje 
i nie istnieje, wchodzi niby w nasz kulturalny krwioobieg co
ri31,z mocniej i obficiej - ale czy jest między nami, z n a m i 
naprawdę? 
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List s. Mrożka do autora artykułu „Mrożek i arcydzieło", Józefa Opalskiego, 
który w imieniu redakcji programu zwrócił się do pisarza z prośbą o udostęp

nienie archiwalnych materiałów dotyczących twórczości autora „Rzeźni". 
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Sławomir Mrożek w Krakowie. Fot. w. Plewiński 
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Fotokopie fragmentów „Postępowca-organu Sławomira Mrożka'' z krakowskiego 
„Dziennika Polskiego". 
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