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SŁAWOMIR MROŻEK 

Kie-dy bylem dzieckiem, pytano mnie z wyrzutem, czemu nie 
biegam i nie skaczę. Niesłusznie, bo biegałem i skakałem, a tylko cza'
sami· bywałem cicho i nieruchomo. Ale uwagę na siebie zwracałem 
tylko w tym drugim przypadku. Widocznie wypadałem wtedy z kon- · 
wencji, jaka panowała wśród dorosłych na temat dzieci. Dziecko za
myślone to nienormalność, a może i groźba. 

Kiedy dorosłem, nieraz pytano mnie na towarzyskich zebraniach, 
dlaczego jestem smutny. Pytanie irytujące, bo smutny, owszem, by
wałem, ale niekoniecznie wtedy. Ja tylko nigdy nie bylem w stanie 
wytwarzać hałasu ani w postaci gromkiej konwersacji, ani donośnego 
śmiechu. Co nie jest oznaką smutku, ponieważ hałas niekoniecznie jest 
oznaką wesolośri. 

Stawiano mi alternatywę: albo „nornialny", „dobrze bawiący się 

gość", albo pozer, któy chce wydać si ę interesujący pzez odmienne za
chowanie. A raczej to ja sam tak to rozumiałem, bo towarzystwo n'a 
ogól nie martwi się o pozerstwo. Byle tylko czyjeś zachowanie odpo
wiadało jednej z łatwych klasyfikacji w obiegu. Rola „cierpiącego" 
też jest do przyjęcia i ma swoje miejsce. Proponowano 1ni ją więc 

automatycznie i w dobrej wierze. Moja sprawa, że na nią też nie 
chciałem się zgodzić. Przecież ja nie bylem smutny, ani nie chciałem 
udawać smutnego. 

MARTA PIWIŃSKA 

(.„) Dramaty Mrożka to mikrospołeczeństwa. Tam człowiek jest 
zawieszony między prawami natury a metafizyką. Między bezwzględ
nością tych praw a pragnieniem podważenia owej bezwzględności 

w ten sposób, że im nada (znajdzie dla nich) jakiś wyższy sens, zna
czenie, cel. Człowiek jest podzielony jakby między wlasną przypad
kowość i skończoność a absolut, którego nie ma. („.) Człowiek, jako 

' · że śmiertelny i skończony, jest przypadkowy, wymienny, nieważny. 
Rozdarty między ciało bez wartości a duszę nieśmiertelną, która jest 
wartością wprawdzie, lecz której nie ma. Ostatecznie więc los jego 
określa śmiertelność. 

Sł~A WO MIR MROŻEK 

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, drugie
go nie, ktoś lubi psy, ktoś nie lubi. To raczej wieża Babel, i im więcej 
„komunikacji", tym większa wieża. Nawet „Międzynarodówka" u nas 



tak jednoznaczna, śpiewana byla na świecie niejednoznacznie i nie 
w · tych samych sprawach. Inne są doświadczenia i inne klimaty, 
Skandynawowie marzą o słońcu, a w Italii skarbem jest cień. 

Chyba nie ma sensu, żebyś drukowal „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 przy
bierają znaczenia? Kiedy nawet my dwaj, z natury naszego zawodu 
bardziej uniwersalni, nie całkiem możemy się porozumieć. Być może, 
chodzi nam o to samo, ale do tego byśmy się musieli dopiero dokopać 
przez wiele, wiele rozmów, a kiedy byśmy się już intelektualnie do
kopali, pozostałyby doświadczenia, czyli brzuch, dwa odmienne brzu
chy. I o ile glowa, jeśli ma dobrą wolę, może zmieścić wiele, o tyle 
brzuch jest bezwzględny i sam sobie. Co robić z brzuchem? („.) Pisa
łem tę „Rzeźnię" traktując ją - jako utwór - ubocznie i bez prze
konania. Wszystkie wady „Rzeźni", jej wady jak.o utworu literac
kiego, są świadome, chciałem sobie pogaworzyć i dlatego pisałem dla 
radia. Radio gaworzy sobie; jestem raczej zdania, że piękności i za
lety utworu teatralnego, w radiu nie mają znaczenia, że radio ich 
nie wymaga. 

Domyślasz się chyba, jakbym ja to samo napisał dziesięć lat temu.: 
rozbudowałbym „metaforę" do maksimum możliwości, wyciągnąłbym 
maksymalną ilość sytuacji kontrastowych, konfliktowych, „napięcia ... 
wych", uniknąłbym tyrad i wykładów wprost, przyprawiłbym maksy
malnie groteską i komizmem. Rzecz w tym, że obecnie, kiedy mi ktoś 
mówi o metaforze, ja nie rozumiem, po co, i pytam „Dobrze, ale dla
czego 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 ~tarego 
nawyku wychodzi ni pies ni wydra. ( ... ) 

Najlepsze, najpiękniejsze przedstawienie, jakie widzialem w życiu, 
utwór dramatyczny nieporównanej zręczności i glębi, reżyseria -nie
dościgniona, aktorzy niepowtarzalni, slowem: wydarzenie teatralne 
najwyższej miary - to byl „Szewc Dratewka". 

Miałem wtedy dwanaście lat i to był pierwszy teatr, jaki w ogóle 
widziałem. 

Potem też widywalem dobre teatry, ale już nie takie. A nawet, 
mimo że autorzy byli renomowani, reżyserowie„ co który to sławniej
szy, aktorzy coraz to podobno lepsi - wszystko razem bylo co:az 
gorsze. · 

Jaki z tego wniosek? Oczywiście ten, że się starzeję i tracę wrażli-
wość. Nie pisałbym jednak o tym, bo co to kogo obchodzi. Jednak~ 
ów wniosek banalny i nikogo poza mną nie obchodzący nasuwa mi 
podejrzenie, że wszystko, co się mówi o teatrze, nie ma sensu, jeżeli 
ten, kto mówi, nie mówi także o sobie. Jeżeli nie bierzemy pod uwa
gę czegoś więcej niż sam tylko teatr. 

Nasze oceny, nasze wyroki, na ile one zależą od „wartości danego 

zjawiska teatralnego jako takiego i samego w sobie", a na ile 
od nas samych? Od tego, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, gdzie i kiedy? 

JAN KOTT 

Witkacy przyszedł za wczesme, Gombrowicz jest obok, Mrożek 
pierwszy przyszedł w samą porę. Nie za wcześnie nie za 
późno. I to na obu zegarach: polskim i zachodnim. 

SŁAWOMIR MROŻEK 

Drogi Konstanty, 
zdaje mi się, jakoś mi się wydaje, że obecnie ludzie chcą sluchać 

o sprawach poważnych serio, chcą mieć wrażenie, że ten, kto mówi, 
bierze odpowiedzialność za to, co mówi. Tu oczywiście czyha patos 
i nudziarstwo. A także grafomania, bo grafoman, to taki, kto pisze 
„całym sercem" i sam płacze, kiedy pisze smutno. 

Źle jest w każdym razie dla autora, kiedy musi prywatnie od
powiadać i wyjaśniać to, co chciał powiedzieć w utworze. To nie
stety, jest mej przypadek w sprawie „Rzeźni". Odniosłem wrażenie, 
że - w Twojej percepcji - chodzi w „Rzeźni" o konflikt „starego" 
z „nowym". Spontaniczność versus sztywność itd. Oczywiście, oczy
wiśde. Tu uwaga następująca: są takie układy, w których dostatecz
nie wiele jest sztywności, aby spontaniczność była zdrojem i wodą 
życia. I są takie, w których spontaniczność jest już przejrzała, choć 
nie dla „masowego" oka, w których dla oka takiego, jak moje, już 
zwyrodniała w swą własną starość i paroksyzm, w swoje własne prze
ciwieństwo, i podaje się za coś, czym już nie jest, a ja takiego fał
szu nie znoszę, nie mogę znieść po prostu fizycznie. Ale czy nie 
udalo mi się napisać zgodnie z myślą i wykonanie nie sprostało 
zalożeniu - że to nie tylko „stare" i „nowe", sztywność i sponta
niczność? 

KRZYSZTOF WOLICKI 

Darujmy autorowi, że przyzrJ.ał rację Puzynie, iż „to nie jest ut
wór o ludziach, tylko o sprawach"; „Rzeźnia" jest na pewno utworem 
również o ludziach, przynajmniej o dwóch, Skrzypku i Dyrektorze. 
Być może, obawial się Mrożek niewczesnych przyrównać, jako że 
w potocznym rozumieniu mówi się siebie tylko poprzez bohaterów 
z autobiografii. 

„Rzeźnia" jest również o ludziach, choć. tym razem nie są to 
ludzie wywiedzeni ani z obserwacji konkretu, ani z sytuacyjnego 
konceptu. Są wyprowadzeni wlaśnie z filozofii, poprzedzającej ob
serwację, koncept i pisanie. Są to dwie · wersję reagowan~a na 



Ducha Czasów. Sposób k<?nstru~cji now_ych postad wskazuje, że. Mro
żek ·nie rozdziela już, w żadn·ym sensie, jednóstkowości i zbiorowości. 
Egzystencjalne początki zostały przezwyciężone. Pozostało posz.uki
wanie umiaru, który uwolniony od dawnego kontekstu równa się 
teraz warunkowi możliwości życia i współżycia ludzi po prostu, 
trwaniu i przetrwaniu. Konwencja uzyskuje ostateczny sens: Wyrze
czenie się pogoni za totalnością, skromności bytowania. 

SŁAWOMIR MROŻEK 

Nie wierzę posłom, którzy objawiają się w poselskich szatach, 
z posłaniem opatrzonym majestatycznymi pieczęciami, z trąbami i or
szakiem. Nie twierdzę, że są niewiarygodni, tym mniej, że są falszy
wi .. Ale ich ostentacja budzi moją nieufność. Im bardziej chcą mnie 
przekonać o swej ważności, czyli doniosłości poslania, o tym, że ma
jq jakieś poslanie w ogóle, tym mniej im się to udaje. 

Poslowie, których warto posluchać, są zawsze skromni i nie
pozorni. Jeżeli wręcz nie występują w przebraniu. Pojawiają się niby 
przypadkiem i bynajmniej nie trąbią ci poslania do ucha. Przeciwnie, 
mówią niby o czym innym, jeśli w ogóle mówią. Czasami dają tylko 
znak, i to ledwo-ledwo, trzeba bacznej uwagi, żeby znak zauważyć . 

Czasami nawet znaku nie dają. Pojawiają się tylko gdzieś na dru
gim, trzecim planie. Sama ich obecność jest znakiem. 

Chcą wybadać (jak im nakazano?): Gotów jesteś do zwiastowania? 
Jeżeli nie, nic nie pomogą trąby, orszaki i pieczęcie. Nic nie zrozu
miesz albo zrozumiesz opatrznie. Nie przygotowanemu nie warto, a 
nawet szkodliwie jest - udzielać znaku. Obserwują cię - czy już 
dojrzaleś do tego, co mają ci obwieścić? Czy zrozumiesz? Dopiero 
kiedy rozpoznasz poslańca pod przebraniem, znaczy to, że przyszedł 
por właściwym adresem. Dopiero kiedy zauważysz szyfr, zaslugujesz 
na to, żeby go odczytać. Dopiero, gdy nie jesteś pewien, że go od
czytaleś, możesz pojąć. 

Dlatego nie należy lekceważyć nikogo ani niczego, co stoi przed 
tobą i co cię spotyka. Ten ktoś i to coś pojawia się tylko na chwilę. 
Jeżeli nie będziesz uważny, stracisz wieść. Trzeba pilnie baczyć i nie 
'dawać się zwieść pozorom. Nie poprzestawać na odruchowych i bez
myślnych ocenach. Nie odprawiać pochopnie nikogo ani niczego. 
Wszędzie może być wskazówka, wątek, .Ęlad. To jest uciążliwe, ale się 
oplaca. 

Mogę zapytać, co to wlaściwie znaczy, to wszystko, co napisaleś 
odpowiem: jeżeli nie wiesz, jeżeli nie przypuszczasz, jeżeli się nie 
domy,Ęlasz, nie trzeba, żebym ci wyjaśnial. Być może ten tekst jest 
także niepozornym poslańcem. Ze zwyklym ryzykiem, że nim wcale 
nie jest i jest tylko zwyczajnym tekstem bez większego znaczenia. 



Sła\Vo111ir l\frożek 

LIST W BUTELCE 

Kochany, choć nie znany adresacie. Nie znając cię, nie znam 

twoich przywar, odstręczających wlaściwości twojego ciala i twojego 

charakteru, co mi pozwala zwracać się do ciebie z nieskrępowaną 
sympatią („.) 

Nie wiem, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, stary czy mlody, 

biały czy kolorowy. To niezmiernie ułatwia korespondencję i w ogóle 

nasze stosunki („.) Dzięki temu możemy się odnaleźć swobodnie, ty 

i ja z tobą, my razem - w szeroko zakreślonym, ale jakże miłym 

dla humanistycznego ucha pojęciu: ludzkość. („.) 

Po tym wstępie przystąpmy do rzeczy. Otóż pragnę gorąco ci 

zakomunikować, że mamy do spelnienia, ty i ja, to znaczy ludzkość, 

wielką i szlachetną misję. Nie pytaj mnie o szczególy. (.„) Szczegóły 

zawsze prowadzą do nieporozumień, podczas gdy ogólność i nad

rzędność nie podlega dyskusji. Poza tym, pytając mnie o szczegóły, 

przyznałbyś się do niewiedzy w tej wielkiej i wszystkim nam leżącej 

na sercu sprawie, a to bardzo brzydko by świadczylo o tobie. Zaś 

chyba dostatecznie jest jasne, że ja komunikuję bynajmniej nie po 

to, żeby zakomunikować coś co ja wiem, a czego inni by mogli nie 

wiedzieć, lecz pragną jedynie zakomunikować, że wiem to samo co 

wszyscy. 

Mam nadzieję, malo, wyrażam głębokie przekonanie, że nasza ko

respondencja, tak owocnie zaczęta, będzie trwala dalej. („.) Adresu 

nie podaję, żeby nie obniżać poziomu naszych relacji. Wystarczy 

włożyć odpowiedź do butelki, zakorkować i wrzucić do najbliższej 

wody. Tak jak ja to właśnie robię. 

Twój 
W ogóle Bliźni 

1 

LIST W PROGRAMIE 

Kochany, choć nie znany widzu .. Jako reżyser tego teatralnego 

zdarzenia, które obejrzysz, obejrzałeś, a może, na moje nieszczęście 

właśnie przestałeś oglądać, narzuciłem sobie obowiązek skreślenia 

do Ciebie paru słów wyjaśnienia. 

Z powodzeniem móglbym tego nie robić. Dziesiątki tysięcy pro

gramów teatralnych na całym świecie odbywają się wszak bez jed

nego choćby słówka czy listu od reżyse ra. 

Ja jednak sam zmusiłem siebie, kazaleni sobie, z szacunku do 

Ciebie, Kochany Widzu, wytłumaczyć si ę z moich reżyserskich ro

związań i decyzji. Co prawda dialoguję z Tobą w makrokosmosie sce

nicznej realizacji, skoro jednak istnieje zwyczaj wydawania progra

mu teatralnego do spektaklu, wypadal.oby i w nim co nie co od siebie 

napomknąć. Skoro reżyseruję spektakl, do którego wydawany jest 

program, moim moralnym obowiązkiem jest zaistnieć w tym progra

mie, a tym samym wpisać się w Twoją, Kochany Widzu, pamięć, 

właśnie gwoli pogłębienia dialogu. Taka jest, w moim wypadku, 

konsekwencja istnienia programu teatralnego. 

Znajduję się poniekąd w sytuacji glównego bohatera „Rzeźni". 

Skrzypek, z rzetelną kondycją humanisty, bezustannie stawia samego 

siebie przed koniecznością bezwzględnej konsekwencji myślenia 

i dzialania. Traktuje przy tym postrzeżone przez siebie byty realne 

i idealne jako pretekst do samookreślania się. I określa się z żelazną 

konsekwencją. 

Ja również nie moglem przejść obojętnie wobec faktu istnienia 

programu teatralnego. 

Z nadzieją na to, że zostalem dobrze zrozumiany„. 

Twój Bliźni 
Reżyser 



LESŁAW EUSTACHIEWICZ: 

Pomyślana jako sluchowisko „Rzeźnia" zostala transponowana 
przez Jerze go Jarockiego na teatr monumentalnego baroku, niezwykle 
atrakcyjny, ale przytlaczający swym ogromem finezję wiązadel reflek
syjnych dramatu. Jakkolwiek by się go w szczególach odczytywało, 
jest to pesymistyczna przypowieś ć o katastrofie systemu zludzeń 

i form humanistycznych. „Muzyka może być, albo nie być, ale rzeźnia 
być musi". Kultura wspólczesna jest pustym pudelkiem, w które 
można włożyć każde świństwo. Ryk zwierząt prowadzonych na rzeź 
brzmi coraz głośnie j, podczas gdy sublimacja poprzez sztukę „jest po
myłką i oszustwem". Szczególnym akcentem horroru jest ostatnie 
przem.ówienie dyrektora Filharmonii: „A jeże li ktoś nie chce być na
turalny i spontaniczny, to go zm'llsimy" . - „Niech więc sąsiad przy
pilnuje sąsiada, aby by l swobodny, niech jeden zmusi drugiego, aby 
był wolny". Skrzype k n:e w ytrzymuje ciężaru historii i świadomości 
psychologicznej, ale mimo jego sam obó jstwa przedstawienie trwa. 
Koncert na dwa woly, obuch, nóż i siekierę - a może na stryczek, 
gilotynę, strza ł w tył glowy i k rze la elektryczne. 

SŁAWOMIR MROŻEK: 

Drogi Konstanty , 
(„.) a zaś z tego w zystk ieg _, wynika, m oim zdaniem, w „Rzeźni ', po
tępienie (nie wprost jednak, nie wprost, ty lko przez ukazanie mecha
nizmu konsekwencj i) absolutystycznej ob. esji: zgubność głodu osta
teczności, jedyności, Prawdy jedynej Realizowanej. Utwór kończy się 
nihilistycznie, ale wciqż m oim zdaniem nie jest nihilistyczny, ponie
waż o nihilistycznych skutkach postaw i „prawd" opowiada w spo
sób ponury i despera cki, odstręczają cy (mam nadzieję, że nie tylko 
nudziarstwem form y . Bo utworu - jako dziela sztuki - ja n ie bro
nię, wyjaśni.lem t o na początku listu). Co równie ważne - nie jest 

· stwierdzeniem: człowiek jest nihil i w ogóle nicość i zagłada, ale· 
czlowiek, który pode jmuje takie a takie postawy mentalne i real1.zu
je je, odciska je w dzialaniu - ryzykuje, ż stanie się nihii i wszy
stko będzie nicość . 

Ufff, i to chyba wszystko, co chcialeni pawi dzieć na temat owe 
go utworu. Z grubsza. 

Posyłam Ci ostatnie strony, które zaginęły. Jest w tym coś 

śmiesznie glupiego, że zaginęly - jak k iedy uroczysty mówca pot
knie się na estradzie, pośl.iźnie na skórce od banana. Albo mówi, a nie 
wie, że ma rozpięty rozporek . Życie umie to organizować zlośliwie 
i celnie. 

KRZYSZTOF WOLICKI: 

·Czy jednak po taci, k tóre ą, jak p w i dzi liśmy, dw i m a wer
sjami reagowania na Ducha Czasów - ulegloś · i komercjalizacji 



~- ~ystarcz_ają, by „R.zeźnia" okazała się sztuką o ludziach - rów
m~z 0 Ludziach - ~ zwykłym, teatralnym, sensie? Myślę, że to za
le_zy przede wszystkim od widza. Mrożek niepotrzebnie się zastrzega· 
nie ma R ' .„ · · w „ zezm patosu, nudziarstwa ani grafomanii (choć nie 
są~zę, by tylko . grafo_mani płakali, kiedy piszą smutno). Jest nato
r_niast _;rze?adan~e, ktor~ p:zesłania to, co nie zostało dopowiedziane, 
i pr~e- k~ore widz musi się przedrzeć, aby móc porównać siebie do 
sceniczne] tezy Gdyż Rzeźn ·a" kt' · M · , . . · . „ i , w oreJ rozek po raz pierwszy 
m~wi sam n_a s:e1:ie. ~ jest także pierwszym jego tekstem, wobec 
ktor~~o pow_i.ed.ziec siebie musi też odbiorca, o ile wszystko nie ma 
zapasc w prozmę. 

Mówi~ siebie - a~e siebie o czym? O granicach kompromisu. Te
raz bowi~m, P~~bawiony niewspółmierności, umiar znaczy właśnie: 
kom~r~;;iis. Otoz .tym, co nie zostało dopowiedziane w postaciach 
„R~ezr:i , s~ granice kompromisu, dopuszczalnego i możliwego dla 
kazdeJ 2 . nich. Po tym dopowiedzeniu byliby bohaterowie Rzeźni" 
„pelnymz ludźmi". " 

SŁAWOMIR MROŻEK: 

Oso~n_ik, który nie g~st~k~luje, nie mówi, nie wykonuje żadnej 
:zynnosci, a przy tym. me spz, zawsze i w każdej sytuacji uważany 
]est za zamyslonego. _Nie~lusznie, równie dobrze (jeśli nie przeważnie) 
b~:i!a. wtedy w stanie . nieruchawej głupoty. Czasami może go zdra
ddc Jeden g_est, na . przykład kiedy nagle podłubie w nosie. Wtedy 
od ra~u traci w .sobie_ myśliciela i ukazuje się widzom i interpretato
r~m J~ko ~od~aJ deb_ila. Znowu niesłusznie. Czy można zaręczyć, że 
Ei.nstemowi m~dy. me zdarzyło się podłubać w nosie podczas naj
większego natęzema pracy umysłowej? 

, P~z~p1:'śćmy jednak, że ów osobnik naprawdę jest zamyślony, to 
rowmez Jest praw~opodobn_e. Wtedy stawia się równanie: zamyślony 
- sm:utny. Slu~zme czy meslusznie? Czy znowu automatyczna kon
wenc3a, czy tez r:e.czy_wiście zamyślenie się nieuchronnie prowadzi 
qo ~mutk1:'? Prze_ciez me w każdym wypadku. Istnieje rodzaj zarny
slem~, kto,re moze prowadzić do rodzaju radości. Na przykład, kie
dy sz~ cos dobr~e wymyśliło, a nawet sam proces myślenia może 
dawac satysfakc3ę podobną do zadowolenia ze sprawności ciała albo 
maszyny. 

Implik~cja, że myślenie to smutek, nie jest pochlebna dla radości. 
Oznacza, ze radość musi być bezmyślną. 

1;f oż: wię: prz~z. „zamyślenie" rozumie się tylko jeden rodzaj za
myslem~, _mianowicie nad losern, życiem, przeznaczeniem i tym po
d~~n_ymz i z tyc~ poc_hodnymi t_ematami. Takie zamyślenie rzeczy
wzscie tr~~no ko3arzyc. z wesoloscią. Ale nawet smutek nie jest je
dyną mozlzwą kon~ta~Ją. Równie dobrze może nią być - powaga. 
Ale w naszych po3ęciach „powaga" graniczy tylko o jeden wlos 

z „nadęciem" czyli brakiem poczucia humoru. Więc tak czy inaczej 
zamyślenie nie jest dobrze widziane w towarzystwie. Albo oznacza 
„smutek" albo „powagę". Z dwojga zł.ego lepiej jest już być po
sądzonym · o smutek (materiał do romantycznej pozy: „smutny, więc 
cierpi. A cierpi, bo ma przeżycia„." - i tutaj nawet plotki mogą się 
rozwinąć i jesteśmy już obiema nogami w towarzystwie) niż o po
wagę („nie zna się na żartach"). 

Czemu nie można się dziwić. 

SŁAWOMIR MROŻEK: 

(„.) Na ogól spotykamy się i zbierarny w grupy, żeby nam było bez
pieczniej, niż pojedynczo. Razem, ale tak, żeby nikt nie czul się za
grożony przez innych, czyli jeden przez drugiego. Należy więc, żebyśmy 
byli sami swoi (im bardziej w „swoim gronie", tym lepiej) i żeby 

panowala wspólna, ustalona konwencja prezentacji, klasyfikacji 
i akceptacji. Ktoś zamyślony (naprawdę, choć w sytuacjach towa
rzystkich prawie nigdy się nie zdarza, czy też pozornie, co może się 
zdarzyć) zawsze jest zagrożeniem. Przecież nie wiadomo, co myśli, i od 
razu podejrzewamy, że myśli o nas. (Nieuchronny, natychmiastowy 
odruch egoizmu, tak często nie odpowiadający żadnej rzeczywistości). 
Czyli pewnie sądzi, a jak sądzi, to już źle. (Widocznie nigdy nie czu
jemy się dość pewni choćby największych atutów i widocznie zawsze 
mamy nieczyste sumienie). Myślenie wylącza go ze statusu swojaka 
i zmienia go w obcego, choćby skądinąd byl to najlepszy nasz zna
jomy. A obcy jest zawsze niebezpieczny. 

Jeżeli więc zdarza się nam myśleć w towarzystwie, czyńmy to 
tak, żeby nikt nie zauważył. 

KRZYSZTOF WOLICKI: 

Mrożka krytyka tyle razy oglaszala wielkim demistyfikatorem, 
że warto chyba oznaczyć, jaki mu najpierw przeświecał ideał. Trze
ba jedynie pamiętać, że umiar nie jest tu ani synonimem kompromi
su, ani ugodowości. Właśnie dlatego, że bieguny są niewspółmierne, 
o ugodzie nie może być mowy: poszukiwanie umiaru nie jest więc 
mieszaniem bieli i czerni w szarzyznę, lecz rozgraniczeniem zasięgu 
możliwości. Tendencja rozgraniczeń jest z góry dana: umiar winien 
by oznaczać wytyczenie strefy bytu, w której jednostka czulaby się 

pełnoprawnym gospodarzem i nie poddawała żadnym alienacjom. 
Chodzi więc o uprawomocnienie istnienia każdego z Piotrów 
Ohey'ów w sposób dla nich samych niewątpliwy. Mrożek jest na 
tyle realistą, aby wiedzieć, że takie uprawomocnienie bynajmniej nie 
stanowi dostatecznej gwarancji. Nie będąc wystarczającym warun
kiem współistnienia, subiektywna prawomocność indywiduum jest 



jedna.k na pewno konieczna. Ó tym więc naJPierw mówi teatr Mroż~ 
ka . Ale organizacja dramatyczna takich zd erze1i nie jesi wcale spra
wą prostą . 

Sł_,AWOMIR MROŻEK: 

Przez dwa tygodnie mieszkalem w hotelu poza miastem, na skra
ju lasu u podnóża gór. Cale okno wypełniała zi eloność i glosy pta
sie. To ostatnie tylko wtedy, kiedy nie były zagłuszane przez salwy 
broni automatycznej i wrzaskiem kilkuset dzieci, na przemian albo 
równocześnie. 

Pr y lesie była strze lnica wojskowa. Z szopy prowadzącej od 
miasta d o hotelu można było dostrzec niale f igurki, ciemniejsze niż 
ziemia, zgrupowane i przemieszczane w edlug praw nadrzędnej orga
nizacji, aż przypominały kolektywny ruch owadzi . Owa oranizacja 
slużyla do produkowania od czasu do czasu loskotów napełniających 
leśną okolicę posuwist y m, szumiącym echem. Dzieci wyprowadzano 
do lasu w raniach zajęć szkolnych, może lek je przyrody, a może już 
nie wiadomo bylo, co z nimi robi · pod koniec roku szkolnego. Z mo
jego okna widywałem ten pochód jak k rucjatę przeciwko ciszy i po
rządkowi natury. Dziecko pojedyncze może wzruszyć, kilkoro dzieci 
bawić, ale tłum dzieci jest wrzaskiem na jednej tylko nucie: agresji. 
Kto przegoni i przekrzyczy kogo wydaje się wtedy jedyną zasadą 
funkcjonowania i biada takiemu dziecku , które sklonne jest patrzeć, 
·myśleć, odczuwać. 

Pogody trwaly jednakowo piękne , jeden blok upa.lu i błękitu, choć 
był zaledwie maj. Taki rok, a poza tym to zdarza się częściej na 
południe niż na północ od Alp. W ieczorami, kiedy dzieci i żołnierze 

szli spać - zaczynały grać orkiestry. Bylo ich dwie do trzech jedno
cześnie: big-beat z hotelowego radiowęzła, new-rock zespołu w sali 
dancingowej wyposażonej w elektronowe amplifikatory i czasami nie 
zidentyfikowany zespól amatorski w pobliżu. Nad ranem pijane chó
ry bankietowych i weselnych gości, ponieważ hotel slużyl turystom, 
miejscowemu towarzystwu oraz okolicznościowym bankietom i we
selom. 

Można więc powiedzieć, że nie brakowało życia, mimo że hotel 
zbudowano w ustroniu. Zazwyczaj zresztą wybiera się jakieś zacisze 
z pięknym widokiem, buduje się tam „ośrodek", po czym zacisze 
zmienia się w beton, megafon, zaplecze kuchenne i parking, co po
woduje dużą frekwencję, jakby to samo, co można znaleźć, czego na
wet nie można uniknąć w mieście - bylo raczej przyciągające i po
ciągające w spodlonym zaciszu. Kolarz jeżdżący w kółko po arenie 
cyrkowej na rowerze nie jest dla publiczności atrakcją, ale malpa, 
która przecież powinna przebywać na drzewie, w sadzona na rower 
przyciąga tlumy. 

Dalej nie będzie metafory, pointy ani wniosku. Dzieci wrzeszćzq 
i rosną, dorośli wrzeszczą i. pijq zalatwiajqc rozmaite. intere~y, ~oł
nierze uczą się strzelać, natura trwa. Podstawow ob3awy z1awiska 
czy elementy spotkaly się w tym hotelu. Można naciągnąć kołdrę na 
głowę, można - zamknąwszy okno - czytać książki, można z nimi 
współistnieć, obok na ile się da, razem na ile się musi. !~k dlugo? 
Dzieci już niedlugo dorosną i nie dadzą się wyprou:adzic do la~u, 
dorośli będą mieli kaca, a żolnierze nauczą się strzelac .. Natura zmi~
ni się w śmieci i też będzie naturą, je j jest wszys~ko 1ed11;0, ~ mo?e 
przemykanie się między t y m wszystkim t eż nie moze trwac wiecznie . 



Slawomir Mrożek urodzil się 26 V 1930 w Borzęcinie (Krakowskie). 
Dramatopisarz, prozaik i satyryk. Debiutował 1950 reportażem „Mlo
de niiasto" („Przekrój"). vVspólpracowal z eksperymentalnym teatrem 
studenckim Bim-Bom w Gdańsku. Czl. redakcji „Dziennika Polskiego" 
(1950-54). Prowadził parodystyczną rubrykę „Postępowiec" w pis
mach: „Od A do Z" (1956), „Dziennik Polski" (1946-47), „Życie Li
terackie" (1950-54), wyd. os. 1950. Od 1963 przebywał we Włoszech, 
od 1968 mieszka w Paryżu. 
Dramaty: Policja, Męczeństwo Piotra Ohey'a, Indyk, Na pelnym mo
rzu, Karol, Strip-tease, Zabawa, Kynolog w rozterce, Czarowna noc, 
Śmierć porucznika, Tango, Krawiec, Poczwórka, Dom na granicy, 
Woda, Testarium, Drugie danie, Vatzlav, Szczęśliwe wydarzenie, 
Rzeźnia, Emiranci, Garbus, Polowanie na lisa, Lis filozof, Lis aspirant, 
Serenada, Pieszo, Ambasador, Alfa, Kontrakt, Letni dzień, Portret. 
Scenariusze: Wyspa róż, Amor. 
Opowiadania: Półpancerze praktyczne, Słoń, Wesele w Atomicach, 
Deszcz, Dwa listy. 
Powieści: Malefzkie lato, Ucieczka na południe. 
Rysunki: Polska w obrazach, Przez okulary Sławomira Mrożka, Ry
sunki. 
Fdietony: Male listy. 
Mrożek na deskach białostockiego teatru: 
1962 - Strip-tease i inne, 
1967 - Tango, 
1868 - Policja, 
1974 - Policja, 
1976 - Tango, 
197 8 - Emigranci, 
1979 - Szczęśliwe wydarzenie, 
1980 - Pieszo, 
1983 - Indyk, 
1987 - Drugie danie. 

w programie wykorzystano: rysunki Sł . Mrożka, fragmenty „Małych tistów", ar
tykuły - K. Wolickiego „W poszukiwaniu m ·iary" (Pam. Teatr. 1975, z. 1) i J. Ke
lery „Mrożek a capo" (Di.alog 19771.3), list Sł. Mrożka do K. Puzyny (Dialog 
197.319), fragmenty „Dramaturgii współczesnej 1945-1980„ L . Eustachiewicza, „Le
gendy romantycznej i szyderców" M. Piwińskiej, notki o Mrożku z „Przewodnika 
encyklopedycznego - literatura polska" E. Zuberbier, fragment artykułu J. Kotta 
„Rodzina Mrożka" (Dialog 196514). 
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