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... oryginalność Mrożka: wrzucił on do jednego worka sarmacką zarozumia
łość, dostojną prowincjonalną głupotę oraz niegdysiejsze błędy i wypaczenia. 
Wszystko to oujawiło mu się nagle jako pusta, przeżyta i groteskowa forma: 
koślawa i komiczna maska, spod której nie umiemy dojrzeć człowieczej twarzy. 

Jan Błoński 
Mit odrębności. 

(w:J Odmarsz, Kraków 1978 



„Indyk" to sytuacja ostateczna, zrodzona 
z okrucieństwa konsekwencji, z owego do
myślenia do końca (reductio ad absurdum). 
Sarn obraz jest już jednak nierównie boga
tszy, jest coraz bardziej syntezą i orkiestra
cją wielu elementów- nie upostaciowaniem 
jednej formuły logicznej, wyprowadzonej 
nieubłaganie z jednej generalnej tezy, z absur
dalnego założenia. Obok takiego założenia 
odnajdujemy u tródeł .,Indyka" znacznie 
bardziej rozległy społecznie, obyczajowo, 
psychologicznie obszar odniesienia, zgęszczo

ny w absurdalnej grotesce. Mrożek napisał 
komedię ornalie dydaktyczną, prawie oby
czajową - i w tych rygorach najwspółcześ
niejszą może w dwudziestoleciu (...) 

„Rzecz dzieje się w rornanty1rnie, na ob· 
szarze księstwa" - j akże odbrzmiewa w tej 
zapowiedzi sławetny koncept Alfreda Jarry, 
przykry ongiś dla dumy narodowej Polaków: 
„Rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie!" 
Nigdzie - to może być również bardzo 
szczególnie okreś l ona sfera nieautentyczno
ści, zgrywy, kabotyństwa, naśladownictwa, 

mistyfikacji, deklamacji, nieodpowiedzial
ności. Frazes przekształca się w tej sferze 
w antyfrazes. Lenistwo i nieudolność stroją 
się w szaty heroiczne, cierpiętnicze : „nie
m[)żność" staje się rozgrzeszeniem. Cały ten 
kompleks „spraw polskich" nosi w języku 
bohaterów .,Indyka" urocze miano: „nie
ochota"! Bardziej uczenie: „kryzys warto
ści". (...) 

„Rzecz-Ozieje się w romantyzmie"„. -
to znaczy w sferze buntu, nonkonformizmu. 
Ale romantyzm zszedł tu na psy, rozszeM 
się na fanty, na czytanki, na sielanki (dos
łownie: historia psa strutego kiszką, „co 
zwie się kaszana"). Opowiadanie Rudolfa 
to zresztą bardzo gruba, burleskowo-pod
wórzowa parodia wczesnoromantycznej 
ballady i nie jest to w .,Indyku" najzabaw
niejsze ani szczególnie udane. Ale ~1rożkowi 

chodzi o maksymalną rozpiętość, dwa biegu
ny kabotyństwa: jeden w dziewiczej, niezmą· 

conej naiwności, sielankowo-„ruczajowo"
księżycowy i w płaszczu operowego Mefi-
sta - drugi w kostiumie współczesnego 
intelektualisty, dotkniętego ostatecznym 
„kryzysem wartości". Te kostiumy, te „role" 
- zaskakujące zestawienie i pomieszanie 
najortleglejszych w czasie i wszelkim wymia
rze formacji intelektualnych - to także teatr! 
Kopalnia dowcipu . Teatr bogaty - także 

zewnętrznie. Wieloplanowy. I// efekcie 
Rudolf i Laura, Kapitan, Książę, trzej Chłopi 
będą pod keidym względem istotnymi, wie
lobarwnymi elementami sytuacji, a e nade 
wszystko jest przecież „Indyk" historią du
cho~ej przygody Poety - historią współ

czesną. 

Poeta zagajaj i zamyka. On jest mózgiem, 
on wie wszystko o wszystkich. ftęczy go bez
sens, pustka; ból istnienia ma już nawet za 
sobq. 'I/brew pozorom nie jest to po prostu 
kpina z eg?ystencjalizmu. Bardzo okrutny 
natomiast pamflet na intelektualistę - kabo
tyna, demistyfikacja kolejnej pozy, kolejne-
go frazesu , kolejnej formuły zmitologizowa
nej. W pewnym szczególnym ujęciu zmistyfi
kowana teoria „kryzysu wartości" staje się 
płytkim frazesem; frazes zabsolutyzowany -
d'omyślany do końca - ulega absurdalnej re
dukcji. Poeta będzie się więc kompromitował 
metodycznie. I to jest zwłaszcza drugi akt 
.,Indyka", znowu ciekawszy od poprzednie
go: pełniejszy teatralnie, lepiej sprzęgnięty, 
zorkiestrowany, bez taniej również literackiej 
parodii. I jeszcze kontrapunkt w tej symfonii 
frazesu - kolejny przerywnik, rozmowa Chło
pów: „Siedzi baba na cmentarzu, trzyma no 
gi w kałamarzu ... " Te przerywniki - pure 
nonsense h la polonaise -to jeden z najświet
niejszych, najbardziej oryginalnych teatralnie 
pomysłów Mrożka. I wielki urok „Indyka". 

Poeta będzie na koniec dokumentnie zban-

krutowany, ale w tym samym położeniu znaj
dą się wszyscy inni, łącznie z Księciem, 
władcą oświeconym, który w poszukiwaniu 
ostatnich w krainie „nieochoty" pozytyw
nych bohaterów za wszelką cenę doszedł był 
aż do koncepcji uriędowej Pary Kochanków 
Państwowych! Finał jest znowu „kupj". Ale 

Poeta jeszcze się zemści. Z pistoletem w ręku 
zorganizuje koncert skrzypcowy Kapitana 
o drewnianym uchu, bo któż właściwie ma 
prawo sądzić, wyrokować o czyjejkolwiek 
muzy kal n ości? Zmistyfikowany szalbierczo, 
zabsolutyzowany frazes o „kryiysie wartości" 
może prowadzić do złowrogiego w działaniu 



relatywizmu, do przekreślenia wszelkich war
tości; „nieochota" - do aktywnego cynizmu. 
Oto komedia dydaktyczna! 

Józef Kelera. 
Mrożek - dowcip wyobretni 

logicznej. 
(w:) ,.Dialog" 7 964, nr 8. 

Dramaty Mrożka to mikrospołeczeństwa . 

'IJ tym teatrze człowiek jest os:tateczn ie okreś
lony przez swoją pozycję w stosunku ilo in· 
nych. Ma rangą , która determinuje go tak 
ściśle, jak w teatrze absurdu biologia. Związki 
międzyludzkie w teatrze l'łrożka stają się nie· 
mal absolutem. Układ sił jest bezwzglP,dny, 
jak w teatrze absurdu prawa natury. I to jest 
chyba podobieństwo z teatrem absurdu. Rze
czywistość ujęta w kategorie ostateczne jest 
mistyczna, albo groteskowa, trzeciego wyjścia 
nie ma, wszystko inne to względność i kom
promis. Absolut graniczy z absurdem, tę pu
łapkę znała już teologia, dlatego nakazywała 
wierzyć. Mrożek nie jest mistykiem, Jest ra
cjonalistą, ale racjonalizm doprowadza do ka
tegorii ostatecznych i też mu wychodzi absurd. 
Gatunek absurdu jednak jest u niego inny. 
Jeśli u Becketta czy Ionesco zbawienie przed 
prawami natury miało być - mówiąc ogól-
nie - w metafizyce (choć go nie ma), to 
u Mrożka społeczny układ si ł też musi nabrać 
sensu „wyższego". ( ... )W wyższy sens trze~a 
uwierzyć, mechanizm musi stać się nie tylko 
prawem ale i prawdą. A kiedy sią nią już sta
nie, będzie miał tę fatalną siłę, która mu poz
woli zmieniać rzeczywistość. U Mrożka 
absurrł jest wymyślony, jest mitologią spo
łeczną. Z początku ta mitologia jest tylko pa
rabolą i pretekstem, jest funkcją układów 
społecznych - fałszywym, najbardziej fan-

tastycznym założeniem, z którego wynika 
fakt prawdziwy. ( ... ) literatura to rzeczywi
stość najbardziej zmitologizowana. Mrożek -
prozaik wyszedł od parodii, literatury w ka
rykaturze. Już wtedy się okazało , ie literacka 
parad ia wystarczy, żeby rzeczywistość , nie 
literatura stała się absurdem. Pisze Juzowski: 
„Polscy krytycy twierdzą, że ziarnem z które
go wyrasta humor Mrożka, jest parodia. Na
leży jednak dodać, że kiełki tego ziarna nie 
tylko w górę się pną, ale ryją w głąb. Zazwy
cza1 parodia bierze pod skalpel zewnętrzną 
cechę zjawiska po to, aby w ten sposób skie
rować uwagę na jego istotę . Mroiek zaś pa
rodiuje nie kształt zjawiska, lecz jego sens". 

Ze związków prawdziwego układu sił 
i mitologii u Mrożka powstaje literacka dia
lektyka magiczna. Jego wyobraźnia jest za
wieszona między matematyką a niesamowi
tością. Jego dramaty dziwnieją w sposób ści · 

s.ły, a z układów społecznych wynikają 
aastisze. 

L.) ,.Indyk" iest cały podszyty współ
czesnością, jest parocfią mitologiczną. Za to 
„Tango" jest całe poclszyte romantyzmem. 
Przez „Indyka" biegnie do „Tanga" ów łatwo 
wyczuwalny wielki prąd tradycji, który je ka· 
zał kojarzyć z „Weselem". „Tango" sięga 
głębiej; w ,.Indyku", warto nawiasem zauwa
żyć, zostało to co najbardziej jest „mitem 
„Wesela"" - niemożność, nieochota, Polska, 
czy raczej iaoda Polska schocholona. Artur 
więc to zbuntowany indywidualista, maksy
malista, Prometeusz i Winkelrid, Konrad 
w masce harcerza. Ale przejął po Ks1ąci u 

z ,.Indyka" pomysł ślubu, romantyczną kon
cepcję pary. Musiał przejąć, bo też się wy
wodziła z mitu. Artur dla ujęcia świata w for
mę i rytuał, w orszak ślubr1y, postanowił zo
stać „. panem Tadeuszem. 

Z romantyzmu wywodzi się zwykle byro
nicznego indywidualistę, wcielenie buntu 

przeciw światu . Ale istn ieje przecież i forma 
romantycznego ze światem kompromisu , na
wet w polskiej mitologii literackiej, „Dziady" 
lecz i „Pan Tadeusz" właśnie.( ... ) Zariziwia
jące, jak wciąż powracają te same elementy 
„archetypalne!)o", epickiego moclelu : przełom 
e110k i, a jako pogorłzenie przełamanych epok, 
czyli owa arka przymierza mięrlzy star;ymi 
a nowemi czasy - ślub, ,,z szlachtą polską 

polski lud", maskarada odpowiednia i taniec
rytuał. Slub stał się narodową formą rozwią · 
zywania konfliktów historycznych od epoki 
napoleońskiej. jeśli nie on Chrobrego i Dą
brówki. 

Marra Piwińska. 

Mrożek, czyli słolf a sprawa polska. 

(w:) „Dialog" 1966, nr 5. 
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MAŁE LIST V 

Pisanie ma jeszcze sens jako świadectwo oraz przekazywanie mądrości. 
Jednemu człowiekowi przez drugiego człowieka. PrzekazylNćJnie: a więc nie 
wypinanie się, krygowanie, robienie min przez autora celem zwrócenia na siebie 
uwagi (.„) „. Mądrości: to słowo nie czuje się dobrze w języku polskim. Wstydli
we ono, nie wie jak się zachować. Sugeruje jakieś wtajemniczenie, jakiegoś 
mędrca, który wie wszystko i do końca. Tymczasem nie ma człowieka bez 
mądrości, jak nie ma człowieka bez głupoty. Każdy najgłupszy powiedział 
w życiu coś mądrego choćby jeden raz lub mądrze postąpił, a najmądrzejszy 
palnął głupstwo. Zresztą mądrość to nie wiedza, dlatego trudno ją przekazać. 
literatura jest powołana do tej trudności. Do przekazywania czegoś, co nie jest, 
ale co się dzieje. Dzieje się w akcie życia i w akcie przekazywania. 

Sławomir Mrożek. 

Zawsze chciałem spotkać świętego starca, który by mnie nauczył, jak żyć. 
I nie spotkałem go nigdy. A przecież żyję już dość długo i obracałem się po 

świecie. 

Sławomir Mrożek. 



Dlaczego pisarz pisze? Sto razy słyszałem to pytanie, dwadzieścia razy 
odpowiedziałem (osiemdziesiąt razy wykręciłem się od odpowiedzi}. Pytanie 
może się wydać niemądre, jak to: „Dlaczego ogórek nie śpiewa?", albo mądre, 
jak to: ,,Jaki jest sens istnienia? " Względnie niemądre jak pytanie o sens istnie
nia, a mądre jak pytanie o niemuzykalność ogórka. Odpowiedzi też może być 
mnóstwo. ,,Dla zarobku". ,,Bo woli pisać niż czytać'~ „Bo mu w duszy gra". 
,,Z nudów". ,,Żeby się wyróżnić". ,,Żeby pouczyć, rozerwać, wychować, ziry
tować albo się przypodobać, żeby spełnić funkcję klasową". Czy mam wyliczać 
dalej? Osobiście nie interesuje mnie, dlaczego piszę. Dosyć mam kłopotów 
z samym pisaniem. Raczej zainteresowało mnie pytanie: dlaczego nie piszę? 
Ściślej: dlaczego czasem już nie chce mi się pisać tak, jak chciało mi się 
dawniej? 

Sławomir Mrożek. 



Trudno pogodzić się z tym, że nic nie wiem i niczego już się nie dowiem. 
Chwilami skłonny jestem sądzić, że cała gorączkowa, wytężona i wspaniała 
doprawdy działalność umysłowa ludzkości nie naprowadziła nas na najmniejszy 
nawet ślad. Kultura nasza przypomina ogromny słownik, w którym każde hasło 
wyjaśnione jest przy pomocy innych haseł, ale brakuje w nim pierwszego słowa. 
Układ zamknięty, w którym wszystko się wyjaśnia jedno przez drugie, jedno 
odnosi się do drugiego, ale sam układ pozostaje nie wyjaśniony. 

Sławomir Mrożek. 

„. w żadnym innym gatunku literackim moment sukcesu nie liczy się tak 
bardzo jak w dramaturgii, bo to i premiera, i recenzje zaraz po premierze, czyli 
wydarzenie towarzysko-artystyczne, natychmiastowe formowanie się opinii 
publicznej, aktorzy, oklaski, lub też nie-oklaski, i w ogóle dreszcz jak na stadio
nie sportowym. 

Młody dramaturgu, obiecujący, posłuchaj rady starego dramaturga, w dal-

szym ci<i!JU obiecującego. Jeżeli raz zaczniesz obiecywać, nie wykręcisz s'.·ę .od 
tego już nigdy. Zdechniesz, a będziesz musiał obiecywać. Z tą ty!ko rózmcą, 
że najpierw sam obiecujesz, a potem będą od ciebie żądali, żebyś obiecywał. 

Sławomir Mrożek. 

. .. teatr jest zwierciadłem świata, ponieważ jest zwierciadłem człowieka. 
Jego szaleństw, lęków, obsesji, wielkości i małości, pychy i - nader rzadko -
pokory, smutku i zadumy, chwilami radości i beztroski. Jest ucieczką od świata 
i wyzwaniem rzuconym światu, dumnym stwierdzeniem siły człowieka, który 
próbuje zmierzyć się ze swym losem. Niestety, człowiek zazwyczaj okazuje się 
cherlawy, jego siły mizerne, jego stentorowy głos ni stąd ni zowąd przechodzi 
w dyszkant. Świat bowiem, rozumiany jako suma działań wszystkich ludzi, nie 
poddaje się działaniom pojedyńczego człowieka. Człowiek chciał dobrze, 
a tymczasem jego własny twór, twór wszystkich jemu podobnych okazuje się 
tak odległy od zamierzonego ideału, tak krnąbrny i głuchy na wszelkie 

perswazje. 

Sławomir Mrożek. 
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