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( .. . ) Kiedy już raz dano nam poczucie , ja", nie ma końca naszej potrze-
bie, ambicji i pokusie, żeb o „ja" było jak największe . Ale pr:zede 
wszystkim: nigdy i ni ·czone. Stąd także to zadanie jest bez 
końca . Bo jak.kotwie szerzę, za sze będzie miało jakieś 
granice, a przecież o 

Propozycje, żeb 
stośc~ że jakkolwi 
nym kierunku i za 
(co by oszczędził 
,Ja" odrzuca ze 
o wróc.enia. Zresz t 
jak ,żądać większe 
ne. Może , gdyby si 
prawdę na pewno i 
by nawet okazało się , 
całkowicie pewne) prz 
kiedy się nie da. ( ... ) 

Ta myśl się budzi w te 
mojego widzen ia tego, co 
poza teatrem: wszystko w sa 
czające. Ale oczekuję - bo 
wymagam - i.e zaraz ta doskon 
fragment wielkiej pogoni czegoś, 
niewiadomo czym jest. Walor tej po 
petiach, ale na przygodach woli istnien 

Przypuśćmy, że między innymi po 
W życiu barman zaczyna się i kończy ty 
jako funkcja. W teatrze wiem, że w barman 
z piwem nie mają nic wspólnego . • -.lawet jeż 
ograniczonym tylko do podania piwa, obecn 

wobec nieuniknionej oczywi
ne bę dą - pójść w przeciw

ię i poprzestać na małym 
), propozycję taką moje 

ięcia wydaje się nie o 
aśnie tak samo mętne, 

,,małe" jest niepew
czym jestem, ale na 

", to wtedy - choć
ome (ale nareszcie 
go trzymali. Cói, 

wszej sekundzie 
eto !amo, co 
adnie wystar-
o od teatru 

· ukazany 
ymś, co 
eh pery-

(który w teatrze narzuca mi się jako człowiek, Jego bar 
na plan dalszy), obecność jakichś pragnień i strach · 
dziei, pomysłów i projektów, ich potencjalna 
nieujawniona i tylko możliwa - pozostaje w mOJ 
że barman niczego nie ujawnia i nic nie robi na s 
- wydaje się znaczące. W życiu codziennym widzi 
W teatrze to, co jest myślane i odczuwane i także wie 
we. Bezpośrednio widzialne służy tylko powyższemu . ( .. 

Dialog 19 78z. JO, s. 145-146. 

( ... ) Dramaty Mrożka to mi.krospo łeczeń twa. W tym teatrze człowiek jest 
ostatecznie okre ślony przez swoją pozycję w stosunku do innych. Ma rangę , 
lĆtóra determinuje go tak ściśle, jak w teatrze absurdu biologia. Związki 
międzyludzkie w teatrze Mrożka stają się niemal a solutem. Układ sił jest 
bezwzględny, jak w teatrze absurdu prawa natury. I to jest chyba podobień
stwo z tea trem absurdu. Rz.eczywistość ujęta w kategorie ostateczne jest 
mistyczna albo groteskowa, trzeciego wyjścia nie ma, wszystko inne to 
względno · ć i kompromis. Abso lut graniczy z absurdem, tę pułapkę znała 
już teologia, dlatego nakazy ła wi rzyć. Mrożek niej· t mistykiem, jest 
racjonalistą, ale racjonalizm doprowadza do kategońi ostatecznych i też mu 
wychodzi absurd. Gatunek ab ur · "ednak u niego inny. Je śli u Be-
clc.etta czy Ionesco zbawieni · natury miało być - mówiąc 
ogólnie - w metafizyce Mrożka społeczny układ ił 
też musi nabrać sensu sens trze a uwierzy ć, me-
chanizm musi stać si awdą . A kiedy się już nią 
stanie, będzie miał zwoli zmieniać rzeczywi-
stość. U Mrożka a, logią społe czną. Z począt-
ku ta mitologia j ·est funkcją układów spo-
łecznych - fał m założeniem, z którego 
wyniknie fakt p, istość naj bardziej zmito-
logizowana. dii, literatury w karykatu-
rze. Już wted wystarczy, żeby rzeczywi-
stość, nie lit Jurowski: „Polscy krytycy 
twierdzą, że ożka, jest parodia. Należy 
jednak, do !ko w górę się pną, ale ryją 
w głąb. Z zewnętrzną cechę zjawiska po 
to, aby w go istotę. Mrożek zaś parioduje 
nie kształ iązków prawdziwego układu sił 
i mitolog· 1alektyka magiczna. Jego wyobraź-
nia jest a niesamowitością. Jego dramaty 
dziwnie" w społecznych wynikają pastisze. (. .. ) 

Marta Piwińska 
MROŻEK, czyli S ŁOlV A SPRAWA POLSKA. 

Dialog 1966, nr 5, s. 105. 

ik polski", Polityka nr 476. 



Z stanawiające, skąd u mnie ten kazn dziejski ton. W tych małych li 
stach, niekiedy. Czasami spostrzegam go już w r ękopis ie i zapobiegam. Cza
sami spostrzegam go dopiero w druku, kiedy jest z późno. 

Czyżbym był kaznodzieją urodzonym? Ale w takim razie nie odczuwał
bym wobec kaznodziejs twa niechęci, któr ą przecież odczuwam. U żarn 
kaznodziejstwo za styl niesmaczny i podejrzany. 

Musi być coś w wyposażeniu, które odebra łem. Zabierano mnie do koś
cioła, zanim jeszcze nauczyłem się czyta ć. Kazania były moim pierwszym 
ze tknięciem z literaturą , czyli mową inną niż dom wa. („Podaj, przynieś, 
uważaj. potaniało, podrożało".) Moją pierwszą szkołą stylu. Która musiała 
na rrmie zrobić wrażenie. 

Potem była literatura dla dzieci i młodzieży. (Niest 
biblioteki , z której mógłbym wykradać V ltaire'a · 
podobno zdarzało się chłopcom z lepszych sfer 
podobna do kazań. Tak przyświecały jej cele 
skie, narodowe, i.e jej styl nie mógł by ć inny. 
księdzem. 

Co dalej? Ano, wczesne lata pięćdziesiąte. 
sprawie. Wtedy już nie tylko czytałem, ale i pis 
Moim pierwszym wprawkom przyświecały szcz 

I ani się spostrzegłem, jak stałem się dorosł 
sie Polakiem. 

A że samym patosem żyć nie można , organiz tworzył przeciwciało : 
wicowanie-figlowanie. Boy, Gałczyński, kabarety ... Tu kazanie z 
a tam śmichy-chichy na sali. 

Dobrze, ale co pośrodku? 
Wydaje mi się, że brak nam czegoś pomiędzy 

trąbą. Jako polski pisarz , który nie chce ani ry 
odczuwam ten brak dotkliwie. 

Na kim się wzorować? Pewną alternatywą by 
jakże polska. Ale jakże szlachecka, a ja nie jestem 
Pasek, Gombrowicz, Wańkowicz ... Ani z kultury, 

Nie widzę stylu, który mi całkiem dpowiada ł 
Zaniechać stylu i po prostu bełkotać, jak niektór 
buję stylu. 

A cudzoziemca nie mogę u uawa ć. Niemie 
„understatement", francuski „esprit", rosyjska 
łem mojej młodości. 

Skoro więc nie mogę podjąć stylu - . styl pod 
style, na których się wychowałem . Owdzie -
rechocik mnie dopadnie , gdzieniegdzie cudzozie 

Jeżeli nawet dotyczy to nie tylko mnie jedne 

' 

ść Sławomira Mrożka jest sa tyryczno-grotesko
wistością społeczną, jakimś włączen iem się 
wie lką dyskusj z przeszłością i teraźniejszo

wy na współczesny etapie. I cała ta tw'r 
iami , w różnej formie, do wielkiej twórczości 

n tyzmu, z którym ~ zególnie się wadzi, 
Obrachunku z częścią tylko społe c:z ństwa , 
in te ligencją, do on uje Mrożek w „Tangu". 

om ie wąskie , de facto jednak jest wcale sze
. Przede wszystkim przekracza ono naszą 

ując inte ligen cję euro jską, a po lską w tej 
achód ; po wtóre nie ogranicz się do stawia

jak w „Zabawie" pokolenia lecz pokol~ń 
wsp · łczesno „ i jej g nealogię. Edek, brutal

ca w utworze nie jest reprezentantem żadnej 
ej; t postać z marg· esu społecznego, któ~a 
teligencji, tej inte ligencji która snobo ała 1ę 
w takt kaprysu czy chwil wej wygody - arty· 
dzieńca - raz frate rnizowała się z takim „cha
góry. Apasz bierze odwet, gdy tylko nadarzy się 
stępowania podpatrzony u in teligencji, oczywi-

ych rękawiczek. zymżeż różn i się Edek u ł a
Tym chyba, że Artur „wykończył" Babcię deli
kończył Edek, a metody Artura - reformatora 
ie są w swej istocie mniej despotyczne i mniej 

u - władzy . 
az „ ligencja w dwóch ostatnich pokoleniach panosi 

odpowiedzialność za styl refo rma tora - despoty Artura, i za zwy 1 ęst~o 
t i chama zezimieszka z mętów społecznych. Odpowie· 

o w naszych oczach, nie w wojej świadomości, 
powiedzialności wraz z całym bagażem poj ę ć 
powania. ( ... ) 
ezwładniającym świat jest współczesna inteli· 
rzynajmniej dwa pokolenia schyłkowej kultu
ą siłę - poprzez bezwład - tego chochoła 

sienie fabuły „Tanga" do „Wesela" Wyspiań
·e swego obrachunku z tym chochołem odpo· 

wie bolu chocholego tańca". A mianowicie finało-
wym o olem t~ga w jedną parę, Edka z wujem Eugeniu· 
szem. Nad tru rtura. 

Mamy więc w „Tangu" wymuszony na rodzinie i narz.ecz~nej ślu? ~-rtura 
z Alą i wesele, parodystycznie ustawione w stosunku do zrw10łowosc1 I bez
pośredniości wesela u Wyspiańskiego . Na wesel~ u Mroz~~ - wbrew Wy
spiańskiemu - nie dochodzi do we~la. Docho~z1 do zabOJStwa Artura, do 
objęcia władzy przez Edka, do słuzby E~genmsza. no.~emu panu. ~brew 
Wyspiańskiemu, który ustami Panny Młodej zapewnia, ~ „trzeba byc w bu
tach na weselu" - Edek rusza w finałowe tango bez bu tow( ... ) 

„CHOCHOLI TA 
Stefania Skwarczyńska 

!EC'" JAKO OBRAZ - S MBOL W LITERATURZE 
OSTA TNIEGO TRZ YDZIESTOLECIA. 

Dialog 196 9, nr 8 . .1: 110- 11 3. 



Dowcip był i jest nadal najwyżej cenioną konwe cją w polskim sal nie. 
Czy zresztą nie jest zasadą salonu w ogóle? Polski salon pozosta ł najwier
niejszy francuskiemu prawzorowi z jego zasadą „d'esprit" . Wojny i rewolu
qe niczego pod tym wzglę em w Polsce nie zmieniły. Tylko w Polsce i we 
Francji spo tyka się aż w takiej liczbie ludzi dowcipnych za wszelką cenę. 
Strach, żeby nie wydać się nie owcipnym, nie „lek.kim", nie iron izującym, 
nie lotnym. 

Zjawisko przykre jak każda maniakalność . Ponadto uciążliwe, ponieważ 
utrudnia albo - w skrajnych wypadkach - uniemożliwia komunikację . Każ
de zdanie, każde słowo traktowane je jak trampolina, z której odbiwszy 
się wesołek chce wykonać popisowe salto. Co o czywiście paraliżuje język 
i prowadzi do niemoty tym bardziej rażącej , że przy akompaniamencie nie
ustannych dźwięków ustnych. Można być dowcipnym, ale jak często , ile 
razy na minutę ? Aberracja po lega na przyjęciu zasady, że trzeba, musi się 
być dowcipnym nilustannie. Rygor, tyrania, przymus i obowiązek. Bądź 
dowcipny, albo giń (towarzysko). ( ... ) 

Dlaczego weso łkostwo w ogóle? Mam raprzyczyną, 
czyli klasyczną konwencją salonu, poj jedną wy-
mienię . Dowcipkowanie jako system · ie powie-
dzenia niczego przy jednoczesnym · ć cokol-
wiek naprawdę, to znaczy dawać o sobie. 
Lepiej go zagadywać i czekać : a nie ja 
jemu. Wtedy będzie można uder a, też ma 
się na baczności i w rezultaci trwa m1 ·e bez na-
dziei, że kiedykolwiek ustan· · na chwi l 

awomir Mrotek: 
MAŁE LIST Y. 

79, z. 5, s. 154-155. 

. Sprób wa ł mianowicie 
e taki, kt ·ry j akąś po prostu 

jakiejś idei sprowadzić. Sprawa 
tacji, i kich intencji. Dramat idei to nie taki 

struj . e to spe łn ia cała twórczość drugorzęd-
erpanych z publicystyk.i aktualnej. Jest to zagad
. zaś jej rodzaju. Dramat idei to taki, który jest 

az także historią jej real iz wania czy rozpow
t historią ideowego czynu. Czyn taki podejmuje 

mianowicie wyprowadzi · społeczność, w której 
chaosu myślowego, nieporządku moralnego i maraz-

m ce tego dokonać przez zmianę stylu. Przedsięwzię cie 
jego o ę iluzją , albowiem zmiana stylu o niczym nie decyduje, boha-
ter sam wpada w pu łapkę swej idei, ginie, a dzieło jego ~rz~jmuje cham~ 
który żądany porządek zaprowadzi bez moralnego dramatu 1de1. Ten ostatm 
o azał się niepotrzebny i niemożliwy zarazem. Historia Artura jest więc 
również historią tematu literackiego. Mrożek podejmuje go po to aby uka
zać jego nieprzekraczalne granice. Nie ma - mówi - we współczesnym 
świecie miejsca dla reformatorów i apostołów idei; decyzje dotyczące świata 
współczesnego nie należą do intelektualistów, ajego najważniejsze sprawy 
nie rozstrzygają się w sferze idei. Sztuka Mrożka wpisuje się przez to na 
listę utworów poświęconych samotności intelektualisty we współczesnym 
świecie, podejmuje temat, który w literaturze XX wieku raz po raz powraca 
w różnych postaciach. W polskiej literaturze temat ten wydaje się szczegól
nie na.tarczywy; rola ideologa tak silna była w literaturze doby rozbiorowej, 
od, oświecenia po pozytywizm, dramat idei tak bogaty i tak !stotny wyd~ł 
plon literacki, iż schyłek owej roli, schyłek tematu przebiega w sposob 
dramatyczny i sam przez się stanowi epokę. (.„) 

Andrzej Kijowski, 
TANGO PROFESORA PRZEŁĘCKIEGO. 

Dialog 1965, nr Jl , s. 88. 



Jak wiadomo, rozpowszechnił się w wielu krajach obyczaj brania zakład
ników. Grożąc im śmiercią, uzyskuje się to czy tamto, przeważnie dowol
nie ustaloną sumę pieniędzy. 

Zakładnicy - ci, którzy przeżyli - udzielaj ą później wywiadów. We 
wszystkich wywiadach, z którymi udało mi się zapoznać uderzyło mnie 
jedno. Mianowicie na pytanie, jak zachowywali.się terroryś~i, odpowiadano: 
„ Bardzo przyzwoicie. Czasem, owszem, popchnę li, krzywo spojrzeli, pod
~ieśli głos, no, ale nie _można im się dziwić , byli zdenerwowani. Na ogół 
Jedn~ bardzo kulturalme, bardzo elegancko, bardzo sympatycznie."( ... ) 

Mnie to wszystko bardzo przygnębia. Te h istorie z zakładnikami, te ich 
wywiady ... To wszystko świadczy o jednej przygnębiającej prawdzie: że 
przemoc, byle dostateczni brutalna, narzuca reguły gry. Zadnemu z zezna
jących później zakładników nie przyszło do głowy , że cała sprawa w zało
żen iu i p d samego początku była niedopuszczalnym skandalem. że nikt, kto 
idzie sobie u licą, albo wstępuje do banku , albo gotuje sobie w domu jajka na 
miękko, nie powinien nagle poczuć lufy na plecach, a potem być więziony 

· z wyrokiem śmierci tylko dlatego, że ktoś inny chce sobie coś załatwić, 
albo po trzebuje gotówki. Że propozycja: ,,A teraz ja pana zwiążę, a potem 
zastrzelę" jest nie o przyjęcie m ralnie, psychicznie , chociaż może być 
~arzucona siłą i tylko si łą. A oni przyjmują tę propozy ·ę , nawet kiedy już 
Jest po wszystkim, k iedy nic przecież już im nie grozi Przyjmują ją właśnie 
moralnje i psychicznie, i właśn ie dlatego, że była im narzucona siłą. Nie 
p~zeprowadzają między tymi dwo ma trybami podziału, który powinien być 
mepr~ekl:a~alny. Potem już tylko _ krzątają się w tak wyznaczonej im rze
czywistosc1, moszczą s1ę po tulnie wewnątrz sytuacj i zaprojektowanej 
W}'.łącznie prz_ez „panó~" · , ,Kop~ł, ale tylko raz, jak ładnie z jego strony. 
Mogł ~rwac. paznokcie, a wybił tylko zęby, jaki sympatyczny. Tylko 
przypalił papierosem, a mógł też uciąć język , jaki dobry ... " Psychologia 
obozów koncentracyjnych. 

Czyibyśmy byli urodzonymi niewolnikami? 
. c;za~n;i wydaj: mi. się„ że tak . Słucham, czytam, oglądam te wywiady 
1 cos nn się wyd3Je, ze m zbyt długo trzeba by tę ca łą kulturalną, oświe co
ną , wypucowaną Europę skrobać po lakierze, że by się doskrobać do krwi, 
mię sa i kości. . 

Natomiast zastrzeleni milczą . Nie ma z nimi wywiadów i nie można się 
dowiedzieć, co myślą o tych, którzy ich zastrzelili. 

Sławomir Mrożek: 

MAŁE LISTY. 
Dialog 1976, z. 2, s. 118-1 20. 

Historia w „Tangu" rozwija się dialektycznie. Teza: s 
łał bunt. Antyteza: bunt doprowadził do absolut 
bezprawia. Synteza: bezprawie staje się p-awem, 
slaępowany niczym nowy porządek, władza 
tygrysy, Ręka - to były gotowe karykatury bez 
W „Tangu" Artur chce na serio naprawić świa 
i ma rację. To świat w „Tangu" jest karykatur 
na, szlachetna, konieczna. Mrożek pokazuje pr 
mitologizacji rzeczywistości, kategorie ostate 
świata staje się fetyszem, któremu trzeba zło 
dą. Totalna wizja świata zmienia się w tata 
wujaszka". Dramat idei przekracza próg rze 
Mito tur jest zarysowany. teraz tr 

eh. teraz wokół niego zo 
· Artur mianuje Edka rę 

ładzą, jest przecież n 
bijać dla idei, pośw1 

świata. To było n 
zabija go przypad 

r kochał Alę, j 
ł układ sił fał 
o tego, żeby w 
bie rzeczywist 
ślił rzeczywis 

dza absurd z 
ilny ten może w 

5, s. 109. 
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