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... O sobie
Urodziłem się

jeszcze przed

wojną,

bo od

czegoś

trzeba

było

zacząć.

Wykształcenie Odebrałem umiarkowane.
Długi okres mojego życia spędziłem w Krakowie
okolicach Pieskowej Skały.
Jestem krótkowidzem o surowych obyczajach.
Utrzymuję się z pisania opowiadań, sztuk teatralnych i rysowania .

... O teatrze
... Pomysł sceniczny jest konieczny w trakcie pisania, kiedy zaludnia
w wyobraźni. Podlega ona jednak innym prawom
niż, prawdziwa, teatralna. Jeśli, dla przykładu, pisząc sztukę mam
akurat w głowie prawy kąt sceny, to aby znaleźć rozwiązanie konkretnej sytuacji mogę ustawić w tym kącie, palmę, kredens czy żywe
go konia, prawda? Natomiast w teatrze ta fantastyczna dowolność nie
będzie możliwa. Na scenie z prawdziwego zdarzenia obowiązuje dą
żąca w okr~lonym kierunku koncepcja. Dlatego uważam, że nie może
być mowy o pomyśle inscenizacyjnym jako autorze sztuki na scenie
rzeczywistej. Moja koncepcja sceniczna ma zastosowanie tylko w czasie pisania. Z chwilą zakończenia tego procesu zamieniam się
w widza.

się scenę istniejącą

WYWIAD Z MROŻKIEM
- nr 30, 23.VIl.1961 r .

„Zwierciadło"
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„Małych

listach"

Duch „czysty"? Ciało „brudne"? (... ) Ciało nawet największego zbrodniarza nie lubi przebywać w pobliżu padliny, a „najczystszy" duch
bez drgnienia obcuje duchowo z największym świństwem. Im większe
świństwo, tym bardziej przyciąga ducha.
Duch zawsze lubił publiczne egzekucje, lubił gromadzić się wokół
ulicznych wypadków, czytać o mordach seksualnych. W czasach, kiedy jeszcze wojowano ręcznie, tylko zmęczenie fizyczne, omdlałość rąk,
kładło koniec rzeziom. Duch rżnąłby dalej.
Niech się duch nad tym zastanowi.

Na temat

Po zakrapianej libacji

Mrożka

Częściej błyskotliwy niż odkrywczy, czasem płaski ale zawsze inteligentny - taki jest Mrożek, jakiego znamy z cotygodniowych lektur.
Już tylko te cechy wystarczyłyby, żeby zwrócić na niego uwagę. ( ... )
Mrożek nie żywi się ani kawiarnianym skandalem, ani zaściankowy
mi ~porami, ani personalnymi napaściami. Humor jego nie ma czysto
skojarzeniowego charakteru. Pragnie nie tyle łaskotać czytelnika kalamburyczną orkiestracją, ile przez absurdalny efekt pobudzić go do
myślenia. Parabole Mrożka ·k onstruowane precyzyjnie jak sylogizm,
sygnalizują pojawienie się w naszej literaturze poczucia humoru, odpowiadającego współczesnej wrażliwości.

ANDRZEJ WIRTH
nr 2, 8.1.1961 r.

„Nowa Kultura" -

Istnieje już co5, co można by nazwać teatrem Sławomira Mrożka.
Jest to teatr farsy. Ale farsy nowego typu, najzupełniej współczesnej.
Farsa dawna - której sokami żywią się do dziś nasi scenoskrybowie
rozrywkowi - była spotęgowaną do niedorzecznych konsekwencji,
uproszczoną i zautomatyzowaną komedią charakterów lub sytuacji.
Smiano się z zabawnych pań i panów oraz z zabawnych zbiegów okoliczności. Inaczej u Mrożka. Farsa jego podobnie zresztą jak Witkacego i Ionesco - jest farsą idei. Smiejemy się z przygód, jakie przeżyją pojęcia o świecie, zakrzepłe w przestarzałych lub nietrafnych
stereotypach. Te sprowadza Mrożek do absurdu przez ukazanie ich
dosłownych, praktycznych wcieleń. („.)
LUDWIK FLASZEN

Teatr Mr<Yika - fragment
„Współczesność" nr 10, 16-31.V.1961 r.

Swiatem Mrożka rządzi grecki ,.,nus", źródłem wszelkiego ruchu jest
motor intelektu, który inicjuje ciąg wypadków, rozwijających się
odtąd z bezbłędnie logiczną i ścisłą konsekwencją. Sztuki Mrożka za·skakują swoją precyzją fabularną. Z przesłanki jednego zdarzenia
wynika nieuchronny wniosek, a ten znów wniosek staje się z kolei
przesłanką prowadzącą nieubłaganie do następnego wniosku. I tak
dalej, jak w sylogizmie. W ten sposób świat okazuje się zwartym,
szczelnym mechanizmem, którego tryby, sprężyny, zawory, funkcjo1nują na zasadzie niezawodnej aparatury. (... )
HENRYK VOGLER
„Z11cie Literackie" - nr 51/52, 1973 r.

Zabił,

bo kochał
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najważniejsza. Najważniejsza jest Flecistka. Dla niej chce osiąg
nąć ·sławę i o niej marząc uruchomił wyobraźnię. Już więc w · zarodku życie skaziło ideę. Sło\vem czujemy dobrze, że ze Skrzypka ani

rzetelny artysta, ani zwyc~ajny mężczyzna. Jego historia jest wymodelowana analogicznie do przygód Artura. W TANG.U szwankowała
socjalizacja ·· chłopca, .który nie mógł znaleźć sobie miejsca w społe
u·eństwie. Tu spaczone zostało dojrzewanie płciowe, ponieważ pożą
danie· rozszczepiło · się i wykoleiło, · spełniając w prz}·krych i jałowych
rojeniach. Tam brakowało ojca, tu inatki było za wiele.
· Oczywiście, RZEŻNIA nie ogranicza się do prezentacji takiego banalnego właściwie - przypadku. Opowiada także o współczesnej
sztuce, czy szerzej, kulturze. Miota się ona - zdaje się mówić pisarz między dwiema skrajnościami, które się wzajemnie unicestwiają. Nigdy artysta nie cenił się wyżej.„ i rzadko kiedy wielbiła
· go chętniej publiczność.

Jak to zwięźle podsumować'? Ludzie sztuki zgłasŻają roszczenia do
swoistego kapłaństwa: uważają się za burzycieli, przodownikó\\, odnowicieli społeczności. Zarazem jednak głoszą. że fundamentem
artystycznej działalności jest przyzwolenie i aplauz publiczności.
W XX wieku reprezentanci ducha chcą się zatem przypodobać
życiu ... Sztuka, przynajmniej taka, jaką proponują, chce .być. święta
bez świętości, boska bez Boga, absolutna bez absolutu, idealna bez
idei. Czy nie przypomina w tym wszystkim Skrzypka? To i on udaje,
że ściga muzyczną doskonałość, podczas gdy naprawdę chce Flecistki.
Później zaś, kiedy skrzypce i smyczek zamienia na obuch i n~ż, pra_~
nie zintensyfikować życie, miast wznieść ~ię ponad jego przyz1emnosc.
Ta intensyfikacja nie ona jednak kresu, chyba w śmierci.
W tę właśnie pułapkę wpadają i Skrzypek, i sztuka. Bo :\lrożek
nie uważa wcale, że sztuka jest „prawdziwsza" czy intensywniejsza
od życia. Raczej , że jest od życia bardziej uporządkowana, bardziej
konwencjonalna właśnie. Jest grą form, nie wyz,~oleniem instyn~tu.
maskowaniem, nie ujawnianiem podświadom~c•_. po~ządk?wam~~
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Drogi Konstanty,
... Pisałem tę Rzeźnię traktując ją - jako utwór - ubocznie i bez
przekonania. 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.
Domyślasz się chyba, jakbym ja to samo napisał dziesięć lat temu:
rozbudowałbym „metaforę" do maksimum możliwości, wyciągnąłbym
z niej maksymalną ilość sytuacji kontrastowych, konfliktowych, „napięciowych", uniknąłbym tyrad i wykładów wprost, przyprawiłbym
maksymalnie groteską i komizmem. Rzecz w tym, że obecnie, kiedy
mi ktoś mówi o metaforze, 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 rnO'Że, 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 słuchać
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.
Zle jest w każdym razie dla autora, kiedy musi prywatnie dopowiadać i wyjaśniać to, co chciał powiedzieć w u tworze. To, niestety,
jest mój przypadek w sprawie Rzeźni. Odniosłem wrażenie, że w Twojej percepcji - chodzi w Rzeźni o konflikt „starego" z nowym".
Spontaniczność versus sztywność itd. Oczywiście, oczywiście. Tu jednak
uwaga następująca: są takie układy, w których dostatecznie 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 swoją
własną starość i paroksyzm, w swoje własne przeciwieństwo, i podaje
się za coś, czym już nie jest, a ja takiego 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 wykonanie nie sprostało założeniu - że to nie tylko „stare"
i „nowe", sztywność i spontaniczność?
Czy Rzeźnia jest obroną „starego"? Odczułeś ostro szyderstwo z „nowego", lecz nie zauważyłeś, jak ja tam potraktowałem „stare". Według
mnie, Rzeźnia jest śledzeniem drogi, jaka prowadzi od ... ale może lepiej
wymienić etapy. A więc najpierw: przebóstwienie kultury, kultura
jako wartość absolutna, 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 Wietnamie są ~ były - sła:bą wersją

tego, co myśmy mieli tak soczyście. Zresztą, według mnie tego rodzaju
postawy są wynikiem owego „przekulturalnienia" fałszywego ustawienia kultury. Nic dziwinego, że potem rozczarowania, rozpacze, nihilizmy,
albo casus Borowski (ten nasz pisarz). ··Taka konfrontacja niszczy stary absolut i intronizuje nowy, dokładne więc przeciwieństwo starego.
Wniosek współcze~ny: bądźmy zatem niekulturalni, a idąc jeszcze dalej, bądźmy po stronie prawdy ostatecżnej, czyli śmierci (casus Manson kalifornijski).
·
A zaś z tego wszystkiego wynika, moim zdaniem , w Rzeźni, potę
pienie (nie wprost jednak, nie wprost, tylko przez ukazanie mechanizmu konsekwencji) absolutystycznej obsesji: zgubność głodu ostateczności, 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, odstręczający (mam nadzieję, że nie tylko nudziarstwem
formy. Bo utworu - jako dzieła sztuki - ja nie bronię, wyjaśniłem
to na początku listu). Co równie ważne - nie jest stwierdzeniem:
człowiek jest 1nihil i w ogóle nicość i zagłada, ale: człowiek, który
podejmuje takie a takie postawy i realizuje je, odciska je w działa
niu - ryzykuje, że stanie się nihil i wszystko będzie nicOść .
Ufff, i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat owego
utworu. Z grubsza. ( ... )
Sławomira Mrożka

„List na temat Rzeźni"
do K. Puzyny, Dialog 1973 nr 9
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