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W dwd tygod nie po ukdzdniu się „ Dialogu" z „T. ng1em " M rozkd 

spotka/em w bramie żonę mego przy1aciela, znakomi tego ostrof1zyka 

„Wspanialy ten Mrożek" powie z 1e/ 1 śmy sobie nd przyw1t ni 

A potem, 1ak zwykle, zaczęliśmy mówić o córkach „Jak two1a ?" 

zapytalo zona przyjaciela „Niemozl1 wa A twoj ?" - pow1edz1 la w na 

przy1aciela I doda/a „Ale n1emozliwe to są wlaściwie nasze domy Bo 

to nie są domy dld dzieci" „Mroże " powiedz1alem „ rozęk" 

powiedziala żona przy1aciela ( . ) . 

)\X/itkacy przyszedl za wcześnie, Gombrow icz 1est obok, 

Mrozek pierwszy przyszedl w samą porę. N ie za 1.Ncze5n1e 1 nie za 

późno . I to na obu zegarach polskim i zachodni . Z Witkacego 1est 

w J angu" salon, rewolwer, drań w salonie 1 trupy w salonie . 

Z Gombrowicza jest język i podstawowe opozycje filozoficzne 

i psychologiczne Ala ma w sob1 coś z M!od z1akówny, Stomil 1est po 

gombrowiczowsku nie za pięty. Z W itkacego wywodzi się prześ

wiadczenie, że artysta 1est papier iem la1 musowym swo1ego czasu . 

„Artyści to zaraza. Oni pierw si nadgryźl i epokę" . Prześvviadcz nie to 

dzieli ze Stomilem w ielu wybitnych mężów stanu, 1ak np Eisenhower 

1 Tr uman Z Gombrowicza jest wa lka formy z nijakością, konwencji 

z rozmamlaniem. Gombrowiczowska jest absolutna niemozność, w której 

zapada A rt ur, po gombrowiczowsku jest upupiony wu1cio Eugeniusz 

. ) 

Ar tur rozpiętym starszym panom z ich starczo -dziecinnym 

nonkonformizmem rzeciwstaw1a gombrowrczowskq formę. Forma to 1est 

styl Styl , to sq meble ziadków Meble dziadków skupują 1 sprzedają 

antykwariusze O statnio szukajcj zielonych gazowych lata ni albo se

cesyjnych naf towych lamp A rtur 01ca u b ier w cyl inder, w ujcia w gor

set, babcię w ba lową suknię sprzed pól 1.-v1eku, nd rzeczonej ka ze 

wystąpić w w elonie M lodz1 kię ają, gramofon gr marsza w eselnego 

M en elssohna, babcia Samozw aniec daje mlodym blogoslawieństwo, 

uroczystość kończy ślubne zdjęcie. A le żadne o zd1ęc ia nie będzie 

Stary pudelkowy aparat fotograficzny nie dz iald. Lata 1ą mole, czuć 

na ft a li nę Stara fo rma okazalcJ się martwa Reifikacj~ przedmiotów nie nas

tąpila Soqologowie o tym dobrze wiedzą , formy i przedmioty, które r z 

powędrowa ly do an tykw ria , osną w cenie, ale J ż n m1 nie rządzcJ . 

J . 
• 

Buffo Mrożka 1est 1edno1 aczne. Jego serio 1est o wiele trudn1e1sze 

do rozszyfrowania Osobiście przypuszczam, że Mrozek widzi swó1 

śv iat także w perspe tywie atastrofy. A le ten k tastrofizm jest inny, niz 

u \V1t acego . J ak zawsze u Mrozka dwuznaczny i ironiczny Artur 1est 

pr zecie z ta ż~ Hamletem Chce naprawiać świat. ( ) Artur jak Hamlet 

1est osta nim z ideologów 1 1ak Hamle w tym t atrz o ruoeństwa 

z Sh . espeare' a i z Arta da jednocześnie zgi nie zamordowany Po nim 

przychodzi Fortynbras (. 

(..Dialog" , nr 4/1 965) 
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,Wprawdzie śmi a l em się na rozma ite sposoby, i glośno, i cicho, 

i biologicznie i intelektua lnie, niemniej 1ednak mój śmiech nie dochodzi/ do 

samego środka . Neleżę do pokolenia, którego śmiech zawsze bywa 

zaprawiony ironią, goryczą , czy rozpaczą Zwycza1ny śmiech, śmiech dld 

śmiech u, pogodny i bez problemów, pocreszna gra slów to wyda1e nam 

się jakby nreco sta roświeckie i budzi zaz roś( 

Dramatopisarz, satyryk, prozaik, rysownik Ll rodz1 / się w 1930 

roku. Deb1u owal 1ako dziennikarz w 1950 roku reportażem 

w „Przekroju"; pracowal takze krakowskim „Dzienniku Pols im" i ,,Zyciu 

Literackim" W 1959 r. zamieszka! w Warszawie, a od 1963 r. za 

gran i cą we Wloszech, Paryzu i Meksyku Do Krakowa powróci! 

w 1996 roku By/ wspólpracownikrem tea tru studenckiego Bim- Bom 

w Gdańsku, w różnych gazetach i czasopismach prowadzi/ satyryczną 

rubrykę „ Pos tępowiec" Satyryczno -g roteskowy charakter mr aly ta kze 

1ego opowiadania pisane od lat 50-tych (na1ba rd z1e j znane to „S l oń" 

r „Wesele w Atomicach") Jako dramaturg debiutowa! Slawomir 

Mrożek w 1958 1 ednoaktówką „Poliqa" Ten utwór i następne 

przyn iosly mu ogromną popularność, ponieważ pokazywal w nich 

absurdy soqalistycznej rzeczywistości. Ale tropi ł takze i vvyśmiewal 

banalne, najczęści e1 postromantyczne, stereo typy ksztaltujące 

świadomość Polaków ..Tango ", „Indyk", „Rzeźn i a", .Vatzlav", 

"Emrgrancr", "Garbus", „Mr/ość na Krymie" to tylko niektóre z tyt ulów 

drama tów najCZęścre1 granych na scenach polskich r zagra 111cznych 

Tiu aczony na k il k anaśc ie 1ęzyków by/ obok Stanislawa Lema 

naj poczytniqszym polskim pisa rzem wspólczesnym na świecie . 

• 

Myśl i i sentencje 

Tam-t m odpowiedź, j a ką da nam 

Obses1a sesjd nad r ze ką Ob 

Śmeg · wodd w proszku 

rzyn jąka la za pyt ny o drogę 

HcJslo postkomuni zm . „Ludzie wszyst rch planet, /<jczcie sięl" 

Ziemia posiada ksztalt ba lona Kto go z nie) zrobił? 

N ie w kazde1 muszli s/ ychać mor ze . 

Przezwisko wśród iite1atów ,,Ty brudnopisie!" 

Samobójstwo jeżel i ktoś przy/ozy sobie do głowy istolet zamiast 

sluchawki telefonicz ej 

Świa towie , gdy umrze : zaśvviatowrec 

Dusza to dziur w bycie N iektórzy wierzą, że można ni4 prze1~ć aż na 

d rugą stronę 

Teraźnlqszość znów tylko polega na wyobraża n i u sobie siebie 

w przyszlokr, czyli nigdzie 

Sławomir Mrożek 
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