


SŁAWOMIR MROŻEK 
(ur 1930), dramaturg i prozaik, 
satyryk i rysownik. Studiował archi
tekturę, filozofię orientalną i sztukę. 
W 1963 roku osiadł we Włoszech, 
w 1968 zamieszkał w Paryżu, na
stępnie w 1989 prze lil iósł się do 
Meksyku. Od 1996 roku mieszka 
w Krakowie. 
Jest jednym z najbardziej znanych 
na świecie polskich pisarzy 
dwudziestego wieku. Podejmuje 
problemy związane z polską 
historią i tradycją kulturalną , 1ak 
również uniwe jsalne. W swoich 
utworach łączy absurdalny komizm 
i parodystycz lilą stylizację językową 

z wieloznacz rn ą metaforyką 
i akcentami polemiki z tradycją 
I iteracką, zwłaszcza romantyczną. 

Ukazuje świat zniekształcony, 

w którym frazes zyskuje przewagę 

nad znaczeniem, tworzy modele 
schematów ludzkich (groteskowo
satyryczne farsy i komedie: Indyk, 
Zabawa, Męczeństwo Piotra 
Oheya). 
Także dramaty Mrożka, jak: Policja, 
Dramat ze sfer żandarmeryjnych, 
Czarowna noc , Śmierć porucznika, 
Tango, Poczwórka, Vatzlav , 
Szczęśliwe wydarzenie, Emigranci, 
Garbus, Pieszo, Mitość na Krymie, 
Wdowy - są znane i wystawiane na 
całym świecie. 

Próba WIELEBNYCH, 25 X 2005 



WIEUBNYMI byto ... 

ELŻBIETA SAWICKA - Chciałabym się dowiedzieć u źródła . jak to było z „Wielebnymi ", bo krążyły różne słuchy 
o tej sztuce. Jej temat jest rzeczywiście niecodzienny - historia o dwojgu duchownych, z których jedno jest 
przechrzczonym Żydem, a drugie kobietą , i o parafianach , którzy nadają s ię do galerii potworów Dlaczego ta 
sztuka tak długo nie była wystawiana? Napisał ją pan przecież jeszcze w Meksyku. Teatry nie chciały , czy pan 
się cofnął? 

SŁAWOMIR MROŻEK: - Chciałem uniknąć sytuacji, w której ja bym chciał, żeby sztuka była wystawiana, 
a teatry nie. Albo odwrotnie. Ja się nigdy w życiu nie napraszałem i w dalszym ciągu nie zamierzam. Więc 
kiedy się okazało, że teatry chcą, to proszę bardzo. 

- Zapytam wprost Czy pan w pewnym momencie zakazał wystawiania „Wielebnych "? 

- Zakazałem. 

- Obawia! się pan reakcji spoleczeństwa na taką sztukę u nas, w katolickim kraju? 

- Nie wiem czy społeczeństwa, czy nie społeczeństwa. Po powrocie z Meksyku do Krakowa rzeczywiicie nie 
najlepiej byłem zorientowany i do tej pory nie jestem. I nigdy już nie będę, bo nie można przeżyć trzydziestu 
trzech laf gdzie indziej i umieć Polski. Może ja ją ja koi umiem, ale w wielu sprawach nigdy nie nadrobię tych 
laf. Więc na wszelki wypadek wolałem zachować rezerwę. A potem sztuka się ukazała w druku, okazało się, 
że nic się takiego niedobrego dla mnie nie stało. Teraz będzie grana w teatrze, może znów się okaże, że się 
nic nie stanie złego. [ ... ] 

- Tekst jest interesujący , bardzo jestem ciekawa, jak „Wielebni " przejdą próbę teatru. 

- Ja oczywiicie feż. [ .. .] Tym bardziej jestem ciekaw, że fa sztuka została napisana przypadkowo. Miesz
kałem wtedy w Meksyku, był rok 1996, i dostałem zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowym 
konkursie. Warunkiem było m.in. to, że sztuka ma być napisana w jednym z pięciu języków, wiród których 
nie było polskiego. A można było wygrać fortunę! Nie miałem specjalnych złudzeń, bo ja wiem, jak należy 
napisać, żeby dostać nagrodę, ale nie umiem pisać według recept. Niemniej należało spróbować, kupić los 
na loterię, jak w starej anegdocie o Icku i Panu Bogu: - Ty mi daj szansę/ Zagraj! Więc kupiłem fen los na 
loterię. Mieliimy wtedy fo rancho, byłem odpowiedzialny za całoić. /lei fam rodzin miejscowych właiciwie 
żyło dzięki mnie. Krótko mówiąc, przydałyby się wówczas fe pieniądze. Termin był za krótki, żeby to najpierw 
pisać po polsku, a potem tłumaczyć - taki proces zawsze trwa do dwóch laf, więc pisałem bezpoirednio po 
angielsku. To jedyny język, obok francuskiego może, którym na fyle władam. Napisałem, oczywiicie z trudem 
i nie bez pomocy, już później, pewnego brytyjskiego profe~ora, anglisty, który skorygował gramatykę. I stąd 
to dziwactwo, że potem to było tłumaczone - przez autora - na polski. Opowiadam o tych okolicznoiciach 
tak szeroko dlatego, żeby podkreilić, że ja nic nie chciałem przez „Wielebnych" powiedzieć. A fo, że jeżeli 
dojdzie do tych premier i będą wykładnie - czyli co to znaczy, dlaczego itd. - to będzie tak samo jak zwykle, 
jak być musi. Bo jest prawdą, że cokolwiek autor napisze, to zawsze będzie to miało jakąi wykładnię i jakiei 
konsekwencje. Niemniej, jeili chodzi o zamiar, jako autor jestem anielsko niewinny. [ ... ] 

rozmawiala Elżbieta Sawicka, „Rzeczpospolita", 3 lipca 2000 

Mrs. Simpson: Nie wiedziałam, że w piekle nie lubiq_ herbaty. 
WIELEBNI 

„(. .. ) Na napisanej plebanii Mrożka świat nieod
wracalnie karłowacieje. Wszystko więdnie, glównie 
pojęcia, kiedyś przecież naprawdę soczyste - wiara. 
Bóg, piekło , grzech, Kościół , śmierć, Żyd, kobieta. 
Slychać w tych słowach szelest papieru. Planeta 

nasza, którą Beckett nazwał ongiś zafajdaną gałką, 
jest coraz bardziej zafajdana mentalnie. Tutaj kurdu
pel goni kurdupla w ce lach morderczych, bo w świe
cie pojęć o smaku wody destylowanej, w świecie 
liniejących hierarchii i rozsypanej kolejności rzeczy 
lepsza czyjaś śmierć dla hecy niż własne zdychanie 
z nudów. Na napisanej plebanii, wśród wystygłych 
pojęć, papierowy komitet parafialny czule oswaja 

kandydatów na proboszczów. Dziwnie jest. .. 
Mrs. Simpson epatuje wielebnego Blooma swą 

wybujałą grzeszności ą. Czemu nie, skoro grzech 
szeleści tak samo jak cnota? Czemu nie, skoro 
Bloom okazuje się Żydem lękającym się słowa Żyd , 

Żydem , który chce swym strachom umknąć w pa

pierowe chrześc ijaństwo I wreszcie - czemu nie. 
skoro kontrkandydat Blooma to papierowa kobieta, 

wielebna Burton, feministka, przed widmem papie
rowego patriarchatu uciekająca w proboszczostwo 
papierowe? Mrożek jak zwykle fascynuje hipnotycz

nym dialogiem, wciąż elegancko kolebiącym się na 
krawędzi realności i nieprawdopodobieństwa . Tutaj 
wszystko wciąż jest jakby w porządku, ale jakoś nie 
do końca. Dziwnie jakoś pachnie z calej reszty ko
mitetu parafialnego, z tego ich pozorn ie cichego ero
tyzmu papierowego coraz więcej cichej bezwzględ
ności wyziera. Mrożek niczego nie dopowiada. 
pisze delikatnie. z jasności w ciemność przechodzi 
niezauważalnie.( ... ) Mrożek pyta, na jaką ciemność 
stać nas tak naprawdę na tej naszej zafajdanej, zara
stającej papierem gałce. Na jaką ciemność i na jaką 
śmierć . I ile dla nas waży jakakolwiek ostateczność, 
skoro słowa nasze już nic nie ważą. Pieprzymy jak 
potłuczeni , ale - i tutaj Mrożek jest naprawdę gorzki 
- ale czy my j esteśmy winni w istocie?(. „)" 

Paweł Głowacki, „Przekrój" 26/2001 
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Mrożka 

Jak wiadomo, rozpowszechnił się w wielu krajach obyczaj bra
nia zakładników. Grożąc im śmiercią, uzyskuje się to czy tamto, 
a przeważnie dowolnie ustaloną sumę pieniędzy. 
Zakładnicy - ci, którzy przeżyli - udzielają później wywiadów. 
We wszystkich wywiadach, z którymi udało mi się zapoznać, ude
rzyło mnie jedno. Mianowicie na pytanie, jak zachowywali się 
terroryści, odpowiadano: „Bardzo przyzwoicie. Czasem, owszem, 
popchnęli, krzywo spojrzeli, podnieśli głos, no, ale nie można im 
się dziwić, byli zdenerwowani. Na ogół jednak bardzo kulturalnie, 
bardzo elegancko, bardzo sympatycznie. [ ... ]" 

Mnie to wszystko bardzo przygnębia. Te historie z zakładnikami, 
fe ich wywiady ... To wszystko świadczy o jednej przygnębiającej 
prawdzie: że przemoc, byle dostatecznie brutalna, narzuca regu
ły gry. Żadnemu z zeznających później zakładników nie przyszło 
do głowy, że cała sprawa w założeniu i od samego początku była 
niedopuszczalnym skandalem [ .. .] 

Słucham, czytam, oglądam fe wywiady i coś mi się wydaje, że 
niezbyt długo trzeba by tę całą kulturalną, oświeconą, wypuco
waną Europę skrobać po lakierze, żeby się doskrobać do krwi, 
mięsa i kości. 
Natomiast zastrzeleni milczą. Nie ma z nimi wywiadów i nie moż
na się dowiedzieć, co myślą o tych, którzy ich zastrzelili. 

MAŁE LISTY 





ło je1zcze raz ... 

Udana premiera „Milości na Krymie" 

REŻYSER 
NIE ZWARIOWAŁ 
Nie trzeba wiele wysiłku , by zepsuć inscenizację najnowszej sztuki Sławomira Mrożka 
„Miłość na Krymie ". Wybitny dramaturg utrudnił pracę reżyserom i aktorom najbardziej 
jak tylko potrafił - dołączony do sztuki dekalog zakazów ogranicza do minimum próby 
interpretacyjne. Mrożek uznał, że jego wizja j1est bezwzględnie najlepsza, kazał się jej 
trzymać i dlatego niełatwo zrobić z „ Miłości" rzecz do oglądania . [ ... ] 

Grzegorz Kozera, „ Słowo Ludu ", 9maja1994 

Jutro w teatrze w samo południe 
Dziś Sławomir Mrożek obejrzy w kieleckim teatrze spektakl swojej ostatniej sztuki „Miłość na 
Krymie" w reżyserii Piotra Szczerskiego. Obejrzał już warszawską realizację sztuki w Teatrze 
Współczesnym, ma zamiar zobaczyć jeszcze tę z krakowskiej sceny Teatru Starego. 
Jutro o godzinie 12, także w teatrze, Sławomir Mrożek spotka się z publicznością. 

(żukl, „Gazeta Lokalna", 9 maja 1994 

„Trudna i wymagająca sztuka 
Sławomira Mrożka sprawiła, że 

ambitne przedsięwzięcie nie
wielkiego teatru z góry spi
sano na straty. Niesłusznie: 

kielecka „Miłość na Krymie" nie 
musi się wstydzić porównania 
z warszawską. Ma funkcjonalnie 
scenografię Jerzego Sitarza, 
jest też spójna stylistycznie. 
Piotr Szczerski szukał wspól
nego mianownika dla wszystkich 
trzech aktów, podczas gdy Erwin 
Axer mocno je różnicował.[ ... ] 

Jacek Sieradzki, 
„Polityka", 19 listopada 1994 

Autor „Miłości na Krymie" powiedział po spektaklu: 
- Mam swoich ludzi w Kielcach 

Z dubeltówki do Mrożka 
Przyjazd Sławomira Mrożka do Kielc na „Miłość na Krymie" stre
mował dyrektora i zespół aktorski Teatru im. S. Żeromskiego. Od
prężenie nastąpiło, gdy skończył się ostatni akt. Lekko onieśmielony 
autor, wraz z dyrektorem i reżyserem Piotrem Szczerskim oraz akto
rami, przez kilka minut przyjmował na scenie owacje publiczności. 
Szczerski był tak uszczęśliwiony, że trzymał Mrożka za rękę. 
Chciałem przedstawić swojego człowieka - powiedział autor wska
zując na rozpromienionego Piotra Szczerskiego. - A to moi ludzie 
- dodał pokazując aktorów. Słowa te przyjęto brawami ... 

Grzegorz Kozera „Słowo Ludu", 23 maja 1994 

li rożek: 
Jestem jak stolarz 
[. .. ]W Kielcach czuję się bardzo 
dobrze, bo mam mile wspomnie
nia z tego miasta. Nie powiem ja
kie, bo się wstydzę. Publiczność 
zaskoczyfa mnie mifym przyję

ciem i to mi poprawia samopo
czucie. 

Jego wymijające odpowiedzi na pytania 
o ocenę kieleckiej inscenizacji „Miłości 
na Krymie" i porównanie jej z insceni
zacją warszawską, są, jak powiedział, 
spowodowane tym, że ma szacunek 
dla zawodowców i jest za podziałem na 
kategorie. 

- Ja nie jestem recenzentem. Istnie
je coś takiego, jak tajemnica kuchni. 
O pewnych rzeczach mówi siętylko w 
teatrze. Spektakl bardzo mi odpowia
da. To nie tylko sprawa kompetencji, 
ale i wyczucia. Ja z tym spektaklem 
kontaktuję i to dla mnie duża satysfak
cja. Kiedy wchodzę do teatru w Kiel
cach, czuję się tak jakbym był u siebie, 
jakbym stale tu mieszkał i to mnie mile 

zaskoczyło. [ ... ) 

Katarzyna Karas. „Gazeta Lokalna 
23 maia 1994 
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