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rożek 

Jego twórczość dramatyczna za liczana jest do nurtu teatru absurdu. 
Jest również autorem form prozatorskich, rysownikiem, publicystą, 
kryt ykiem teatralnym, autorem scenariuszy i reżyserem filmowym. 
Wiele lat spędził poza granicami kraju, mieszkał we Włoszech , Francji, 
Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, obecnie w Nicei. W 
dniach 23-26 wrześ nia 2010 roku z okazj i jego, przypadających w 
tym roku, os i emdzies iątych urodzin w Warszawie i Krakowie odbył 
s ię Festiwa l „Mrożek na XXI w iek" z udziałem samego jubilata. W 
Wydawnictwie Literackim ukazuje s i ę pierwszy tom „Dziennika" 
pisarza. „Tango" opublikowane zostało w 1964 roku. Utwór jest 
przetłumaczony na 19 języków. Po raz pierwszy został wystawiony w 
Bydgoszczy w 1965 roku. Grany jest na scenach teatralnych od 45 lat. 

„Od niepamiętnej premiery Wesela nie było w Polsce sztuki, która 
by wzbudziła równie j ednogłośny aplauz. «Witkacy przyszedł za 
wcześnie, Gombrowicz jest obok, Mrożek pierwszy przyszedł w 
samą porę- p i sał Kott.- I to na obu zegarach: polskim i zachodnim». 
Melodia La Cumparsityzabrzm iała równie zrozumiale w Krakowie i 
Paryżu, Santiago i Wilnie. Ale wca le niełatwo udowodnić, dlaczego". 

Jan Błoński„, Tango" i dramaturgia modeli„,Dialog" 1980, nr. 7. 

Inne dramaty Sławom ira Mrożka: 

Policja, Męczeństwo Piotra Oheya, Indyk, Na pełnym morzu, Karol, Strip
tease, Zabawa, Kynolog w rozterce, Czarowna noc, )mierć porucznika, 
Der Hirsch, Racket Baby, Poczwórka, Dom na granicy, Testarium, Profesor, 
Drugie danie, Szczęśliwe wydarzenie, Rzeźnia, Emigranci, Garbus, 
Serenada, Lis filozof, Polowanie na lisa, Krawiec, Lis aspirant, Pieszo, 
Vatzlav, Ambasador, Letni dzień , Alfa, Kontrakt, Portret, Wdowy, Miłość 
na Krymie, Wielebni, Piękny widok 

Dziennik 

11 stycznia 1963 

Historia świata jest hi storią brutalnego ucisku kobiet, dzieci i 
artystów przez mężczyzn. 

W wielkich mękach i bardzo pozna l udzkość męska zaczęła 

podejrzewać dopiero istnien ie, a potem z trudem odkrywała to, co 
wie każda kobieta: dwo istość uczuć, niekonsekwencję, zmienność, 

zapominanie, to, co nazwałbym zasadą migotania. Pewne rzeczy, 
które objawił Proust, są czymś tak naturalnym, kobiecym. Dlatego 
kobiety są „bezmyślne". Nie muszą bowiem myśleć, bo one same 
są w nioskami z myślenia. 

Mężczyźni wymyś lili , na obraz i podobieństwo swoje, myślenie 

logiczne, czyli prostackie i tak mające s ię do rzeczy, jak arytmetyka 
do algebry. Trzeba było niesłychanych wysiłków, żeby posunąć się 
od robinę poza to. A kiedy okazało się, że kobiety myślą inaczej, 
obrazili się i nazwali je głupim i albo nielogicznymi, co w męskiej 
nomenklaturze oznacza to samo. Żeby jakoś dorob ić i deologię do 

swojego braku wyobraźn i , wymyś lili pojęcie honoru. 

Również i to bardzo miłe mi jest i sympatyczne u kobiet, że nie 
interesują s i ę nigdy takim pozornym problemem. 

Artyści zawsze cieszyli s i ę powodzeniem u kobiet. Często obce 
im jest pojęcie honoru, konsekwencji, logiczności. Są intuicyjni, 

„nieoblicza lni ", słowem „zniewieścia li ". 

Okreś l enie „zniewieśc iały" jest w gruncie rzeczy określen iem 

pochlebnym. Oznacza ono, że dany osobnik często s i ę myje, nie 
lubi zab ijać ludzi, zdolny jest do współczucia, nie lubi wrzeszczeć i 

pchać s i ę, żeby udowodnić swoją ważność. 
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Kobiety znają wartość życ ia ludzkiego, nie tylko dlatego, że rodzą 
ludzi, ale także dlatego, że ich wychowują i wiedzą, jaka to męka, 
odpowi edzialność i wysiłek. Mężczyźn i nie wychowują dzieci, w 
naj lepszym wypadku na pierwszego oddają na ten cel pewną i l ość 

p ien i ędzy. Nic dziwnego, że potem masakra może wydać im się 
zajęciem nie tylko lubym, ale i pożytecznym. 

Urazy mężczyzn do kobiet wynikają z urażonej m iłośc i własnej. 

Stąd pogarda i l ekceważenie jako sztuczna rekompensata. 

Jest zupełnie naturalne, ze kobiety nie tworzą sztuki. Nie muszą 
szukać przekładu, kata lizatora, zastępstw, tak samo jak nie tworzą 
sztuki wielcy mistycy. Kobiety, podobnie jak mistycy, mają z 
rzeczywistośc ią kontakt bezpośredni przez miłość. 

Nie l u bię męskości. 

Sławomir Mrożek, Dziennik tom l 1962-1969, Kraków 2010. 

(fragment) 

Clarissa Pi s 
Biegnąca z wilkami 

W większości kultur cywilizacji zachodniej pierwotne pojęcie Śmie rci 
tak długo obrastało w rozmaite dogmaty i doktryny, że zostało 
całkow i c i e odseparowane od swojej drugiej połowy, Życia. Jeden 
z najważniejszych , najbardziej podstawowych aspektów natury 
zaczął być pojmowany fałszywie i w okaleczonej postaci. Narasta 
przekonanie, że po śm ierci może nastąpić tylko jeszcze więcej śm ierci. 

To nieprawda, w śmierci bowiem istnieje zalążek nowego życia. 

Archetyp siły Życia-Śmierci-Życia w wielu współczesnych 
społeczeństwach jest pojmowany opacznie. Niektóre już przestały 
rozum i eć, że Pani Śmierci reprezentuje elementarną część 
rytmu tworzenia. Pod jej troskliwą pieczą odradza się życie. W 
folklorze wie lu narodów żeńskie wcielenia śmierci często noszą 
piętno niezdrowej makabryczności: śmierć trzyma w ręku 

kosę i zbiera żniwo pośród tych, którzy nie znają dnia ani 
godziny, całuje swe ofiary i zostawia za sobą ścielące się trupy, 
topi ludzi i wyje długo w noc. W innych kulturach, na przykład u 
Indian i Majów, które przechowały w pamięci naukę o wiecznie 
obracającym się kole życia i śmierci, Pani Śmierci bierze w objęcia 
tych, którzy już konają, łagodzi ich cierpienie, przynosi pociechę. 

Jako archetyp natura Życia-Śmierci-Życia jest elementarnym 
składn i k iem sfery naturalnych instynktów. W mitach i folklorze 
całego świata spotykamy jej różne wcielenia: to Dama de la Muerte, 
Pani Śmierc i , Coatlicue, Hel, Berchta, Ku'an Yin, Baba Jaga, Biała 
Dama, Współczujący Cień Nocy i grupa kobiet zwana przez Greków 
Graje (Szare Boginie). Od Banshee w jej rydwanie z nocnego obłoku 
po La Lloronę, kobietę płaczącą nad rzeką, od Czarnego Anioła, 
który muska ludzi końcem skrzydła, wywołując ekstazę, po błędne 
ogniki na bagnach, które zwiastują śmierć, ludowe opowieści 
pełne są szczątków pradawnych personifikacji bogini stworzenia. 
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W dużej mierze w iedza o istocie Życia-Śm i erci-Życ i a jest skażona 
strachem przed śmiercią. Z tego powodu nie potrafimy s i ę 

dostroić do jej cyk li. A jednak jej s iły nie kierują się przeciwko 
nam. To nie rabuś, który g rabi nas z rzeczy nam drogich. To 
nie sza lony pirat drogowy, który miażdży wszystko, co cenimy. 

Siły Życ i a-Śm i erci-Życia są częścią naszej własn ej natury, częśc i ą 
wewnętrznego źródła wiedzy, które zna kroki tańca Życ i a i Śmierc i. 
Składają się z tych aspektów nas samych, które znają czas życia 
i czas śm i e rc i. To głęboko ukryta nauczycielka i przewodniczka, 
trzeba tylko dostosować s i ę do jej tempa. Rosa rio Castellanos, 
meksykański mistyk i poeta, tak pisze o poddaniu s i ę tym s iłom: 

... dadme la muerte que me fa/ta ... 
. . . dajcie mi śmie rć, której potrzebuję . .. 

Poeci rozum i eją, że bez śm ierci nic nie ma prawdziwej wa rtości. 

Bez śmie rci nie ma nauki, bez śm i erc i nie ma c iemności, w której 
mógłby zabłysnąć diament. Ci, którzy przeszli ini cjację, nie obawi aj ą 

się śmie rci. 

Clarissa Pin kola Estes, Biegnąca z wilkami. Archetyp Dzikiej Kobiety w 
mitach i legendach, Poznań 2001 . 

(fragment) 

Ge se ko e 
Dawna mądrość na nowe czasy. Rozmowy z 

uzdrawiaczami i szamanami XXI wieku 

Angaangaq z Grenlandii: 

Najtwardszy lód tkwi w sercach ludzi. To brzmi jak paradoks, ale 
wydaje s i ę, że im szybciej topnieje naturalny lód na Północy, tym 
twardszy staje się lód w sercach ludzi. Co sprawia, że serca ludzi 
staj ą się zimne? Myś l ę, że ma to coś wspólnego z tym, że jesteśmy 
od sieb ie tak bardzo oddzieleni. Stal i śmy się wobec siebie wrodzy. 
Tak niewiele jest dzisiaj ludzi, którzy naprawdę potrafią się wziąć w 
ramiona i poczuć nawzajem. A jeszcze mn iej takich, którzy 
pozwalają sobie na wzruszenie. Dlaczego? Ludzie są tak bardzo 
ustrukturyzowani, że nie ma w nich miejsca na spontaniczność . 
Nie ma miejsca na ceremon i ę an i prawdziwy śmiech - prosto z 
serca. Nie ma miejsca na dostrzeganie piękna przedmów. Dlatego 
serca zamarzły. Na czym koncentrowała się l udzkość w swej historii? 
Zajmowaliśmy się zabijan iem s i ę nawzajem z najróżn i ejszych 

powodów: z chęci posiadania jakichś obszarów lub w im i ę jedynej 
słu sznej w iary - z wymyś l onych, nieistotnych powodów. Tylko 
podczas ostatniej wojny zginęło sześćdziesiąt milionów ludzi. Do 
dzisiaj wydaje s i ę miliony na dalsze zbrojenia, podczas gdy 
codzienn ie umiera czterdzi eści tysięcy dzieci. Wygląda na to, że 
wszystk ie wartości zamarzły. Dlatego zanim naprawdę coś będzie 
mogło się zmienić, musimy najpierw roztopić lód w ludzkich 
sercach. 

Eskimosi żyją w społeczności matriarchalnej, w której najważn i ejsze 

decyzje podejmują babcie. Kiedy babcia porusza głową w lewo i 
w prawo i mówi „mmmh''. nie dzieje się nic, ale kiedy się śmieje i 
mówi„heeej''. zaczynaj ą się dz i ać różne rzeczy. Dlaczego? Ponieważ 
kobiety rodzą i wychowują dzieci. Wychowują tez całe społeczności. 
Ponosząc odpowiedz i a lność za dzieci, ponoszą odpowiedz i alność 

za przyszłość l udzkości. Dlatego kobiety są ważniejsze od mężczyzn. 
Wszystko opiera się na tym, co kobiece. Ja, jako mężczyzna, chodzę 
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na polowanie. Jestem być może tak silny jak Arnold Schwarzenegger, 
ale często na tym s i ę kończy. Kiedy główną rolę grają mięśnie, 

dostęp do serca nie zawsze jest łatwy. Brakuje s i ły wewnętrznej . Na 
Zachodzie mówi s i ę:„Mężczyźni nie płaczą, tylko fajtłapy beczą". Z 
takiej postawy biorą się męsk i e społecznośc i wojenne, w których 
mężczyźni nie wahają się zab ij ać, unicestwiać innych, nazywając 
ich w rogami. Moja koncepcja jest całk iem inna: ci, którzy potrafią 
płakać, są s iłacza mi l 

Każda ludzka istota potrzebuje s iły i mocy. Musimy jednak nadać 
tym pojęciom nieco inne znaczen ie. Musimy zrozumi eć, że 

największy i najsilniejszy potencjał mamy w tedy, kiedy jesteśmy 

najbardziej otwarci i najbardziej bezbronni. Pomyśl o tym, co s i ę 

dzieje, kiedy kobieta wkracza w cykl księżycowy. To czas, kiedy z 
jednej strony jest najbardziej otwarta i najbardziej bezbronna, a z 
drugiej cała jej istota przygotowuje s ię na przyjęcie czegoś nowego
cokolw iek by to nie było. Jeśli wtedy uprawia seks, może powstać 

nawet nowe życ i e! W okresie największej bezbronnośc i jest w ięc 

najsilniejsza i najbardziej twórcza. A energia ta jest najpotężniejsza, 
kiedy kobieta krwawi. Wtedy wylewa s i ę z niej wszystko. Wtedy jest 
najbardziej bezbronna i najbardziej twórcza. Dlatego w naszej 
tradycji z szacunkiem traktujemy księżycowy cykl kobiety. Nie po 
to oczywiście, aby wykorzystać j ej bezbronność, ale aby użyć jej s iły 

do stwo rzen ia p rzestrzen i d la narodzin zm ian. 

Galsan Tschinag z Mongolii: 

W Europie szczęście rozumie się bardzo jednostronnie. Ludzie myślą, 
że każdy dzień musi upływać w radości. Zawsze powinno być 
słonecznie, jasno i c i epło. Człow i ek musi być syty, dobrze ubrany i 
musi wci ąż s ię śmiać. Europę zawładnęła epidemia śm iech u . Ale 
życie to nie tylko śm i ec h. Co s i ę dzieje, kiedy s i ę nie śm i ej emy? Co 
s i ę dzieje, kiedy jesteśmy zadumani, kiedy snujemy refleksje? Albo 
kiedy płaczemy? Czy to już nie jest życie? Według nas życ i e to 
wszystko, co istnieje, włączn i e z cierpieniem, głodem, zimnem i 
pragnieniem. Każdy ma prawo równ i eż do tych rzeczy. Kiedy 

urodziło mi s i ę dziecko, nie chciałem odbierać mu prawa do łez, 
smutku, głodu czy pragn ien ia. Chciałem, żeby moje dziecko 
doświadczyło wszystkiego, co dane jest ludziom. Kiedy patrzymy 
na to w ten sposób, wszystko jest na swoim miejscu. 

Malidoma Some z Burkina Faso: 

Kiedy wyruszałem na tę inicjacyjną próbę, czułem się tak, jakbym 
wyruszał na spotkan ie śmie rci . I o to w tym wszystkim chodzi: aby 
stać się k i mś innym, trzeba najpierw umrzeć. W życ i u każdego z 
nas przychodzi moment, kiedy t rzeba sob ie pozwolić na 
dośw iadczenie śm i erc i . To najważniejsza część inicjacji. Aby mógł 
się u rodzić nastolatek, musi u mrzeć mały chłop i ec, jakim dotąd był. 
Doświadczen i e takiej symbol icznej śm i erci oznacza oddzielen ie s i ę 

od wszystkiego, co b lisk ie i znajome. Jestem przekonany, że nie 
zaszłaby we mnie ta przemiana, gdybym pozostał ze swoją rodziną. 
Inicjacja bez oddzielen ia s i ę od tego, co znane - nawet jeśli nadal 
s i ę tak nazywa - nie spełnia swego głównego zadania. 

Nowoczesny świat robi, co może, aby się rozwijać bez bólu. Dlatego 
wyna leziono te wszystk ie środki odu rzające, formuły oczyszczające 

i środki antyseptyczne. Chcemy utrzymać świat w stan ie sterylnym. 
Ale tego s i ę nie da zrob i ć . Nakład naszej energ ii to, aby nic s i ę nie 
działo, jest ogromny! A przy tym jesteśmy przec i eż św iadom i , że to, 
czego tak naprawdę potrzebuje nasza psychika, to zderzenie z 
nieznanym. Jasne jest, że musimy przejść przez ciemny tunel 
transformacji, aby przy wyjśc iu zrozum i eć, że zasłuży li śmy na 
przemianę. Jeśli taka przemiana dokonuje s i ę bezboleśn i e, często 

nie wiemy, jak ją przyjąć i co rob i ć da lej. Tylko wtedy, kiedy 
doświadczyliśmy cierpienia, kiedy zapłaciliśmy własnym potem i 
krwią, w iemy jak bardzo jest cenna. To chyba uniwersalna zasada. 

Zachodn i św iat wymyślił cały szereg rozrywek, które pomagają 
zapomn ieć o bolesnym, ciężkim dn iu. W rzeczywistości jest tak, że 
wszystko, co może nas posunąć o krok naprzód czy cal do góry, 
musi nieść i stotną stratę. Rezygnujemy wówczas z dotychczasowego 
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wizerunku samych siebie. W tym sensie, aby coś zyskać, zawsze 
trzeba coś strac i ć. Kiedy więc decydujemy s i ę na pracę nad sobą, 
dobrze i zdrowo jest nastaw i ć s i ę na doświadczenie troski, smutku 
i bólu. 

Tyle wysiłku wkładamy w ukrywanie tego, ze dokądś w życiu 
zm ierzamy. Przestrzeń dla smutku, zmartw i eń, której tak bardzo 
potrzebujemy, zn i knęła niemal zupełn i e. Na Zachodzie mówi s i ę, 

że mężczyźni nie powinni płakać. To śmieszne. Ten wyraz smutku, 
wynikający z rozpoznan ia straty jest uhonorowaniem bólu, jaki się 

odczuwa. Dlaczego ludzie godzą się na takie ograniczenia? Aby w 
ogóle gdzieś dojść, musimy ruszyć drogą prawdziwej transformacji, 
z bólem i cierpien iem. 

Hi-ah Park z Korei: 

Doświ adczając „choroby szamańskiej''. często dotyka się śmierci. 
Wchodzi się w przestrzeń, którą odczuwa się jak śmierć. Jednocześnie 
jest to przestrzeń wypełniona tym, co zupełnie nieoczekiwane. Nie 
tkwimy już w duchowej pułapce strachu przed śmiercią. Wręcz 
przeciwnie - nasz duch staje się wówczas zupełnie spokojny. I 
doświadczamy rzeczy, jakich przedtem nie zna l iśmy. Kiedy szaman i -
jako uzdrawiacze - przechodzą głębokie kryzysy, nie wpadają nagle 
i bezwolnie do rzeki strachu przed śmiercią, ale świadomie w nią 
nurkują. Kiedy nagle i nieświadomie wpada się w dziurę, zaczynają 
s i ę neurozy. Kiedy jednak świadomie zanurzymy się w ten otwór, 
który nazywamy śmierc i ą, wszystko wygląda zupełnie inaczej . 
Wówczas akceptujemy śmierć, jak godzi się na nią dzielny wojownik. 
Świadomość wraca do domu, do źródła, a tam nie ma żadnych 
konf1iktów. Dlatego właśnie szamani są w stanie pomóc zagubionej 
duszy wrócić do domu. 

Kiedy tylko nawiąże się kontakt ze śmiercią, kryzys znika. To tylko 
przejśc iowy konflikt. Szamani pomagają przejść przez śmierć ego, 
po czym dociera się do miejsca, gdzie nie ma już konfl iktów. To 
miejsce - to „n igdzie" - jest miejscem świętym, źródłem naszego 

bytu, miejscem, z którego przyszliśmy. Rzeczywistość jest tam 
zupełnie inna, nie ma ani życia, ani śmierc i , wszystko istnieje w 
stanie niepodzielonym. Nie ma jednak sensu o tym mówić . Dlatego 
szaman i tańczą. Tańcząc, udają się w to miejsce. To droga powrotna 

do praźródła. 

Geseko von Lupke, Dawno mądrość no nowe czasy. Rozmowy z 
uzdrawiaczami i szamanami XXI wieku, Warszawa 2009. 

(fragment) 
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iński 

. . . zbliża się z każdą chwilą 

Nasza globalna cywilizacja i jej masowa kultura jednoznacznie 
afirmują życie i młodość. Kiedyś, w niepamiętnych czasach, 
młodzieniec był dumny, gdy mógł zacząć ubierać się jak 
dorosły. Dziś starzejący się faceci chcą wyglądać jak podrostki. 
Śmierć została odrealniona w filmach i grach komputerowych, 
które z kolei ją odrealniają w naszych umysłach. Realną śmierć 
usuwamy z pola widzenia. Nie widzimy jej, nie myślimy o niej. 
Śmierć jest przecież czymś, co zwykle przydarza się innym. 

Tymczasem w wielu nurtach religijnych pamiętanie na co 
dzień o śmierci jest jednym z najistotniejszych elementów 
praktyki duchowej. Memento mori. Ze współczesnego punktu 
widzenia może to tchnąć pesymizmem, ale w tak iej reakcji 
właśnie ujawnia się nasz lęk. Naprawdę świadomość przemijania, 
nietrwałości, nieodwołanego kresu nadaje życiu sens. Pamiętanie 
o śmierci sprawia, że próbujemy wznieść się choć trochę ponad 
doczesność, ponad wszystkie te sprawy, które przychodzą i 
odchodzą, a w chwili śmierci odejdą na zawsze. Pozwala usłyszeć 
tę nutę transcendencji, która nas odzwierzęca i uczłowiecza. 
Jeśli próbujemy wypchnąć śmierć z naszej świadomości, ona 
przecież i tak wepchnie się z powrotem, tym razem brutalnie. 

Śmierć zawsze przechodzi ludzie pojęcie. Ludzkie pojęcie 
zorientowane na osiąganie doczesnych celów, robienie kariery, 
pieniędzy, na zyskiwanie przewagi nad innymi. Stańmy na chwilę . 

Ochłońmy. To jest ważne w tym życiu, co wykracza poza to życie; 
to jest w nas ważne, co nas przekracza; wobec śmierci wszyscy 
jesteśmy równi. Nie uzależniajmy się od rzeczy tego świata, cieszmy 
się nimi. Dzielmy się nimi. Śmierć jest po to, by o tym pamiętać. 

Umierają młodzi i starzy, nikt z nas nie zna dnia ani godziny. Mamy 
taką nadzieję, że to nie będzie dziś, że to nie będziemy my. Ajednak 

ten moment jest, zb l iża się z każdą chwilą, nigdy inaczej. Może 
jest blisko, może daleko. Może warto pomyśleć o życiu, póki trwa . 

PS Ten felieton miał być całkiem inny. Nie mógł. 
14 kwietnia 2010 

Tomasz Lipiński, .. . zbliża się z każdq chwi/q„,Zwierciadło" 2010, nr s. 
(fragment) 



Rachunek 

Dzieje mojej głupoty wypełniłyby w iele tomów. 

Jedne byłyby poświęcone działan i u wbrew świadomości, 

Jak lot ćmy, która gdyby wiedziała 

I tak musiałaby dążyć do płomienia św i ecy. 

Inne zajmowałyby się sposobami tłumienia niepokoju, 

Szeptu który ostrzega ale nie zostaje wysłuchany. 

Osobno traktowałbym o zadowoleniu i dumie, 

Kiedy byłem tym, któremu się zdaje, 

Toteż stąpa zwycięsko i nie podejrzewa. 

A wszystko miałoby za przedm iot pragnien ie. 

Gdybyż to moje własn e. Gdz i. eż tam. Niestety. 

Goniło mnie bo chc i ałem być taki jak inni. 

Strach czułem przed tym co we mn ie dzikie i n ieskromne. 

Dziejów mojej głupoty j uż nie nap i szę 

Bo i późno i trudno prawdy dochodzić. 

1980 

Czesław Miłosz, Hymn o Perle, Kraków 1989. 
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