


Charakterystyczny wydaje mi się fakt, że właści
wie od samego początku twórczości Mrożka 

k1ytyka teatralna i literacka w Polsce nie mogła 
uwierzyć w jego oryginalność i niezależność. Pa
miętam lata 50-te, kiedy ukazywały się jego pierw
sze opowiadania czy jednoaktówki, zawsze przy
pisywano mu jakieś wpływy, poszukiwano zależ
ności, jakby nie wierząc, że wyrósł ńam pisarz cał
kowicie samodzielny. Szukano wpływów, a to Bec
ketta, a to Ionesco, a to Witkacego, Wyspiańskiego 
czy Gombrowicza„. Teraz, z perspektywy czasu, 
widać już jednak wyraźnie, że Mrożek nie jest wy
mienny. Zajmuje bardzo szerokie pole w naszej li
teraturze, w naszym teatrze. Nie jest ono wymien
ne na żadnego z tych autorów. /. ../ 
Dla mnie niezastępowalność Mrożka w tym dłu
gim już trzydziestoleciu jest całkiem oczywista. 
W ogóle nie można sobie wyobrazić, żeby kto < inny 
już w połowie lat 50-tych mógł napisać, iż „ Używa

nie profesorów do wyrębu lasów nie ma wpływu 
na jakość drewna. " Może tylko Lec mógłby to po
wiedzieć? To zdanie zresztą nie straciło na aktual
ności i można by je wypisać na wyborczych sztan
darach. 

Jerzy Jarocki 
„Wste t.ny Postępowie ", 15 V1 1990 
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Człowiek jest zawieszony między prawami 
natury a metafizyką . Między bezwzględ

nością tych praw a pragnieniem ich podważe
nia w ten sposób, że im nada jakiś wyższy, 
nadnaturalny (ludzki, boski) sens . Człowiek 
jest podzielony między własną przypadkowość 
i skończoność a absolut, którego nie ma. Czło
wiek, jako śmiertelny i skończony, jest przy
padkowy, wymienny, nieważny . Rozdarty mię
dzy ciało a duszę nieśmiertelną, której nie ma. 
Ostatecznie więc los jego określa śmiertelność. 

Marta Piwińska 
„Dialog", 1966 nr 5 

Rys. Sla womir \,/ rożek 

Beethoven mawiał, że dwu rzeczy nie można podać 
w wątpliwość: wiary w Boga i zasad harmonii. 

Lecz tonalność dawno już diabli porwali. Co zaś do 
Pana Boga. „ W Rzeźni Dyrektor tak zachęca 
publiczność-bogatych panów i ubrylantowane damy 
- aby skupiła się i uwielbiła muzykę, najbardziej 
tajemniczą ze sztuk: to co usłyszy „broń Boże nie jest 
nabożeństwem, a jedynie przypomina nabożeństwo 
(„ .) nie ma tu miejsca na żadną transcendentalność, 
a człowiek jedynie będzie się wyrażał ku chwale 
człowieka , czyli twojej, droga publiczności, a przy 
okazji i swojej". Więc sztuka nie nosi w sobie żadnej 
tajemnicy? Powiedzmy ostrożniej: o wartości dzieła 
(sztuki) nie decydują jego immanentne jakości, ale 
reakcja publiki. Jakiej? Tych właśnie pań w brylantach 
i szpakowatych panów, trochę sennych po obfitej 
kolacji? Przecież oni nic - prócz własnych oklasków -
nie słyszą! Przecież tej publiczności nigdy sztuka nie 
przerobi w aniołów, nigdy nie będzie niczym innym 
jak dekoracją i deserem życia! Po co więc tracić 
młodość na gamy i wprawki, wnikać w rzemieślniczą 
biegłość konwencji? Czy nie lepiej poruszyć widzem 
(i sobą) mocniej, cieleśniej, bardziej bezpośrednio? 
Niechaj sztuka będzie aktem poznania, spazmem 
rozkoszy i rewolucją wrażliwości! Niechże jawnie 
intensyfikuje życie, owe cielesne doznania , których 
nie zdoła pokonać . 

Jak to zwięźle podsumować? Ludzie sztuki zgłaszają 
roszczenia do swoistego kapłaństwa: uważają się za 
burzycieli, przodowników, odnowicieli społeczności. 
Zarazem jednak głoszą, że fundamentem artystycznej 
działalności jest przyzwolenie i aplauz publiczności. 
W dwudziestym 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? 
Toż i on udaje, że ściga muzyczną doskonałość, 

podczas gdy naprawdę chce Flecistki . Później zaś, 

kiedy skrzypce i smyczek zamienia na obuch i nóż, 

pragnie zintensyfikowa ć życie , miast wznieść się 
ponad jego przyziemność. Tej intensyfikacji nie ma 
jednak kresu, chyba w śmierci. 
W tę właśnie pułapkę wpadają i Skrzypek, i sztuka. 
Bo Mrożek 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 
wyzwoleniem instynktu, maskowaniem , nie 
ujawnianiem podświadomości, porządkowaniem 
doświadczeń i tworzeniem doskonałych przedmiotów, 
nie zaś - ściganiem tajemnic (przez wielkie T). Sztuka 
nie zastępuje życia ani się z nim nie utożsamia, oddala 
je raczej i unieruchamia w znakach. /. . ./ 
Wszystko, co się w Rzeźni stało, zdarzyło się tylko 
w wyobraźni Skrzypka! Rzeźnia nie przypadkiem 
powstała jako słuchowisko radiowe, które uscenicznili 
później reżyserzy , najlepiej Jarocki. Wybór gatunku 
podkreśla subiektywność zdarzeń: dane są one do 
słyszenia. Rzeźnia jest urojeniem biednego chłopca, 
sfrustrowanego matczyną tyranią i własnym 
niedołęstwem. „To wyobraźnia kształtuje rzeczy
wistość, a nie odwrotnie''. 
Czemu Skrzypek ożywił posąg, dobił targu 
z Paganinim? Czy dlatego, że genialny? Raczej dlatego, 
że pisarz zawiesił pytanie o prawdziwość zdarzeń 
i przyjął, że to, co wewnątrz Skrzypka, kształtować 
będzie także intersubiektywne relacje postaci. Chwyt 
częsty, od Strindberga (Droga do Damaszku) do 
Gombrowicza (Ślub), i nic naturalniejszego, że 
posłużył się nim także Mrożek. 

}an Błoński 
„W szystkie sztuki Mrożka ", Kraków 1995 
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Sławomir Mrożek 

Pocztówka 

K
upiłem w muzeum pocztówkę. Petrus 

Christus, 1400-1472, „Portret młodej 

kobiety". Postawiłem ją na stole. l zaczęło 

mi coś doskwierać. Jakaś niewygoda. Jak

by jakiś kamyczek w psychicznym bucie. 

Zdjąłem ten but i oto co znalazłem. 

Przeszło pięćset lat temu Petrus Christus 

namalował portret kogoś, kto miał imię 

i nazwisko. Solidna mieszczańska rodzina 

zamówiła portret u solidnego rzemieślni

ka. Nie po to, żeby wisiał w muzeum. 

Wtedy jeszcze nie było „sztuki" ani „war

tości estetycznych". I w ogóle o co innego 

im chodziło. /. . ./ 

Ale do tamtego życia jest już tak daleko .. . 

Zerwane mosty, zatarte ślady . Niedostęp

ne mi jest wszystko, co było, co się działo , 

co sprawiło , że ów portret stał się ... 

Ja w tym nie uczestniczyłem, bo mnie nie 

było. Ja w tym nie uczestniczę, bo tego 

nie ma. /. . ./ 

Czuję się bezsilny, ubogi i winny arogan

cji wobec „Portretu młodej kobiety, 1400-

1472". 

I tylko jedno z tej całej prawdy, tego ży

cia, które było owym portretem, z tego 

po1tretu, który był owym życiem - jest mi 

dostępne. 

Spojrzenie, to samo, które spoczywało na 

Petrusie Christusie , kiedy malował po1tret. 

Jeśli to wystarczy - jestem ocalony. 

„!Vbłe listy" , Kr:ików 1982 
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