Sławomir Mrożek. Rozmowa przy
kawie o flircie, teatrze i wolności.

Sławomir Mrożek, fot. materiały prasowe.
Anna Maria Mickiewicz (Londyn)
Co myślał o swej twórczości i bohaterach sam Mistrz? Oto krótka rozmowa,
którą przeprowadziłam tuż po premierze Letniego dnia w jednym z
londyńskich teatrów. Powinnam dodać, że Sławomir Mrożek niechętnie
udzielał wywiadów. Jeżeli do nich dochodziło, stawał się powściągliwy i
milczący… Dlatego na spotkanie z dramaturgiem podążałam z dużym
zaciekawieniem i niepewnością zarazem… Było to swoiste wyzwanie.
Dzień był wyjątkowo ciepły, słoneczny i wiosenny. Umówiona byłam w godzinach
przedpołudniowych w znanej londyńskiej dzielnicy Belgravia, przy Sloane Square.
Tuż przy głównym skwerze, wśród licznych kafejek, widniał zabytkowy gmach
słynnego teatru The Royal Court Theatre. Po latach został unowocześniony; już z
oddali odbijała się w promieniach słońca czerwona płaskorzeźba, znajdująca się na
pierwszym piętrze teatru – notabene wykonana przez polskiego artystę Antoniego
Malinowskiego.

Sławomir Mrożek czekał na mnie w teatralnej kawiarni, usytuowanej w podziemiach.
Panowała cisza, twórca był jakby osnuty półmrokiem… To chwile, kiedy teatry
drzemią, wypoczywają po wieczornych wydarzeniach. Dramaturg ze spokojem
popijał kawę. W takim nastroju, swoistej przychylności, przebiegała nasza
rozmowa…
Anna Maria Mickiewicz:
Czy czuje się Pan czasami jak jeden z bohaterów Letniego dnia?
Sławomir Mrożek:
Nie, nigdy, dlatego że pisanie sztuki czy wierszy, powieści to nie jest nigdy
autobiografia. Składa się może z elementów autobiograficznych, ale nie jest tak, by
pisarz w powieści, czy w swych dziełach opisywał siebie.
Czy Letni dzień nie zawiera żadnych wątków autobiograficznych? A jest to
sztuka, która w dużym stopniu poświęcona jest anatomii dojrzewania
mężczyzny…
No, może częściowo jest…, ale w taki rozproszony sposób i nie ma potrzeby tego
udowadniać.
Natomiast bohaterka dramatu to osoba bardzo inteligentna, przewrotna,
bystra. Czy tak Pan widzi kobiety?
Należy pamiętać, że żaden utwór literacki nie jest pamiętnikiem ani świadectwem,
ani wyznaniem wiary autora. Kobiety inteligentne istnieją – na szczęście. Zwracano
już uwagę na to, że bohaterka tej sztuki jest kobietą ciekawą, nieprzeciętną. Dlatego
też ta postać budzi sympatię zarówno widowni, jak i aktorek, które były zawsze
zainteresowane graniem tej roli.
Nasuwa się spostrzeżenie; otóż jeden z bohaterów Pańskiej sztuki
przypomina bohatera Fausta Goethego – odnoszącego sukces, lecz
nieodczuwającego życiowej satysfakcji. Czy jest to zbieżność przypadkowa?
Ja nie zajmowałem się określaniem bohatera, jego charakterem, życiorysem.

Budowałem sytuację dramatyczną na scenie, czyli taką, w której coś się dzieje i z
której coś wynika. Dlatego potrzebne były mi dwie kontrastowe postacie. Jest to
może bardzo schematyczne, ale skuteczne, bo pozwoliło mi napisać sztukę, która
funkcjonuje dobrze na scenie. Nie jest to duża sztuka, ale dobre i to.
Czy angielska wersja teatralna Letniego dnia sprawiła Panu satysfakcję i
zadowolenie?
Każde przedstawienie mojej sztuki sprawia, że czuję się dobrze… Nie dlatego, że
jestem autorem, tylko dlatego, że po prostu lubię teatr. Jeżeli zdarza się, że jestem
autorem danej sztuki, tym lepiej.
Czy wczorajszy spektakl miał jakieś szczególne cechy, a może jakieś braki?
Trudno powiedzieć. Jeżeli teatr jest poniżej pewnego poziomu technicznego,
zawodowego, to zapewne tak jest. Ale nie w tym przypadku. Każde przedstawienie
jest inne. W danym kraju, mieście, ta sama sztuka może mieć różne interpretacje.
Nawet grana w tym samym teatrze – każdego wieczoru jest inna. Dlatego teatr jest
żywy, przedstawienie jest faktem teatralnym, dlatego trudno jest rozmawiać o jego
niedostatkach.
Pańska sztuka jest bliska mentalności brytyjskiej, dużo w niej logicznej gry
słów z wieloma podtekstami; uderza mówienie o smutnych rzeczach z
humorem.
To nie musi być tylko brytyjskie, to może też być czeskie. To swego rodzaju
skłonność do niedopowiedzenia – understatement, które jest rzeczywiście również
cechą brytyjską.
Jaki powinien być teatr – smutny czy wesoły?
Teatr powinien być taki, aby publiczność nie wyszła z sali po pierwszych pięciu
minutach. Jak się to uda, to już jest dobrze. Dlatego uważam, że teatr powinien
bawić publiczność.
W latach sześćdziesiątych Pańskie sztuki budziły zaciekawienie wśród
publiczności polskiej. Jednak wówczas nie zawsze były rozumiane, sprawiały

wrażenie dziwnych.
Na pewno te same sztuki nie budzą już dzisiaj zdziwienia, ponieważ pojawiły się
nowe sposoby przedstawiania dramatu, które są jeszcze bardziej dziwne. Nie sądzę,
by na przykład Szczęśliwe wydarzenie prowokowało dzisiaj podobną reakcję, jak
trzydzieści lat temu. Z drugiej strony, nie wiem, jak było wówczas, gdyż nie byłem
obecny w kraju przez ponad trzydzieści lat. Dlatego też trudno mi powiedzieć.
Kontynuując wątek. Pańskie dramaty są bardzo przewrotne. To swoista
zabawa słowem…
Dlaczego przewrotne?
Dlatego, że z jednej strony dialog opiera się na humorze, z drugiej jednak
istnieje warstwa dramatyczna, zawierająca wiele prawd metafizycznych,
bardzo smutnych.
Tego nie nazwałbym przewrotnością, tylko umiejętnością przyciągania i
zatrzymywania widza. Jeżeli widz czuje się zaciekawiony, to nie wyjdzie z teatru,
zanim sztuka się nie skończy, po drodze można mu powiedzieć jeszcze coś
poważniejszego. Sposobem na widza jest zabawa.
Bardzo często życie przedstawia Pan jako formę więzienia…
To nie jest tylko w mojej twórczości. Na tym polega życie, że są ograniczenia. Gdyby
ich nie było, to by nie było życia i nas też. Jednocześnie na to narzekamy, bo
chcielibyśmy być absolutnie wolni. Natomiast absolutna wolność oznacza śmierć…
Przestajemy podlegać prawu ciążenia, natychmiast się ulatniamy w kosmos i nas nie
ma. Zarówno mnie nie ma, i pani nie ma. Wszystko się odrywa od ziemi i znika.
Dlatego nie należy narzekać na jakiekolwiek ograniczenia.
Londyn, marzec 2000 r.

______________
Wywiad ze Słąwomirem Mrożkiem to fragment książki, Anny Marii Mickiewicz
„Londyńskie bagaże literackie”, która właśnie się ukazała. Materiały poświęcone są
przede wszystkim pisarzom polskim, którzy zaistnieli w polskiej i międzynarodowej
przestrzeni kulturalnej, których autorka miała okazję spotkać poza granicami kraju.
Oprócz Sąłwomira Mrożka należą do tego grona Ewa Lipska, Tadeusz Różewicz,
Krzysztof Muszkowski, Krystyna Bednarczyk. To swoisty pamiętnik.

Książkę można kupić:
http://www.lulu.com/shop/anna-maria-mickiewicz/londy%C5%84skie-baga%C5%BCeliterackie/paperback/product-24179769.html

http://www.norbertinum.pl/ksiazka/717/Londy%C5%84skie-baga%C5%BCe-literackie
?fbclid=IwAR2J-0grjcLD6LpS_6E5xz8RRBEouKQ06_sGLJjboOt4DigmGgAJmn7atvM

Anna Maria Mickiewicz z książką

