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BOHATEROWIE 
SŁAWOMIRA MROŻKA 

W dramacie Mrożka nie ma wielkich pasji i wielkich namiętności nic 
z tragedii Racine'a i Corneille'a. Scena świata jest mała i dzieją się na niej 
małe sprawy. Okulista przyjmuje pacjentów, chłopi rozmawiają o świniach 
futerkowych,. par~bcy. p.okazują ś~ież_o kupione buty - są także policjanci, 
k:ynol?g• t~zeJ męzczyzm na tratwie. Zadne wydarzenie nie aspiruje do rangi 
histor10zoflcznego symbolu, żaden z bohaterów nie jest Brutusem, Antoniu
szem, Cezarem - Wielkim Szaleńcem, Wielkim Zbrodniarzem lub choćby 
Wielkim Błaznem. Scena świata jest mała, ogranicza się do czterech ścian 
pokoju, do dwóch, trzech, kilku osób, do paru prostych sprzętów. Postaci nic 
mają i.mion; d~al_ogi (nie parodystyczne\ powtarzają tę samą skąpą ilość słów; 
sytuacJe są naJpierw zwykłe, potem stopniowo coraz bardziej absurdalne do-
piero w poincie osiągają próg Wielkiego Nonsensu. ' 

. Bohaterem Mrożka mógłby być każdy z nas. Ktoś, kto idąc spokojnie 
ulicą,. zała~wiając swoje codzienne sprawy, znajdzie się nagle w sytuacji 
„g~amczneJ'' .. w. obliczu nieubłaganej konieczności, ślepego przymusu, w po
kOJu o zatrzasmętych drzwiach. Ktoś inny, kto przychodząc na ulubioną wi
zytę ?o l:kai;-za spotka tam szaleńca opanowanego ideą „karolostwa". Ktoś, 
k.to me wie, ze został wciągnięty w pułapkę po to tylko, żeby ktoś inny mógł 
się z p~łapk~ u~olni ć. Ktoś wreszcie, kto usiłując zachować twarz, chce 
"".mawia~ sobie, ze. zgoda na akt kanibalizmu jest jedyną postawą godną roz
bitka, ktory ma byc zjedzony przez towarzyszy. 

Na małej scenie Mrożka nikt nie umiera, nikt nikogo nie zabija nie oa
dają wielkie słowa, nie ma prawdziwej miłości i nienawiści, pr~wdziwej 
historii i prawdziwej eschatologii. Wszystko rozgrywa się za pięć dwunasta, 
na moment przed ostatecznym rozstrzygnięciem, na chwilę przed zdarzeniem 
które właśnie nastąpi. Everyman ma dopiero wybrać. Ale co wybrać? I prze~ 
ciw czemu wybrać? Ten schemat powtarza się we wszystkich niemal jedno
aktówkach znacznie przewyższających pełnospektaklowe dramaty Mrożka. 
Jednoaktówki też ujawniają najbardziej konsekwentnie sens tragicznej drwi
ny Indyka. odsłaniają różne dna okrutnej satyry Policjantów. 

Ten Mrożek nie jest śmieszny. Budzi gniew i grozę. Wywołuje świado
mie humanistyczny sprzeciw i prowokuje do moralnej samoobrony. Odkry
wa potęgę środków, którymi dysponuj e człowiek przeciw człowiekowi, Insty
tucja przeciw jednostce. Odwołuje się do powszechnych uczuć i powszechnych 
doświadczeń. 

Któż z nas nie przeżywał nigdy strachu wobec Fatalnej Ręki w czerwonej 
rękawiczce? - to Stripe-tease. Któż z nas nie przystrajał własnej kapitulacji 
w piórka bohaterskich decyzji? - to Na pełnym morzu. Któż z nas nie pod
legał frustracjom, jak parobcy w Zabawie, nie próbował - jak kapitan 
w Indyku - odegrać roli, z którą mu najbardziej do twarzy? 

Mrożek zacięcie tropi wszelki nonsens społeczny, nonsens filozoficzny 
i nonsens moralny. Z racjonalistycznym chłodem ustala diagnozy, wolne cał
kowicie od iluzji. Rozbija po drodze wszystkie zastygłe formuły współczesnej 
filozofii człowieka. Demaskuje naiwności sartrowskiego piekła za drzwiami 

zamkniętymi, naiwności sartrowskiej filozofii wolnego wyboru. Ośmiesza 
beckettowski nihilizm i beckettowskie pytania egzystencjalne. Ze sfery filo
zoficznej abstrakcji Ionesco przenosi nas w autentyczny świat codziennych 
problemów, trudności zwykłego życia. ( ... ) 

Satyra Mrożka jest jadowita. Nie oszczędza żadnej ze współczesnych form 
tyranii i ucisku jednostki. Nie są jej obce najbardziej bolesne i wstydliwe 
głębie psychiki człowieka zniewolonego strachem, kolaboranta (Karol), terro
ryzowanego więżnia (Strip-tease) zaszczutej przez wszystkich ofiary (Mę
czeństwo Piotra Ohey'a), ograniczonego ciasnym kręgiem taniutkich marzeń 
inteligenta (Czarowna noc), nieświadomego sensu rewolucji parobka, który 
chce się jedynie bawić, jak poprzedni lokatorzy pomieszczenia z antycznymi 
meblami. 

To już nie tylko Wielki Absurd i czysta gra. To raczej moralitet saty
ryczny zbudowany na gruncie nowoczesnej koncepcji tragizmu. Tragiczność 
przestała być przywilejem wielkich - stała się udziałem maluczkich. Prze 
stała być synonimem wzniosłości - między śmiesznością i tragizmem można 
postawić znak równania. ( ... ) 

Ale moralitet satyryczny nie dzieje się w historycznej próżni. Panuje 
w nim niepowtarzalny klimat polskości. Nie tylko dlatego, że Laura mówi 
strofami Słowackiego - porucznik Orson strofami Mickiewicza, jedni naśla
dują dialogi z Wyspiańskiego, a inni z Zapolskiej i Fredry. Teatr Mrożka 
w równej co najmniej mierze parodiuje i przyswaja sobie na serio style li
tercickie polskie i obce. 

Kontynuując tradycję polemik Konrada z romantycznym Geniuszem 
w Wyzwoleniu - Mrożek jak Wyspiański odrzuca fałszywy stereotyp „poezji 
grobów i krypt". Jak Wyspiański w Warszawiance i Wyzwoleniu przekreśla 
mit „umieralstwa", szumny ideał pięknej śmierci. Taki jest nie tylko sens 
groteski o Orsonie - taka jest także wymowa jednoaktówki Na pełnym mo
rzu. Umiejętna propaganda czyni cuda - mówi Mrożek. Przy pomocy pewne
go typu argumentów można skłonić człowieka, żeby działał przeciw sobie 
samemu, można wmówić komuś, że powinien być zjedzony. Przy pomocy 
pewnego typu argumentów można przekonać jednostkę do mitu wzniosłej 
śmierci, a masy do mitu „cudnej pani-wojenki". Te argumenty propagandowe 
w Na pełnym morzu nie są bynajmniej wymyślone - są zaczerpnięte z kon 
kretnego języka konkretnej epoki. Tak samo konkretny, niemal „sfotografo
wany'', jest dialog parobków-chuliganów, tak samo historyczny wreszcie, się
gający okresu 1949-53, jest język zeznań bohaterów Strip-teasu. ( .. . ) 

* * * 
Czyny anonimowych postaci Mrożka i pozornie irracjonalny świat jego 

groteski rządzą się całkowicie realnymi prawami. Mały człowiek - bohater 
wszystkich kolejnych dramatów - przypomina bardziej Guliwera w kraju 
olbrzymów lub liliputów niż marionetki z Pana Piórko francuskiego nadre
alisty Michaux. W obronie swojego Guliwera, w obronie jego ludzkich praw 
i egzystencji uwolnionej od absurd u - przemawia autor Na pełnym morzu, 
autor Strip-teasu. autor Czarownej nocy. Jego głos w dyskusji filozoficznej 
o sytuacji jednostki we współczesnym świecie jest .głosem humanisty. 
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