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jak wszyscy inni - swojego mteJsca we współczesnym 

świecie. Tej przeciętności właśnie daje pisarz cechy dra 
m a tu, widzi w jej granica ch wielką rozprawę filozoficzną 

i moralną na temat pojedynczego ludzkiego żywota. 

Bo okazuje się, że w pozorne.i sza rzyźnie zamykają się 

doświadczenia zasadnicze, ogarniające los ludzki, źe jest 
to nieprzerwana walka o siebie samego, o wyodrębnienie 

własnej osobowości na tle innych, o nadanie znaczenia 
swojemu istnieniu, źe jest to pragnienie poznania sensu 
własnego i nie tylko własnego życia, a wreszci e kryteriów 
mora lnych, które by dały temu życiu wartość. W tym 
sensie utwór jest trakta tem o wartości żywotów przecięt

nych, w których ani wielkich zwycięstw nie dos trzeżemy, 

ani tragicznym klęskom nie towarzyszymy a które przecież 

tworzą fundament wszystkiego, co ludzkość na uczyła s i ę 

ce nić i na tej zasadzie domagaj ą się wiedzy o tym, jaki 
sens ma ich dążenie do spokoju i szczęścia, ich cierpienie, 
ich śmierć. 

Bo człowiek, którego nazywamy tu przeciętnym, w stop
niu większym niż jednostki wybitne podlega koniecznoś

ciom wynikającym z praw historii i biologii. J a k zatem 
uratować ma swoją indywidualność, swoją różną od innych 
ludzką twarz, swoją moralnosć wreszcie, skoro miota s ię 

wie cznie w kręgu wielkich i małych strachów, pokus i na
miętności, niepewności i ambicji ? Jak nadać sens życ iu, 

którego największą troską jest pragnienie bezpieczeńs twa? 
K a zimierz Brandys w wielu swoich utworach daje wyraz 
przeświadczeniu, że człowiek m a z tym ogromne kłopoty , 

że nie jest w stanie określić swej drogi, viybiera ć grzechu 
a ni cnoty, gdyż ostateczną racj ę postępowania daj e sob ie 
nie on sam, tylko daje mu ją rzeczywistość zewnętrzna, 

his toria, bieg wydarze ń, w które został uwikłany, okolicz
ności socjalne i towa rzyski e. A w końcu i to, co nazywa
my temperamente m, systemem nerwowym, e nerg i ą w.ital
ną - jest także konsekwencją praw biologicznych, któryc h 
my sami nie okreś l amy . To przeświadczenie pisarza jest 
r ezulta tern szczególnego sprzężenia marksistowskiej tezy 
o jednostce, której świadomość k sz tałtują dośw i adczenia 

socjalne - oraz camusows ki e.i koncepcji człowieka (za ry
sowanej w „Obcym"), którego los jest czymś ni eza leżnym 

od jego świadomej decyzji, a tym samym od odpowie 
d z i a lności. To ludzie, prawa i nawyki zbiorowe ten los bu
dują, z perspektywy jednostki dostrzec można tylko lu źny 

c iąg przypadków i reakcji na te przypadki. 

„Sposób bycia" - to jeszcze jedna, nowa kreacja czło

wieka miotanego przez fakty, wspomnienia, obawy i od-

ruchy uczuciowe, w których monologujący bohater nie umie 
odna leźć żadnego porząd~u. gdyż każde zjawisko, każdy 

swój czyn widzi z podwójne j perspe!Dywy: przymusu, jaki 
na człowieka bezustannie działa, przymusu wynikającego 

z l ęku o siebie, z namiętności, z instynktu bezpieczeństwa 
i spokoju - a z drugiej strony - pragnienia jakiegoś 

„bycia w porządku" wobec sie.Qie i wobec innych. świa
domość przymusu każe przebaczyć sobie i innym, każe na 
świat pa trzeć z wyrozumiałością, odruch moralny każe 

w tych samych wypadkach oburzać się, oskarżać i potę

p i ać. Czy człowiek jest temu winien, że jes t głupi i słaby, 

że bezustannie „musi" popełniać wiQksze i mniejsze po
dłości? A z drugiej strony, czy jest możliwe kierować s iq 
czystym nak azem moralnym, skoro wszystko, co się wokół 

nas dzieje, wią że się z naszym bezpośrednim interesem? 

W tych właśnie warunkach rodzi się poczucie rozbicia 
osobowośc i, niemoc osobistego wyodrębnienia się z cało~ci 

świata, ów brak autentycznego istnienia , które tak dojmu
jąco prz eżywa bohater Brandysa. Jest tylko szereg czynów, 
szereg zachowań nie wiążących się w jakąś nadrzędną 

całość, w określoną psychikę, w tę wartość, którą nazywa
my osobowością. Pisarz pokazuje człowieka, który chce po 
pros tu ży ć i w miarę możności żyć uczciwie, pragnie życiu 
swemu dać sens, pragnie zobaczyć s ię jakoś na tle innych, 
nie m a d o tego jednak żadnych na rzęd z i, żadnych miar , 
własnej duszy nie może niejako zrekonstruować: ani tu 
w iel ki ch namię tności, ani konsekwentnie realizowanych 
decyzji, co najwyżej przywiąza ni a, wynika j ące bardziej 
z bezwładu, z be zradności niż z określonych pragnieii. 
Wię c bezradny bohater pr:óbuj e przywiązaniom dać rangę 

nakazu moralnego - by za chwilę zrozumieć, że tęsknota 

do trwałego małżeństwa jest tylko ucieczką przed samot
nością, że wcale nie instynkt mora lny ją budzi. Lito~ć więc 

tylko zostaje, potrzeba usprawied liwienia, nic s i ę nie ostaje 
w ly m zwierzeniu - rachunku sumienia. 

Jeden tylko czyn odnalazł w swym 7.yciu boha ter, ki edy 
wyzwolił s i ę z poczucia osaczenia f zdoby ł s ię na odwagę. 
„A jednak ty lko ten jeden r az - wyznaje - nie czułem 
w sobie tego »a widzisz - m asz« , tego śmierdzącego str;i
chu, tego zgn ił ego swędu wnętrzności, i tylko wtedy, jeden 
raz, mia ł em w sobie lekkie, różowe, u śmiechnięte niebo" . 
Odczul to wówczas, kiC'dy odda ł s i ę dobrowolnie w ręce 

gestapo, aby być razem z narzeczoną. I te n właśnie czyn 
był następstwem pomyłki, bo d ziewczyny wcale nie aresz
tO\vano, był wiqc głupstwem i s łabością. Nie można niczego 
do końca potępiać i niczego do końca usprawiedliwiać, bo 



nie ma suwerenne.i odpowiedzialności. Im człowiek słab

szy - a więc tym bardziej godzien usprawiedliwi ~ nia, 

tym ba rdziej podatny lękom i ucieczkom - a wi ę c tym 
bardziej zasługuje na potępi e nie. 

Wyjście literatury z tego błędnego koła konieczności, 

przymusów i strachów - to dać wyraz tej bezsilności, 

odtworzyć bezradne miotanie się, odtworzyć konwencjo
nalność naszych ocen. Smiać się trzeba, ironizować, współ
czuć, brzydzić, aprobować odrzucać - równoczesme. 
Takim tragicznym pajacem jest właśnie bohater utworu. 
On błaznuje i cierpi n a prawdę, jest mały i nędzny -
a równocześnie potężny jako cyfra statystyczna. Okru
cieństwem byłob:ic go potępić, naiwnością I głupotą - roz
grzeszyć. Los tego człowieka nie jest a ni tragiczny a ni 
komediowy, ani heroiczny ani błazeński. Nie sposób bo
wiem uchwycić przesłal)ek dla każdej z tych konstrukcji: 
zwycięstw, klęsk, suwerennych decyzji i suwerennych 
czynów. Można dać wyraz tęsknocie do sprawiedliwo~ci, 

ale nie sprawiedliwości samej, bo staje się ona w tych 
warunkach uzurpacją rozumu. Bohater szuka więc istoty 
odpowiedzialnej za świat, i na Stwórcę ~rzenosi wszystkie 
niepokoje sumienia. W ślad za mickiewiczowskim Konra
dem oskarża go o wszystko zło świata, aby go równocześ 

nie, w tej samej chwili, rozgrzeszyć. Albowiem moralność 
Stwórcy jest wysublimowanym odbiciem moralności czło

wi eka . Tak samo więc jak nad człowiekiem trzeba się 

i nad nim zlitować. 
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DRAMAT DNIA POWSZEDNIEGO 
Kim jes t na r rator u tworu K a zimierza Brandysa , cz łowiek 

wypowia d aj ący monol og-w yznanie zwierza jący s i ę czytel
n ikowi o s\vojej powi kłan e .i drodze życiowe .i, o po s tępo

wa niu swoim i okoli czno5c ia ch, jaki e temu tovva rzyszyły? 

.J es L to czlowiek przecięt ny, J ed ermann ze średniowiec~ 

nych m ora li te tów, jednostka ze statys tyk . Ta przeciętność 

właśni e i związa na z nią nijakość, nieokreśloność ducho
wa jes · ba rd zo ważnym e lemen 'em tekstu. Podkreśla j ą 

a utor różnym i spo oba mi : rod za jem biografii podobnej 
tym, z jakimi s i ~ cod zien nie stykamy, typem za intereso
w a li , w których bra k jakichkolwiek szer szych ambic j i, 
naw·e t samym za wod em b iuralisty uw"ikłanego w profe
sj onalne kłopoty i per sonalne za wiści. Przypomina o tym 
ta kże nieusta nna zmia na a ktorów, podejmujących kolejno 
te n sam wątek w różny c h wc ieleniach. Wiele przygód 
przeżywa nasz boha ter, niektóre mają przebieg nader 
d ra matyc zny, a le wszystkie rysują portret człowieka, który 
żył jak inni , troszczył s ię o swój byt ja k inn i, szukał -____ .,, 
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