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MARIAN STALA 

Stan oblężenia 
1. 

Ambasador Sławomira Mrożka jest jeszcze jednym ogniwem w 
długim łańcuchu przypowieści, diagnoz i ostrzeżeń dotyczących na
szej epoki. Epoki nazywanej czasami pogardy, erą podejrzenia, wie
kiem nihilizmu. 

Jak każda przypowieść, tak i dramat Mrożka rozgrywa się w 
miejscu i czasie nie do końca określonym. Nie znaczy to wcale, iż 
autor Emigrantów ma zamiłowanie do abstrakcyjnych rozważań. 
Miejsce zdarzeń Ambasadora jest konkretyzowane przez historycz
ną świadomość widzów, czas - poprzez horyzont ich doświadcze
nia: politycznego, moralnego, wreszcie zaś: metafizycznego. Nikt 
z odbiorców nie ma i chyba nie będzie miał trudności z odnalezie
niem w fikcyjnych dialogach (aż nadto) realnych problemów i idei. 

2. 
Jak wiele innych przypowieści o przeklętych problemach wieku 

Ambasador utrzymany jest w tonacji ciemnej, pogłębionej jeszcze 
przez groteskowy (czy absurdalny) śmiech. „Nagłe, pełne i ostre, 
prawie oślepiające światło", jakie pojawia się w finale dramatu, 
„trwa zaledwie przez parę sekund, zanim nastąpi ciemność", Mimo
wolnie (ale - nie przypadkowo) przypominają się ostatnie słowa 
Traktatu moralnego Miłosza: 

Przed nami jest 
- „Jądro ciemności". 

Mroczności kolorytu odpowiada poczucie bezwyjściowości, uwię
zienia. Poczucie będące odpowiednikiem sytuacji niezawinionego 
i niechcianego uwikłania w coś, co zagraża jednostce i obezwładnia 
ją. Choć także: zmusza do ostatecznego samookreślenia. 

3. 
Żywiołem, który w sposób najbardziej jawny (a więc: zewnę

trzny) określa sytuację bohaterów dramatu jest - polityka. Nie dla
tego oczywiście, iż główni protagoniści są z zawodu politykami. 
I nie dlatego nawet, iż Ambasador reprezentuje państwo demokra
tyczne Pełnomocnik zaś - totalitarne. Mrożka nie interesuje spię
cie d~u racji, dwu politycznych praktyk - tak skądinąd i~tot?~ 
dla XX-wiecznej historii. W pokazywanej przezeń rzeczyw1stosc1 
demokracji już nie ma, stała się ona ofiarą nadmiaru wolności _po
zostawionej obywatelom państwa, które za sprawą tego nadmiaru 
uległo samolikwidacji. Ściślej: tak właśnie twierdzi Pełnomocnik, 

niewiele budzący zaufania ... Ale - nawet jeśli państwo, reprezen
towane przez Ambasadora przestało istnieć z zupełnie innych przy
czyn, niewielkie to ma znaczenie. Jedno pozostaje pewne: to, iż 
ambasada jest - odciętą od komunikacji z jakimkolwiek lądem -
wyspą na totalitarnym morzu. 

Jeśli w tak określonej sytuacji działa jakaś polityka, to tylko 
w rozumieniu totalitarnym. „Polityka - powiada Pełnomocnik -
jest ważniejsza od wszystkiego". A więc: polityka podporządkowuje 
sobie rzeczywistość, a w razie oporu zastępuje ją inną, sztucznie wy
kreowaną rzeczywistością. I dlatego każde działanie (każdy brak 
działania) - to w systemie totalitarnym fakt polityczny. „O czym 
mówisz, ma rezonans, o czym milczysz ma wymowę tak czy owak 
polityczną". 

Oczywiście: rozumienie polityki, jakie Mrożek wkłada w usta 
Pełnomocnika, prowadzi nieuchronnie do wewnętrznych sprzecznoś
ci. Totalne upolitycznienie rzeczywistości zmienia ją w królestwo 
absurdu i świadomości schizofrenicznej. (Znakomicie uchwyciła to 
Wisława Szymborska; w jej cytowanym przed chwilą wierszu 
Dzieci epoki jest i takie zdanie: „Chcesz czy nie chcesz twoje geny 
mają przeszłość polityczną, skóra odcień polityczny, oczy aspekt 
polityczny". Trudno o dobitniejsze odsłonięcie absurdu ... ) Przede 
wszystkim zaś: jedyną gwarancją absolutnego podporządkowania 
rzeczywistości jest naga, nie licząca się z żadnymi wartościami siła. 
To ona jest żywiołem otaczającym ambasadę, wdzierającym się do 
niej ze wszystkich stron. 

Powtarzam: żywiołem, determinującym zewnętrznie bohaterów 
Mrożka jest polityka ujmowana jako nihilistyczna siła. W kręgu jej 
oddziaływania znajdują się - Pełnomocnik, jako ten, kto nią roz
porządza (charakterystyczne wykorzystanie dwuznaczności tkwiącej 
w pojęciu pełnomocnictwa!) i Ambasador, jako ten, kto ma jej ulec. 
(Nie mówiąc o szukającym azylu uciekinierze, ten bowiem jest 
z punktu widzenia Pełnomocnika należącym do państw przedmio
tem.) Ukazanie totalitarnego zagrożenia i jego (niezbyt oryginalna) 
krytyka nie jest jednak ostatecznym celem Mrożka. Stan oblężenia 
odpowiada w jego dramacie nie tylko sytuacji zewnętrznej, lecz tak
że duchowej, wprowadzając w przestrzeń pytań moralnych i meta
fizycznych. 

4. 

Bohater Mrożka zjawia się przed nami nie w swej jednostkowo 
ści, lecz w roli ambasadora. Zdaje się przy tym, iż rozróżnienie 
między nim jako nim, a nim jako ambasadorem jest mu dość obce. 
(Mogą na to wskazywać pretensje żony, które być może nie są tylko 
atakiem histerii.} Jako ambasador rozmawia z Otellem, Amelie, 
Pełnomocnikiem. Jako ambasador decyduje się chronić Człowieka, 
uciękającego z totalitarnej rzeczywistości. Rola społeczna, wsparta 
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pewnością istnienia obiektywnego, gwarantującego ją porządku (pań
stwa i jego władzy) daje mu pewność, poczucie tożsamości i indywi
dualnęgo bezpieczeństwa. Tę właśnie prostą prawdę próbuje mu 
uzmysłowić Człowiek (przypominający postaci Dostojewskiego, a na
zwany tak, bo zdaje się być nosicielem idei człowieczeństwa), powia
dając: „pan musi wierzyć w Prezydenta, żeby być ambasadorem", 
i dodając: „ja muszę wierzyć w Boga, żeby być człowiekiem". Nie 
wiem, czy Ambasador mógł zrozumieć to przesłanie„. 

Jedno natomiast jest pewne. Gdy Pełnomocnik oznajmił mu: 
„Wasz rząd się skończył, zniknął, rozlazł się, przepadł.„" - podwa
żeniu uległa nie tylko rola Ambasadora, ale i jego prywatna tożsa
mość. Odarty z gwarancji, jakie zapewniała mu jego funkcja, posta
wiony został nie tylko wobec realnego, zewnętrznego niebezpieczeń
stwa, ale też wobec pytania kim jest i jak ma się zachować jako jed
nostka, w nikim innym nie mająca oparcia. 

5. 

Kim właściwie był Ambasador przed momentem przełomu? Mro
żek nie pozwala precyzyjnie odpowiedzieć. Zapewne - był pragma
tykiem, człowiekiem zdrowego rozsądku, mającym zaufanie do swych 
zmysłów, przywiązanych do materialnej rzeczywistości, przyjmującym 
to, co się da udowodnić w sposób pewny. Religijnie obojętny. Nie
chęć do Otella może wskazywać na pewien konserwatyzm (czy eli
taryzm) wychowania, stylu bycia i poglądów oraz przynależność do 
wyższych warstw społeczeństwa„. 

Zetknięcie z totalitarnym myśleniem i rzeczywistością, potem zaś 
katastrofa wartości, uważanej przezeń za najtrwalszą - unieważnia
ły większość poglądów Ambasadora, odbierając mu punkty oparcia w 
świecie. Zdrowy rozsądek okazał się bezradny wobec napierającego 
absurdu. 

6. 

Swemu bohaterowi, postawionemu w sytuacji ekstremalnej, dał 
Mrożek trzy drogi wyboru. 

Pierwszą z nich, przejście na stronę rzeczywistości Pełnomocnika, 
związane z wydaniem uciekiniera - Ambasador bez wahania od
rzucił, Motywacja tego kroku, tak odległego od zdrowego rozsądku, 
nie jest całkowicie jasna. Być może był to odruch obrzydzenia, od
czuwanego wobec świata, w którym jedynym prawem jest biologicz
na zasada przewagi silniejszego. „Większa siła pokonuje mniejszą, 
prawda? (.„) tak być musi, to jest konieczne, nieuchronne, jak prawo 
natury. Ale my jesteśmy ludźmi, prawda? A więc pytanie: czy jako 
istoty ludzkie jesteśmy tym samym co natura, czy jesteśmy tylko 
i wyłącznie naturą, czy też jest w nas także coś innego, coś, co naturą 
nie jest, coś obok, czy może ponad to„." 
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Druga spośród dróg, wskazana przez Człowieka, a polegająca na 
ugruntowaniu własnego istnienia poprzez wiarę w Boga, wiarę po
zbawioną wszelkiej pewności - była dla Ambasadora zbyt trudna, 
zbyt daleka od jego przeżywania świata. (Zresztą: czy wiarę można 
wybrać?). 

Pozostała droga trzecia: odbudowa systemu wartości w oparciu 
o wewnętrzną siłę jednostki, która się tego zadania podjęła, w oparciu 
o pierwszy aksjologiczny akt czy gest, którym może być choćby przy
jęcie odpowiedzialności za .innego, danie słowa honoru, że się go nie 
zdradzi. Stąd już niedaleko do etyki ofiarności, przyzwoitości i wier
ności... Tę właśnie drogę Ambasador wybiera, choć wydaje mu się 
ona równie irracjonalna, jak odrzucenie kompromisu z kłamstwem, 
i choć nazywa ją „głupią, bezsensowną odpowiedzialnością ... " 

7. 
To co napisałem, bardziej przypomina klimat wierszy Herberta -

niż dawnych dramatów Mrożka. Może to jednak nieprzypadkowe, 
może i autor Ambasadora wpisał się w wiodącą od Conrada linię 
wierności wartościom kruchym i tym bardziej godnym obrony, im 
bardziej podatne są na klęskę? 

Warto o tym pomyśleć, oglądając Ambasadora, nawet jeśli Mroż
kowy zwrot w stronę etyki obwarowany jest o wiele większą niż 
u Herberta ilością zastrzeżeń, o wiele ostrzejszą świadomością ab
surdu. Nawet jeśli podważa on dokonany przez swego bohatera wy
bór. 

MARIAN STALA 
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Wisława Szymborska 

Dzieci epoki 

Jesteśmy dziećmi epoki, 
epoka jest polityczna. 

Wszystkie twoje, nasze, wasze 
dzienne sprawy, nocne sprawy 
to są sprawy polityczne. 

Chcesz czy nie chcesz, 
twoje geny mają przeszłość polityczną, 
skóra odcień polityczny, 
oczy aspekt polityczny. 

O czym mówisz, ma rezonans, 
o czym milczysz, ma wymowę 
tak czy owak polityczną. 

Nawet idąc borem, lasem 
stawiasz kroki polityczne 
na podłożu politycznym. 

Wiersze apolityczne też są polityczne, 
a w górze świeci księżyc, 
obiekt już nie księżycowy. 
Być albo nie być, oto jest pytanie. 
Jakie pytanie, odpowiedz kochanie. 
Pytanie polityczne. 



Nie musisz nawet być istotą ludzką, 
by zyskać na znaczeniu politycznym. 
Wystarczy, żebyś był ropą naftową, 
paszą treściwą czy surowcem wtórnym. 

Albo i stołem obrad, o którego kształt · 

spierano się miesiącami: 
przy jakim pertraktować o życiu i śmierci, 
okrągłym czy kwadratowym. 

Tymczasem ginęli ludzie, 
zdychały zwierzęta, 

płonęły domy 
i dziczały pola 
jak w epokach zamierzchłych 
i mniej politycznych. 
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