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KSZYSZTOF WOLICKI 

W PO SZU KIWANI U MIARY 
Postać i sytuacja - jest to pierwsza opozycja drama

turgii Mrożka. Nie jest bynajmniej oryginalna, wywodzi 
się z teatru egzystencjalnego, z filozofii „człow.ieka w sy
tuacji", które to określenie znaczy przede wszystkim: nie
współmierność. Jakoż niewspółmierne są również postad 
i sy tuacja teatru Mrożka . J uż jednak od sa mego początku 
~ Policji, Męczeiistwa Piotr a Oheya - Mrożek odcina się 
wyraźnie od egzystencjalistów, od których przejmu je punkt 
wyjścia. Przezwyciężenia niewspółmierności nie stanowi 
problemu dramatycznego. Postaci Mrożka nie chcą bynaj
mniej uporać się ze światem i same w tym czynie ukon
stytuować. Nie cofa się też Mrożek w głąb - jak tylu dra
maturgów i tylu grafomanów naśladujących Becketta -
i nie podejmuje dramatycznej eksploatacji niewspółmier
ności raz skonstatowanej. Jego problem jest po mies z -
cze n ie postaci w sytuacjach nie na ich miarę. Innymi 
słowy, teatr Mrożka pyta o możność i cenę współbytowa
nia jednostki i ibiorowości. W tym też sensie jest od razu 
sprzeczność, gdyż przecież niewspółmierność przyjęlibyśmy 
poszukiwaniem miary: najpierw jako umiaru. Jest w tym 
sprzeczność, gdyż przecież niewspółmierność przyjęliśmy 
jako założenie. I sprzecztiość ta istotnie rozsadzi potem 
konstrukcje 'teatralne Mrożka . Tymczasem jednak, na po
czątku , możemy nie zwracać na nią uwagi ; umiar pomię
dzy niewspółmiernymi biegunami bywał już ułudą niejed
nego moralisty, a poddawali się jej ci zwłaszcza , którzy 
sądzili, że są odporni na wszelkie ułudy i że nigdy więcej 
„nie pozwolą się zwariować". 

Mrożka tyle razy krytyka ogłaszała wielkim demistyfi
katorem, że warto chyba oznaczyć, jaki mu najpierw przy
świecał ideał. Trzeba jedynie pamiętać, że umiar nie jest 
tu ani synonimem kompromisu, ani ugodowośc i. ·właśnie 
dlatego, że bieguny są niewspółmierne, o ugodzie nie mo
że być mowy: poszukiwanie umiaru nie jest więc miesza
niem bieli i czerni w szarzyżn ie, lecz rozgraniczeniem za
sięgu ważności. W pierwszych tekstach dramatycznych 
Mrożka, który wyciąga niejako wnioski z literatury ob
rachunkowej - jej szlachetnych historii, bujnych ideałów 
i nieco zakłamanych sprawozdań - tendencja rozgraniczet'l 
jest z góry dana: umiar win ien by oznaczać wytyczenie 
strefy bytu, w której jednostka czułaby się pełnoprawnym 
gospodarzem i nie podawała żadnym, mówiąc ówczesną 
modą, aliencjom. Chodzi więc o uprawomocnienie istnienia 
każdego z Piotrów Oheyów w sposób dla nich samych 
niewątpliwy. Mrożek jest na tyle realistą, by wiedzieć, że 
takie uprawomocnienie subiektywne, bynajmniej nie sta
nowi dostatecznej gwarancji: Książę, nie tylko ów z In
dyka, ma zawsze skłonność do państwowotwórczych ho
l izmów .. . Nie będąc wystarczającym warunkiem współist
nienia, subiektywna prawo ·11ocność indywiduum jest jed
nak na pewno konieczna . O tym więc najpierw mówi teatr 
Mrożka zderzając postac i z sytuacjam i. Ale organizacja 



.dramatyczna takich zderzeń nie jest wcale sprawą prostą . 
W Poiicji, pierwszej sztuce Mrożka , od razu widać w 

czym trudność: jej postaci i sytuacja opisują niemalże 
wprost jedną i tę samą obserwację i zbyt dobrze przysta
ją do siebie z genezy, by można było osiągnąć konflikt 
dramatyczny. 

Jest to sztuka wywieziona z kawiarni, kra kowskiej ka
wiarni 1957 r. Krytyka „kultu jednostki" w pelnym roz
kwicie. Atmosfera pojednania narodowego - w Krakowie, 
z jego Nową Hutą, Kościołem Mariackim, Bolesławem 
Drobnerem, Władysławem Machejkiem, Krystyną Skuszan 
ką, Imionami władzy, studentami, adwokatami i kwiaciar
kami na Rynku. Ale wszyscy twierdzą, że wcale się nie 
zmienili, wszyscy wszystko wiedzieli od dawna, wszyscy 
mieli rację. Po tym Krakowie, kordialnie witane lub . po
kazywane palcami snują się trzy postaci, których miejsce 
zmieniło się nie do poznania: dawny „londyńczyk" zreha
bilitowany teraz i fetowany, dawny funkcjonariusz zwol
niony ze służby i ujeż<lżający starą taksówkę, były bojowy 
ZMP-owiec, chwilowo bez przydziału, na lekkim kacu, mo
że rewizjonista. Ależ oczywiście - typowa sytuacja i po
staci „literatury obrachunkowej". Przepuśćmy je jednak 
przez filtr kawiarni, sceptycznej, wszystko zawsze z góry 
wiedzącej, kawiarni artystów i kołtunów, tej, która wi 
działa już wszystkie możliwe portrety na ścianach: cesa
rza z następcą tronu, Mościckiego ze śmigłym, Infanta z 
wujem Regentem. Cóż taka kawia·rnia myśli, mówi i pusz
cza w obieg o tamtych kilku postaciach? 

Potem do stolika podchodzi socjolog ·- nowa moda, no
wa katedra na UJ - i stali bywalcy dowiadują się, jak 
zwykle od socjologa, czegoś, co wiedzieli od dawna, ale 
w zupełnie innych słowach . Otóż właśnie: policja była 
i będzie. Ktoś dowcipny siedzi z 1boku i słucha . Konfron
tuje atmosferę narodowej fety pojednania w ujęciu ka
wiarnianym, z tym, również kawiarnianym sceptyzmem.· 
Może już w tym momencie naszkicować Więźnia, Sierżan
ta i Polic j ę . Od siebie doda przede wszystkim: wyjaskra
wienie. 
Można o tym tekście powiedzieć dokładnie to samo, co 

proponował potem autor jako scenografię Indyka: wszyst
. ko niby normalne, tylko zdeformowane, i to jedno 1 i
e ie, na przykład przez takie samo wydłużenie w pionie. 
W Policji deformacja obejmuje po równi postaci i sytuację. 
Wystarcza jej na reductio ad absurdum, ale nie wystarcza 
na konflikt : zachodzi wprawdzie współzależność drama
tyczna pomiędzy nawróceniem Więźnia na prawomyśl
ność i Sierżanta na wywrotowość , ale każdą z tych de
cyzji trzeba było założyć najzupełniej dowolnie. Krytycy 
zachwycali się tym „eksperymentem myślowym" nie za·· 
uważając, że właśnie w ten sposób Policja została pozba
wiona powagi, w rzetelnym a więc nie sprzecznym z ko
mizmem sensie słowa. Ten dowcipny tekst jest właśnie 
dowcipem tylko: generalizację stanowi o tyle, o ile dowcip 
jest uogólnieniem plotki. Sądzę, że warto było zatrzymać 
się przytym debiucie: mechanizm późniejszych sukcesów 
artys tycznych dramaturga będzie dzięki temu lepiej wi
doczny. 
Już w 'Męczeństwie Piotra Oheya, mimo podobieiistwa 

tematu, którym jest, tak samo jak w Policji i w paru na
stępnych sztukach, desygnacja ofiary, Mrożek zmienia 

konstrukcję dramatyczną . Naj pierw -- dzięki zmian ie bu
dulca. Miejsce papierowych postaci wywiedzionych z ka
wiarnianej mentalności i funkcjonujących wyłącznie jako. 
elementy sy tuacji zajmuje Piotr Ohey, zaopatrzony w sy
pialnię, łazienkę , żonę, córkę i synów, krakowski, polsko
-współczesny urzędnik. Z całym swoim inwentarzem jest 
to postać realna i konkretna: istnieje najzupełniej nieza
leżnie od wymyślonej przez Mrożka· sy tuacji. 

Nie stanowi jej- składnika, przeciwnie - jest jej prze-· 
ciwstawiona. Sytuacja ta z woli a utora opada na Piotra 
Oheya jak sieć . Dzi ałania istotnie z tego wynikają, od razu 
wszakże zauważamy cenę: jest nią podporządkowanie się 
postaci regule sytuacji. Ci normalni ludzie zachowują się 
groteskowo, sprzeniewierzają się własnej charakterystyce. 
Męczeństwo nie jest już tylko dowcipem; wprawdzie 

dowcipkować Mrożek nie przestanie nigdy i to w istocie 
zapewni mu popularność u łatwej publiczności i u aktorów 
chciwych na kwes tie ze szmerkiem, lecz na szczęście jest 
to jedynie najmniej istotny z jego talentów komediopisa
rza. Natomiast warunkiem komizmu, który spełnia Mę
czeiistwo jest groteskowa niezwykłość sytuacji. Najlepiej 
uchwycimy sens takiej niezwykłości · przez porównanie. 
Wspomnijmy na przykład Diirrenmatta Wizytę starszej pani 
lub Pintera Urodzin y Stanleya z analogicznym tematem 
desygnowania ofiary. Obaj budują sytuację quasi - nor
malne, Diirrenmatt wprawdzie dość wyjątkową, lecz prze
cież całkiem „życiową" w sensie psycho- i socjologicznego 
praw<lopodobieństwa, Pinter zaś wręcz powszednią . Obaj 
też tę normalność skrupulatnie podkreślają. Absurd w ich 
sztukach jest rozpylony, nie do uchwycenia - zapomina 
się o nim, toteż nieprzystosowanie człowieka do tych pra
wie normalnych sytuacji wywołuje grozę. Mrożek , prze
ciwnie, tworzy sytuację jawnie groteskową, niemożliwą: 
daje do odbiorcy możność opatrzenia całości cudzysłowem 
i poczucie, że „naprawdę" nie musi być tak źle. Stąd moż
ność szczerego śmiechu z przygody Piotra Oheya. Śmiechu 
zamierzonego: Mrożkowi wcale nie chodzi o przerażenie 
egzystencją, lecz o morał, żeby się nie dać zwariować. Zbio
rowość i jej instrukcje miewają najdziksze pomysły i by
wają groźne w tym sza leństwie, niemniej afirmujemy pra-
wo jednostki do umysłowej równowagi ze skrytą nadzie
ją, że dostatecznie wielu przytomnych złoży się na koniec 
na przytomniejszą społeczność. 

Mimo uległości wobec groteskowej reguły sytuacji Mro
żek nie rezugnuje jednak w Męczeństwie z próby wyjaśnie
nia, czemu Piotr Ohey ulega presji, a ściślej mówiąc, dzię
ki czemu wmawia sobie że ulegając jej jest ciągle jeszcze 
Pi-0trerll Oheyem, pełnoprawnym indywiduum. Eksplika
cję tę sygnalizuje postać Starego Myśliwego - i widzimy 
też, jak bardzo, mimo wtórnego ugroteskowania, odbija ona 
od całości i nie chce się sytuacj i podporządkować: pyta
nie o eksplikację, o źródła świadomości fałszywej jest w 
grotesce nie na m~ejscu. Przecież, oqnotujemy tę przed
wczesną odpowiedź: źródłem świadomości fałszywej jest 
dla Mrożka najpierw historia i tradycja, które są perfid
nym sposobem interioryzowania zbiorowej przemocy: z po
szukiwanej strefy jednostkowej prawomocności powinny 
zatem być wyeliminowane. ( ... ) 

„O zaletach prowincji jako układu kształtującego arty
stę . Naoczność związków między ludźmi. Bliskość . Jest się 



w środku, ponieważ prowincja sama jest środkiem, tylko 
środkiem, prowincja nie ma ·peryferii. 

A jednocześnie: my tu, a tam Wielki Swiat. Gdzie? 
Wszędz.ie tam, gdzie nie my. Gdzie nie tutaj. W każdym 
razie da leko. 

Tak daleko, że można tylko tęsknić. Między tutaj a Tam 
nie ma przejścia ni lądem, ni wodą, ni powietrzem. Mimo, 
:te Tam istnieje, jest. Oni z Zetropol ii mogą nas czasem 
odwiedzać . Tak aniołowie odwiedzają nas, biednych ludzi. 
Ale my? 

Tak więc jesteśmy w środku , ale nie jest to środek 
wszechświata. Bliskość, r-odzinność na dobre i na złe . Oraz 
tęsknota, stężona i potężna. 

Tymczasem każdy człowiek, z prowincji czy nie, jest 
prowincją. Obszar każdej pojedynczej świadomości jest 
prowincją. Gdziekolwiek człowiek by się znalazł, zawsze 
nosi ze sobą grani.ce swojego powiatu. Nawet w Metro
poli i nikt nie ogarnie sobą Metropoli i. 
Tęsknota za Wielkim Swiatem, tak właściwa prowincji, 

jes t modelem tęsknoty za transcendencją. Radości tego, kto 
wyrwał się z prowincji w Wielki Swiat, są modelem iJa
dości mistycznej, radości tego, kto przekroczył (l u'b ma 
wrażenie, że przekroczy ł ) zaklęte i przeklęte koło swojego 
bytu poszczególnego". 

Nim w dziesięć lat po Tangu spisał to wyznanie, próbo
wał „interesować się światem", skorzystać jakoś z mi
stycznych wtajemniczeń Metropolii . Pisał zgrabnie - do 
Domu na granicy, JJoczwórki z Drugim daniem, Testarium 
aż do Szczęśliwego wydarzenia, są to wszystko teksty 
sprawne, umiejętność ju ż Mrożka nie opuszcza. Za to po
wraca doń koncept, wypiera s·ocjologię . Sytuacje są coraz 
ba rdziej wym~·ś l ne : koncept poddają sobie również. posta
ci. Nie są już nawet, jak kiedyś w Strip-teasie, „każde", 
wyabstrahowane, lecz przecież wyabstrahowane z konkre
tu. Nie są więc rezultatem odejmowania, szkieletem obra
nym z mięsa, lecz jednak zachowującym kształt czegoś ży
wego. Są teraz „żadne" : S<\ pustką obłożoną konceptem, 
mnożeniem zera. które wchłania wszystkie pomysły. Szczy
tem takiej pomysfowośc i jest Testarium, rzecz o fundowa
niu proroków przez władzę i kolaborującą z nią naukę. 
Proroków zgłasza się dwóch, zupełnie identycznych, jed
nego trzeba wobec tego zarżnąć; wówczas okazuje się, że 
bi iźniak-sobowtór ginie również, bo losy proroków są 
sprzężone tożsamością. Chciał, zdaje się, Mrożek wywieść, 
że popyt na proroków jest niezależny od tego, co zgłoszą, 
oznacza raczej zapotrzebowanie pastuchów na przewodni
ka stada. W stadzie baranów wszystko toczy się gładko i 
pastuch ma spokój, <lopóki jest baran-przewodnik i dopók i 
jest jeden.„ aż do przepaści. I chciał też może Mrożek po
wiedzieć, że jej jedności osiągnąć się na szczęście nie da, 
bo prorok prorokiem żyje. Czy więc miał to być optymi
styczny wniosek o niemożności kultu jednostki bez jedno
stki, o tym, że Wuj Regent może wprawdzie nadal rządzić, 
ale nie mo;i.e już swej władzy mistyfikować ? Brzmi to 
nędznie i sucho, właściwie kompromituj e krytyka, ale 
wskutek zupełnego poddania postaci konceptualnym sytu
a'.:j om, inaczej nie umiem tych sztuk czytać. Mrożek -
dowci p wyobraźni logicznej - brzmiał tytuł jednego z 
dawnych szkiców krytycznych; teraz dopiero tytuł ten był
by adekwatny. 

Aby po odpły wie socjologii można było jakoś us talić za
stępcze stosunk i wzajemne postaci, Mrożek preferuje sy
tua~je. rodzinne; są to jednak rodziny dziwnie kalekie, są 
własme ty lko „sytuacjami rodzinnymi", gdyż jedyną rela
cją ważną jest na stępczość pokoleń. Nawet nie konflikt: 
następczość jako wypieranie Starych przez Młodych , „zmia
na czasów". Chwalono Mrożka , który „przewidzia ł " eks
ploatację młodzieńczości w 1968; w istocie, wraz z chwalą
cymi Mrożek tylko niepomiernie przeceniał biologiczno
-metrykai·ny aspekt tej eksploatacji i bardzo tanio kupił 
uniwersa lizm swoich nadmiernie pomysłowych sztuk. Tour 
de fo rce Tanga okazał się nie do powtórzenia . 

Taka ocena kilkuletniego okresu „pełnej u niwersal ności" 
dramatopisarza jest zapewne n iesprawiedliwa ; na pewno 
wyda .się taka czytelnikowi, który tymczasem obejrzał 
wspomniane sztuki na scenie. Nie były to dobre spektakle, 
n ie zaspokajały oczekiwaf1, lecz z tym wszystk im, w po
równaniu z intelektualną nędzą i„. konceptami innych na
szych scenopisów - mój Boże, czego s ię czepiać. Powiedz. 
my więc, że się czepiam, gdyż od Mrożka żądam jednak 
więcej, n i ż wysokiego ilorazu inteligencji i bystrych choć 
cz<1stkowych obserwacj i. Ale „więcej" nie znaczy wcale, 
jak to. chytrze się asekurując wywodził Mrożek w Dialogu, 
bym ządal „s ukcesu": jest bardzo możliwe, że sukces na 
wzór Tanga nigdy mu się już nie zdarzy. Niech właśnie 
pisze „lak sobie", niech pisze „od siebie"; bo sponiewiera
ne tutaj teksty były raczej pisane „do" kogoś i na tego 
kogoś wyliczane tak chytrze jak niegdyś w sztuce epistoły 
przemierzano list do adresata. Jedynie adresata zabrakło, 
widown i prawdziwie uniwersalnej . 

Pr7.ccie:i. te chude lata wytężonego pisania coś przynio
s ły, nie tylko w trywialnym sensie doświadczeń negatyw
nych. Mrożek -- obserwator był dotąd reporterem; jak pi
sze w wy;i.e j zacytowanym tekście, żył bli sko i żył w środ
ku . .. Nawykł więc, że obserwacja reporterska, chwytanie 
konkretu otwiera mu zarazem dostęp do istoty spraw. Te
raz nauczył s ię - jako pisarz - filozofii„. zaangażowania. 
F ilozofii - znaczy po prostu: przemyślenia przed obser
wacj<ł; h'zeba dysponować teorią, nim się rozpoczyna do 
św.iad,czenie, nie do«~ jest mieć wiele świetnych koncep
tów . niejasnej pro e'niencji, do których obserwacje zawsze 
się dobrze. Zaangażowanie - w tym kontekście - wy 
daje się terminem dzi wacznym: czyż właśnie reporter nie 
by ł za wsze zaangażowany? Ale jest to termin zbyt powy
cierany, przywróćmy mu pierwotny sens : zaanga żowanie 
oznacza ryzykowanie sobą. Kiedy zaangażowany jest pi
sarz, znaczy to, że wraz z ty m, o czym mówi, mówi też 
siebie; .na prowincji, żyjąc blisko i w środku, nie ma za
zwycz~J. po~rzeby mówić siebie, zna j<1 cię i tak, przez skórę. 

Hzezma Jest płodem tej podwójnej na uki. („.) Rzeźnia 
jest na pewno utworem również o ludziach przynajmniej 
o dwóch, Skrzypku i Dyrek torze. Być może, obawiał się 
Mrożek niewczesnych przyrównań, jako że w potocznym 
ro_zumowaniu mówi się siebie tylko przez bohaterów z au
tobiografii. 

. ·Hzeźnia jest również o ludziach, choć tym razem nie są 
to lud zie :wywiedzeni ani z obserwacj i konkretu, ani z sy
tuacyJnego konceptu. Są wyprowadzeni właśnie z filozofii 
poprzedzającej obserwację, koncept i pisanie. Są to dwi~ 
wersje reagowania na Ducha Czasów. Zapewne, Dyrektor 



odpowiada w jakiś sposób Rodzinie Stomilów, Skrzypek -
!\utorowi. Ale sposób konstrukcji tych nowych postaci 
wskazuje, że Mrożek nie rozdziela już, w żadnym sensie, 
jednostkowości i zbiorowości. Tamta niewspółmierność jest 
uż nieaktualnym problemem: egzystencjalne początki zo
;tały przezwyciężone. Natomiast pozostało poszukiwanie 
umiaru, który uwolniony od dawnego k ontekstu równa się 
teraz warunkowi możliwości życia i współżycia ludzi po 
prostu, trwaniu i przetrwaniu. Konwencja, Mrożkowe sło
wo-klucz, niegdyś dopiero, gdy się już o niej nie mówi 
wp:-ost, uzyskuje ostateczny sens : wyrzeczenie s·ię pogoni 
za totalnością. ( ... ) 

- „Zyć to znaczy być w związku z kimś, a każdy zwią
zek to wzajemna zależność, co nie znaczy, że nie możemy 
zachowywać pozorów, oszczędzając wzajemnie próżność, 
pielęgnując nawzajem nasze marzenia o niezależności, na
sze złudzenie -0 wolności" . 

Skrzypek odrzuci tę mądrość Flecistki, sztukę i życie : 
„vVszędzie ta sama d'ł{uznaczność, tu i tam brak ostatecz
nej zasady, wszędzie tylko zależność , względność i niuanse, 
niedopowiedzenia, wieczna gra nie wiadomo o co, brak ja
kiejk-olwiek konkluzji, wyjaśnienia i sensu. I tylko to, co 
się dzieje między dwiema plamami, kształtami, dźwiękami, 
słowami między tobą a mną - i poza tym nic". - Skrzy
pek skończy samobójstwem. 

Czy jednak postaci, które są, jak powiedzieliśmy, dwie
ma wersjami reagowania na Ducha Czasów - uleglości i 
komercjalizacji - wystarczy, by Rzeźnia okazała się sztu
ką o ludziach - również o ludziach - w zwykłym, teatral
nym sensie? Myślę, że to zależy przede wszystkim od wi
dza. Mrożek niepotrzebnie się zastrzega: nie ma w Rzeźni 
patosu, nudziarstwa ani grafomanii (choć nie sądzę, by tyl
ko grafomani płakali, kiedy piszą smutno). Jest natomiast 
przegadanie, które przesłania to, co nie zostało dopow ie
-dziane, i przez które widz m usi się przedrzeć, by móc przy
równać siebie do scenicznej tezy. Gdyż Rzeźnia, w której 
Mrożek po raz pierwszy mówi .siebie na scenie - jest także 
pierwszym jego tekstem, w którym powiedzieć siebie musi 
też, odbiorca, o ile wszystko nie ma zapa ść w próżnię. 
Mówić siebie - ale siebie o czym? O granicach kompro

misu. Teraz bowiem, pozbawi<>ny niewspółmierności, umiar 
;znaczy właśnie : kompromis. Otóż tym, co nie zostało do
powiedziane w postaciach Rzeźni, są granice kompromisu, 
dopuszczalnego i możl iweg-0 dla każdej z nich. Po tym do
p-owiedzeniu byli'by bohaterowie Rzeźni „pełnymi ludźmi". 
Tak jak są nimi AA i XX z Emigrantów. 

Ostatnia sztuka Mrożka jest drugim, obok Zabawy, szczy
tem jego twórczości teatralnej . Nie ma w niej nic zbędne
go. Nie będę wszakże wyliczał wszystkich tytułów tego 
tekstu do chwały. W szczególności, nie ma potrzeby rozwo
dzić się nad jego naturalistyczną trafnością - pomyśleć 
iełi.Qf PY' ~e :to !Y.{ła§n.Lę ~,ąż~ . 2d9~a 1t?k,- 1)l.i.ef!1Y)i;\ie z,9 r ~.o
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słowne w sytuacJ1, ma sens wyłącznie techniczny, jest sce-

nogr'.lfią sensu stricto, technicznym minimum teatralnołcl, 
bez zadnych konceptów, znaczeń, metafor. Potem już wszy
st_ko zawiera się w dialogu i poprzez dialog, w postaciach. 
Pierwsza sztuka Mrożka nazywała się Policja ; kogoś ponoć· 
przera ziła ta „ogólność" i stąd Policjanci. Ta zać nazywa 
się Emigra;ici -. i nie mogłaby się nazywać „Emigracja". 
AkcJą Emigrantow Jest odsłanianie i odkrywanie dwóch 
ludzi. Jak pamiętamy, tej techniki Mrożek już 'kiedyś użył. 
Wtedy jednak była ona podporządkowana tezie, stanowiła . 
dowód i eksplikację . W Emigrantach wszelkie a priori jest 
po to, by ulec zniszczeniu. A jest to w is tocie to samo a · 
priori, które eksplikowano w Karolu: socjologia inteligen-'. 
cji i ludu, dychotomia, która stanowi ponoć o współżyciu · 
i niemożności_ współżycia luqzi. Mrożek nie ułatwia sobie· 
zadania: punktem wyjścia rozprawy z tamtym pojmowa- . 
ni_em jest wszystko, co wtedy osiągnął - i więcej jeszcze. 
Kiedy o brak u wody w kranie XX mówi „nie ma bo się 
nie leje", zaś AA odpowiada „nie leje się bo nie ~a kre
tynie" -:-- kapitalny skrót unaocznia nam, jakie mistr;ostwo 
osiągną ł Mrożek w dobitnej charakterystyce różnic w wi
dzeniu świata i przedstawicieli obu stron dychotomii. I wy
k-orzystuje w Emigrantach całe to mistrzostwo: partnerzy 
dialogu, w ataku i w obronie, określają się nawzajem i 
sami s_iefbie zarazem, narzucają na siebie wszystkie praw
dy,. ktor_e . wypracowała historia, i czynią to z przedziwną 
zac1eklosc1ą ,za 'którą - lecz już bez żadnych cytatów -
kryje się cały dorobek naszej literatury o chamach i inte
ligentach, i własny dorobek Mrożka . I te prawdy przysta
ją: każde uderzenie jest celne, przy czym właśnie o cel ..: 
ności słów świadczą działania fizyczne, zaczątki bójek, mor
d~rst:va, samobój stwa, sfunkcjonalizowane tu do tego stop
:i1a, ze zatraca się właściwe rozróźnienie pomiędzy słowem 
1 gestem, d ialogiem i ruchem, językiem i cieles-nościa. Ja-
kiż gęsty teatrem jest ten dramat! · 

. Zatem wszystko się potwierdza. Ale po każdej potwier.: 
dzonej prawdzie, po każdym odsłonięc iu - coś jeszcze zo
staje do odkrycia. Nie umiem, niestety, uniknąć patosu: 
mewyczerpalność tych ludzi. Kiedy wszystko zostało powie
dziane i sztukę kończą sen i płacz, wiemy już, że wszyst.,. 
kiego - nie było dość. Prawda nigdy nie będzie cała. I t<>. 

- jest właśnie cecha kompromisu: niezbywalny cień obcość. 
Umiar oznaczał-oby · więc: być razem, lecz osobno. Szano-· 
wać osobność, gdy potrzebuje się obecności. 

„C a ł kie m sobą każdy może być dopóty, dopóki jest 
sam; kto zatem nie lubi samotności, ten nie kocha też 
wolności" . „Kaźdy więc ucieka -od samotn-0ści, znosi ją lub 
k-ocha stosownie do wartości własnego·· ja". „Z drugiej stro
ny do towarzystwa skłania ludzi to, że n.ie potrafią znieść 
samotności, a w czasie samotności - siebie samych". „Moż
na też zresztą p-otraktować towarzyskość jako duchowe 
o~rzewani~ .się ludzi nawzajem, podobnie do cielesnego, ja
kie ma m1eJsce, kiedy w wielki mróz zbijają się do kupy". 

I jeszcze o tęsknocie. Nie lekceważy tęsknoty. Czy nie 
to w nas najsilniejsze? Ostatecznie, co ze wszystkiego zo
staje, tylko tęsknota (i zmęczenie). Tęsknota bez kierunku 
bez przedmiotu nawet, samo sedno tęsknoty. . ' 

Prnwincja jest szkołą tęsknoty. Najlepszą i nigdy nieza
pomnianą. 

Tekst ten tłumaczy, jak sądzę, wiele z warunków osiąg
nięcia pisarskiego . Emigrantów: mniej w,ięcej ołowę. WY~ 
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1asma bowiem w jaki sposób widzi się prowincję z metro
[XJlii i jak możliwe jest, że się ją widzi lepiej . Ale jest 
jeszcze pytanie odwrotne, gdyż Emigranci nie są bynaj
mniej sztuką jedynie polską. Kiedy ją czytamy w Polsce, 
l?amiętni wszystkiego, co wiemy o naszej historii, lite
raturze, emigracjach, możemy łatwo przeoczyć, jak bardzo 
międzynarodowe są postaci AA i XX. Nawet ich niewątpli
wie prowincjonalna sy tuacja emigrantów nie jest wcale 
polską specjalnością. Otóż Mrożek osiągnął niegdyś uni
wersalizm obmyślając uniwersalne sytuacje dla konkret
nych, krakowskich postaci. W Emigrantach układ jest od
wrotny. A jednak o uniwersaliźmie tej sztuki nie sposób 
chyba wątpić (choć zapewne zawarta w niej propozycja 
umiaru nie jest „na czasie"). Dlaczego? 

Tego zapewne nie tłumaczy już efektowne zdanie o su
biektywnej prowincjonalności każdego człowieka. Sądzę ra
czej, że to uniwe_rsalizm dnia dzisiejszego jest obiektyw
nie poz-bawiony środka. Składa się wyłącznie z prowincjo
nalnych sy tuacji, i właśnie dlatego możemy w nim być 
tacy wszędzie podobni. Jest to uniwersalizm paralelizmów, 
nie zaś struktury. Jest pozbawiony totalności, której tak 
namiętnie poszukuje. 
Czyżby więc tęsknota Sławomira Mrożka, który odrzekł 

się totalności w imię umiaru, tęsknota „bez 'kierunku, bez 
przedmiotu, samo sedno tęsknoty", była, mimo wszystko, 
tęsknotą za totalnością właśnie? Cóż za zdumiewający czas, 
g'Cly umia·r jest aż tak kosztowny i trudny. 

Krzysztof Wolicki 
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„Tango" Sławomira Mrożka na scenie białostockiej. Anna 
Korzeniecka (Ala), Aleksander Iwaniec (Artur). 



„EMIGRANCI" MROŻKA 
W OPINII CUDZOZIEMCÓW 

„ Emigranci" zachowują mimo wszystko pewien ton bar~ 
clzo osobisty. Wyraźnie akcentowany niepokój o stosunki 
miedzyludzkie w świecie, gdzie historia miażdży ludzi, jak 
młyn miażdży ziarno. Swoim dynamicznym pesymizmem 
Mrożek nieznacznie doprowadza nas do czarnej melan
cholii nieustannie szydząc i bez ogródek ukazując, jak nie
pewn~ jest nasza przyszłość . Wszystko to, jak mawiają pe
danci bierze się z absurdu i z egzystencjonalnej rozpaczy. 
Mówiqc prościej, chodzi o to, że ludziom wydziedziczonym 
i samotnym trudno znaleźć sen s życia. Jednym slowem, 
jest to komedia, którą odgrywają stworzenia źle się czu
jąc w swojej skórze. 

Pierre l\farcabru 

France Soir" po premierze ,,Emigrantów 
~ THEATRE d'ORSAY w Paryżu -
24 X WH 

( .. .) Można by długo perorować o gorzkich łzach i sardo
nicznym uśmiechu, który u Kundery czy Mrożka jest nie
mal płaczem. U nich obu wspaniale jest to, że nie chcą 
stwarzać sobie alibi przy pomocy abstrakcyjnej metafory 
w guście Becketta, a jednak mówią mniej. więcej .to s~mo. 
Jak przed czterdziestu laty Majakowski, opowiada3ą o 
świecie który widzą w całej jego okropności („.) Postać 
proleta~iusza wywołuje wzruszenie. Ale „Emigranci" to 
przede wszystkim obraz sarkastycznej, upokarzające?, bez
płodnej i okaleczającej rozpaczy inteligenta, który ucieka w 
ironię i kt.óry do głębi zna swoją bezsilność . I to jest w 
sztuce przejmujące. 

Pierre- Jean Rem y • 

„Le Point" z dn. 4 X 1974 

(„.) Mrożek jest najbardziej znanym i popularnym repre
zentantem dramaturgii absurdu swojej generacji. Poprzez 
czarny humor i sarkastyczny uśmiech ukazuje problemy 
nurtujące dzisiejszy świat, wydobywając na świaHo .dzien
ne zwłaszcza negatywne strony współczesnego zycza ( ... ) 
W „Emigrantach" maluje .zasadnicze trtidności w -r:awiązy
waniu kontaktów międzyludzkich, jakie napot.yka3ą boha
terowie sztuki, którzy emigrując porzucili swoje rodziny, 
swoją kulturę, swój język ... Mrożek stworzył tu sugestyw
ny obraz tragedii tych ludzi, ich izo lacji społecznej, wyob
cowania, frustracji. 

z programu RYKSTEATER U w Sztokhol
mie 

(. . .) Mrożek pokazuje emigranckie dziś. Szare i zgubnie mo
notonne. Pełne jednak napięcia dochodzącego do granicy 
ltidzkiej wytrzymałości. Jest to sztuka bardzo · -polska, 
której specyficzną barwę nadają pewne -niepowtarzalne ce
chy polskiego sposobu myślenia. Ale jest to j ednocześnie 
śztuka uniwersalna - rozpoznajemy więc w niej i naszych 
rodaków-gastarbeiterów, którzy zupetnie inaczej wygląda
ją, przyjeżdżając do domu na święta, aby nałykać się ro
dzinnego powie trza i ci epła . Tylko przypadkiem dziś w te
atrze siedz imy my, a „tam" znajdują się inni. Pozostają 
oni częścią naszego wspólnego losu. . 
Mówi się, że dzisiejszy .~wiat jest jeden i niepodzielny. W 
jednym ze swoich utworów Sławomir Mrożek wyraźnie 
twierdzi. że to niepra'J.!da, Ludzie się przemiesza! i, powia
da, środki informacji i komunikacji tylko pozornie ujedno
!iciiy .5wia t. , l ecz nie uczyniły go monolitowym i niepodziel
nym. Wsiędzie mówi się te same stawa, ale w różnych 
miejscach mają one ró:!:ne znaczenie„ . Część I.ej nowoczes 
nej ,.komedii ludzkiej", pewien aspekt wieży babilońskiej 
dzisiejszego świata ukazuje sztuka, którą dziś obejrzymy. 
Zas!anówmy się, co nam ona mówi. . 

Peter Vujicić 

(z programu teatru ATELIER 212 w Bel
gradzie - pr.emiera 12 IV 1975) 

( ... ) Podobnie jak karykaturzysta pochwyciwszy subtelnie 
jakiś j eden rys tworzy cały· portret, tak Mrożek przyszpil,a 
piórem iudzki e okazy, schematy postaci, w których rozpo
znaje my siebie nawet wtedy, gdy zaproponowanemu nam 
schematowi brak konsystencji realistycznej. („.) Uzbroiwszy 
się w rozsądek, Mrożek usiłtije zrozumieć dzisiejszą epokę, 
unieszkodliwić zasadzki, dzięki stibtelnej int eligencji opa
nować przymusowe sytuacje. Ten antydogmatyk, antybiu
rokrata, antybohater nigdy nie pozwala się wciągnąć w roz
mowę liryczną czy też namiętną„. Mrożkowi nie chodzi o 
przypadki indywidualne. Używa paraboli i podając się za 
miniaturzystę, który starannie szlifuje swoje mikro-sztu
ki, w rzeczywistości porusza wielkie problemy dzisiejszeoo 
świata . 

Odette Asłan 

(Z p rogramu THEATRE d'ORSAY w 
Paryżu) 



„Policja" Sławomira Mrożka na scenie białostockiej. Ta
de11sz Zapaśnik (Więzień, następnie adiutant), Eugeniusz 
Dziekoński (Generał), Jerzy Siech (Naczelnik policji). Reż. 
Zbigniew Mak, se-en. Ryszard Kuzyszyn. Prem. 16 XI 1974. 

„Strip-tease i inne" Sławomira Mrożka na sc·enie białostoc
kiej. Andr.zej Karolak (Pan II), Michał Rosiński (Pan I). 
Reż. Krystyna Meissner, scen. Hilary Krzysztofiak, muzy
ka Jerzy Abratowski. Prem. 22 II 1962. 



„Tango" Sławomira Mrożka na scenie białostockiej. Jerzy 
Tkaczyk (Stomil), Wojciech Kaliniowski "(Artur). Reż. Miro
sław Wawrzyniak, scen. Małgorzata Treutler. Prem. 8 I 1976. 

Tango" Sławomira Mrożka na scenie białostockiej . Scen~ 
~biorowa. Reż. Jerzy Zegalski, scen. Teresa Poni11ska. Pre
miera 22 IV 1967. 
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Dyrekcja i Administracja Tecll ~t' · 
Białystok, ul. Elektryczna 1Z f I i. " r ~rycrny 
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Tehfonr: 

Centmla 333·60, 333·68, 333·69 
Dyrekcja 330·42 
Organizacja widowni 314·79 

Zamówienfo na biłety zóio!Owe przyjmuje Bi\lf'o Obsługi 
Widzów od godz. 8.00 do 16.00. Tełefon 314-79. Biłety in
dywlduołne w kCl'Sie teatru od godz. 10.00 do 13.00 i od 
16.00 do 19.00. 
Przęd~przedaż biletów: „Orbis" - Rynek Kościuszki 13, 
codziennie oprócz niedriełi i świqt w godz. 10.00 do 17.00. 

POCZĄTEK PRZEDSTAWIEfil GODZ. 19.00 


