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KRZYSZTOF WOLICKI 

„W poszukiwaniu miary" 

„( ... ) Ostatnia sztuka Mrożka jest drugim, obok 
Zabawy, szczytem jego twórczości teatralnej. 
Nie ma w niej nic zbędnego. Nie będę wszakże 
wyliczał wszystkich tytułów tego tekstu do 
chwały. W szczególności, nie ma potrzeby roz
wodzić się nad jego naturalistyczną trafnością 
- pomyśleć choćby, że to właśnie Mrożek zd0-
łał tak niemylnie zarysować postać magistrac
kiego robotnika od robót ziemnych, o czym na 
daremnie marzy już trzecie pokolenie produk
cjochalturszczyków! Ta trafność napewno me 
jest w sztuce pozorem, jest bardzo ważna. Moż
na jednak koncentrując uwagę na niej, prze
oczyć coś ważniejszego: źródło trafności. 

W sztuce tej wszystko jest w słowach; to co 
'jest niesłowne w sytuacji, ma sens wyłącznie 
techniczny, jest scenografią sensu stricto, tech
nicznym minimum -teatralności, bez żadnych 

konceptów , .rznaczeń, metafor. Potem już wszy
stko ·zawiera się w dialogu i, poprzez dialog, w 
.p()stlaci'ach. Pierwsza _sztuka Mrożka nazywała 
się „Policja"; ponoć kogoś przeraziła ta „ogól
ność" ·i stąd „Policjanci''. Ta zaś nazywa się 

,jErnigranci" - i' nie. mogłaby nazywać się „Emi-
·.gtacja". ~keją ,,Emigrantów" jest odsłanianie 
i odkry>waniedwóch ludzi. Jak pamiętamy, tej 
techniki Mrożek już kiedyś użył. Wtedy jednak 

~była ona pod.porządkowana tezie, stanowiła do
wód i eksplikację. W r,Emigrantach" wszelkie 

· a priori jest po to, by ulec zniszczeniu. A jest 
to JW i~tocie· to samo a priori, · które eksplikowa
na w „Karolu" : socjologia inteligencji i ludu, 

-dychomotomia, która stanowi ponoć o współży
ciu i niembżności współżycia ludzi. Mrożek nie 
ułatwia sobie zadania: punkt ten wyjścia roz
prawy z tamtym pojmowaniem jest wszystko, 
co wtedy osiągnął - i więcej jeszcze. Kiedy o 
braku wody w kranie XX mówi „nie ma, bo się 
nie leje", zaś AA odpowiada „nie leje się, bo nie 
ma, kretynie" - kapitalny skrót unaocznia nam, 
jakie mistrzostwo osiągnął Mrożek w dobitnej 
charakterystyce różnic w widzeniu świata u 
przedstawicieli obu stron dychotomii. I wyko
rzystuje w „Emigrantach" cale to mistrzostwo: 
partnerzy dialogu, w ataku i w obronie, okreś
lają się nawzajem i sami siebie zarazem, narzu-



cają na siebie wszystkie prawdy, które wypra
cowała historia, i czynią to z przedziwną zacie
kłością, za którą - lecz już bez żadnych cyta
t6w - kryje się cały dorobek naszej literatury 
o chamach i inteligentach, i własny dorobek 
Mrożka. I te pr awdy przystają : każde uderze
nie jest celne, przy czym właśnie o celności 

słów świadczą działania fizyczne, zaczątki bó
jek, morderstwa, samobójstwa, sfunkcjonalizo
wane tu do tego stopnia, że zatraca się właści
wie rozróżnienie pomiędzy słowem i gestem, 
dialogiem i ruchem, językiem i cielesnością. Ja
kim gęstym teatrem jest ten dramat! 

Zatem wszystko się potwierdza. Ale po każ
dej potwierdzonej prawdzie, po każdym odsło
nięciu - coś jeszcze zostaje do odkrycia. Nie 
umiem , niestety, unikać patosu : niewyczerpal
ność tych ludzi. Kiedy wszystko zostało powie
dziane i sztukę kończą sen i płacz, wiemy już, 
że wszystkiego - nie było dość. Prawda nigdy 
nie będzie cała. I to jest właśnie cena kompro
misu: niezbywalny cień obcości. Umiar ozna
czałby więc: być razem, lecz osobno. Szanować 
osobność, gdy potrzebuje się obecności. 

„Całkiem sobą każdy może być tylko dopóty, 
dopóki jest sam ; kto zatem nie lubi samotności, 
ten n ie kocha też wolności" . „Każdy więc ucie
ka od samotności, znosi ją lub kocha stosownie 
do wartości własnego ja" . „Z drugiej strony do 
towarzystwa skłania ludzi to, że nie potrafią 

znieść samotności, a w czasie samotności - sie
bie samych" . „Można też zresztą potraktować 

towarzyskość jako duchowe ogrzewanie się lu
dzi nawzaj em, podobne do cielesnego, jakie ma 
miejsce, kiedy w wielki mróz zbijają się do ku
py" (A. Schopenhauer - „Aforyzmy o mądroś
ci życia" ) . 

Chciałbym na koniec dopełnić cytat, w któ
rym rozpocząłem ten rozdział. „Niestety, być z 
prowincji i w niej zostać, to do n iczego nie pro
wadzi. Transcendencja. Niestety - trzeba być 
z pro wincji i trzeba się z niej wydostać. Znowu 
paradoks : można mieć tylko to, co się straciło. 
Prowincja i m y i co z tego, czy to przypadkiem 
nie model życia w ogóle? I jeszcze o tęsknocie. 
Nie lekceważmy tęsknoty. Czy nie to w nas jest 
najsilniejsze? Ostatecznie, co ze wszystkiego zo
staje, tylko tęsknota (i zmęczenie). Tęsknota bez 
kierunku, bez przedmiotu nawet, samo sedno 
tęsknoty. Prowincja jest szkołą tęsknoty. Naj
lepszą i nigdy niezapomnianą". 

Tekst ten tłumaczy, jak sądzę wiele z wa
runków osiągnięcia pisarskiego „Emigrantów": 
mniej więcej połowę. Wyjaśnia bowiem, w jaki 
sposób widzi się prowincję z metropolii i jak 
możliwe jest że się ją widzi lepiej . Ale jest je·
szcze pytanie odwrotne, gdyż „Emigranci" nie 
są bynajmniej sztuką jedynie polską. Kiedy j ą 

czytamy w Polsce, pamiętni wszystkiego, co wie·
my o naszej historii, w literaturze, emigracja, 
możemy łatwo przeoczyć, jak bardzo międzyna
rodowe są postacie AA i XX. Nawet ich niewąt

pliwie prowincjonalna sytuacja emigrantów nie 
jest wcale polską specjalnością. Otóż Mrożek 

osiągnął niegdyś uniwersalizm obmyślając uni
wersalne sytuacje dla konkretnych, prowincjo
nalnych krakowskich postaci. W „Emigrantach„ 
układ jest odwrotny. A jednak o uniwersalizmie 
tej sztuki nie sposób chyba wątpić (choć zapew
ne zawarta w niej propozycja umiaru nie jest 
„na czasie"). Dlaczego? 

Tego zapewne ·nie tłumaczy już efektowne 
zdanie o subiektywnej prowincjonalności każde
go człowieka . Sądzę raczej, że to uniwersalizn1 
dnia dzisiejszego jest obiektywnie pozbawiony 
środka. Składa się wyłącznie z prowincjonal
nych sytuacji, i właśnie dlatego możemy w nim 
być tacy wszędzie podobni . Jest to uniwersalizm 
paralelizmów, nie zaś struktury. Jest pozbawio
ny totalności, której tak namiętnie poszukuje. 

Czyżby więc tęsknota Sławomira Mrożka, 

który odrzekał się totalności w imię umiaru, tę
sknota „ bez kierunku, bez przedmiotu, samo se
dno tęsknoty", była , mimo wszystko, tęsknotą 
za totalnością właśnie? Cóż za zdumiewający 
czas, gdy umiar jest aż tak kosztowny i trudny. 
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SŁAWOMIR MROŻEK - MAŁE LISTY 

„( ... ) Identyczność, „moje prawdziwe Ja" ... Świat 
stal się bieganiną, każdy biega z miejsca na 
miejsce i pyta się jeden drugiego: „Nie było tu 
mojego Ja? Szukam go wszędzie". „Nie, ale mo-
że pan widział moje tam, skąd pan przybywa". 
Tu tamtego nie było, tego tam nie ma. Więc zno-
wu pędzę, a wszyscy zdyszani. Już nawet ćwierć 
inteligent wie, że musi szukać swojego Ja, za
miast się czegoś porządnie nauczyć. Szukanie 
swojego Ja to zajęcie, które usprawiedliwia każ-
de głupstwo, a nawet zbrodnię , nie mówiąc o 
zwyczajnej nieodpowiedzialności. A ponadto na- -+ 
daje wyraz głębokiej troski intelektualnej imbe
cylom i zalotnisiom( ... )" 

Dialog, nr 7/ 1977. 

„( ... ) Uciekam się do wspomnień. Księżyc wte
boimy się niczego. Jak inaczej wytłumaczyć ha
łas, który sprawiamy nieustannie? Tę buńczucz
ność i butę, tę zaczepność i chełpliwość, to bie
ganie jak często niepotrzebne i podskoki, ten 
t;łos sztucznie podniesiony - tak w życiu pry
watnym, jak i publicznym? 
Jesteśmy mali, słabi i nie wiemy nic, a udaje
my, że jesteśmy wielcy, mocni i wiemy wszy
stko ( ... )" 

Dialog, nr 7/ 1975. 

„( .. . ) Uciekam się do wspomnień. Księżyc wte
dy, tam .. . Najwcześniejsze z nim wspomnienie, 
wyraźne, lato 1936, pełnia, ja sześcioletni . Na 
wsi. Inne jeszcze, później , kiedy bylem już do
rosły, wspomnienie takie, wspomnienie owakie, 
przez wszystkie moje, lata dochodzę do dzisiej
szej nocy i nic nie· pomaga. On tam, a ja tu, każ
dy osobno .. Moje pomocnicze konstrukcje wzno
szą się do pewnej wysokości, potem .marnieją. 

On ani drgnie. 
Zapaliłem fajkę, palę, ale poza przyspieszeniem 
serca (dokąd tak się spieszyć?) niczego nie zy
skałem . 

Dlaczego ta obojętność, skoro go przecież widzę? 
Tyle dobrej woli i tyle obojętności( ... )" 

Dialog, nr 11/ 1974 

W programie wykorzystano fragment rozprawy 
Krzysztofa Wolickiego „ W poszukiwania miarv 
- twórczość dramatyczna Sławomira Mrożk~ 

' drukowany w „Pamiętniku Teatralnym" nr 1, 
1975 r. 
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