
SŁAWOMIR MROŻEK 

, 

LETNI DZIEN 

„ 



LETNI DZIEŃ 



HELMUT KAJZAR 

LIS I KRUK 
(o Sławomirze Mrożku) 

1. Mrożek nie pisze sztuk absurdalnych. Jest racjonalistą. 

opisuje rzeczywistość i doprowadza rządzące nami formy do 
logicznej doskonałości, zatem jego sztuki są myślane. Pomyś
lane do konsekwentnego błędu logicznego. Do końca. 

2. Mrożek lubi symetrię i systemy lustrzanych odbić. 

3. Parodiuje gotowe języki. Wydaje się, że jego postacie 
nie mówią, lecz są mówione. Ich język jest silniejszy od ich 
woli i zamiarów. 

4. Mrożek czerpie z tradycji wielkich komediopisarzy: Go
gola, Fredry, Zapolskiej, Ionesco, Diirenmatta i z niskich po
tocznych źródeł, z żartów i wieców szkolnych, biurowych, 
z gazet... 

5. Przygląda się chłodno i wyszydza gotowe formy, skon
wencjonalizowane sposoby zachowań. 

6. Temu „spojneniu obcości" podlega życie społeczne, pań
stwowe, filozofia, moralność, sztuka i teatr. 

7. Teatr jako rezerwat przestarzałych, skostniałych form 
psychologizmu 
realizmu 
abstrakcji 
operetki 
stylowej konwersacji 
agitacji 
absm·du. 



8. Mrożek odsłania zasady społecznych gier. Tropi układy. 
Patrzy, jak funkcjonują grupy, przygląda się strukturze ro
dziny. Rodzinie naukowców, żandarmów, artystów, mieszczan. 

Pokazuje walkę o autorytet. O władzę, o funkcję Ojca, Matki, 
Mistrza, Wodza, Kobiety itp. 

9. Sledzi naszą dojrzałość . Atawizmy. To co zwalnia nas 
z odpowiedzialności za siebie, to co nam pozwala żyć w krai
nie słodkiej mdłości, niedojrzałej, upiornej. 

10. W życiu prywatnym jest zasadniczy. Dociekliwy, 
skromny, „Pozbawiony humoru". 

11. Siedzieliśmy na ławeczce w Ogrodzie Angielskim w 
Berlinie Zachodnim. Patrzyliśmy przed siebie. A przed nami 
kilka stref rzeczywistości. Klomb kwiatów. Kanał z tkwiącą 
w miejscu barką, dalej parkan z reklamą jakiejś firmy, za 
parkanem wieże i czuby budynków, wieżowców ze stali i szkła, 
ze złota i dolarów. 

Zapamiętałem kilka zdań: 

Wszystko co znajduje się na scenie, coś znaczy. 

Najwyższa pora, żeby zdobyć się na pełne, obiektywne zdania. 

Gdy innym wszystko się rozpada i popadają w niemoc. 

Ładnie tu. 

Myśli pan. 

To ja płacę za rachunek. 

12. Mrożek chce być niemodny. Z lekka anachroniczny. Chro
ni się w prowincję. W prowincję mód, kultur, czasu, stroju. 
Urodził się przecież w Borzęcinie pod Krakowem. W Galicji. 
Tam, gdzie starzy ludzie wspominają do dziś zmierzch Mo
narchii, czasy Franciszka Józefa, zabójstwo w Sarajewie, tam 
gdzie przetrwały resztki rytuałów patriarchalnie uporządko

wanego świata. Tam ciągle jeszcze groby bohaterów, relikwie 
- szable, cylindry - rogatywki - czapki z pawim piórem. 



Tam młyny i wierzby, kościoły, karczmy i polne kwiaty. Tam 
wszystko jest, a kawałek dalej, o miedzę Paryż i nowe Ato
mice. 

13. Sławomir Mrożek nosi okulary. Była taka seria rysun
ków. Przez okulary Sł. Mrożka - i co widać przez nie? Wi
dać przez te okulary świat raczej biedny niż okrutny, świat 
żałosny i głupawy. Zapatrzony w swój spryt, który pozwala 
dożyć mu do katastrofy i przeżyć katastrofę. („.) 

14. („.) Publiczność chce Mrożka wesołego, ale jego sztuki 
bywają nie całkiem wesołe. Są w sobie sprzeczne. Bywają 
zgorzkniałe, choć z siebie zadowolone. Innymi słowy: posia
dają teorię. Sztuki Mrożka jakby się sobie przyglądały. Są 

przy swej barwności oschłe, kostyczne. („.) 

Trzeba więc poważnie i naiwnie 
z miłością i nienawiścią. 
Ale też i obiektywnie, i subiektywnie. 
J ak bajkę, jak prawdę 
Na granicy niemożliwości. („.) 

15. Siedzi kruk na gałęzi i zjada ser. 
Przychodzi lis „Kruku, kruku jaki jesteś 
piękny i jak pięknie śpiewasz. 

Zaśpiewaj mi piosenkę". 

Kruk zjadł ser i odpowiada: „Lisie, 
lisie, jaki ty jesteś głupi, nie czytasz 
bajek od kilku stuleci". 

„Z powierzchni"„. 
Szkice o teatrze 
Warszawa 1984 
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(„.) Pisanie ma jeszcze sens jako świadectwo oraz przekazy
wanie mądrości . J ednemu człowiekowi przez drugiego czło

wieka. 

„. Przekazywanie: a więc nie wypinanie się, krygowanie, ro
bienie min przez autora celem zwrócenia na siebie uwagi. 
Tylko coś jak : „Byłem tam i tam. Doświadczyłem, sam, oso
biście. Tam dobrze, bo„. Idź w tamtą stronę. Tam źle, bo„. 
Nie idź tamtędy, przy jacielu". 



... Mądrości: to słowo nie czuje się d·obrze w języku polskim. 
Wstydliwe ono, nie wie, jak się zachować. Sugeruje jakieś 

wtajemniczenie, jakiegoś mędrca, który wie wszystko i do 
koilca. Tymczasem nie ma człowieka bez mądrości, jak nie ma 
człowieka bez głupoty. Każdy najgłupszy powiedział w życiu 

coś mądrego choćby jeden raz (lub mądrze postąpił), a naj
mądrzejszy palnął głupstwo. Zresztą mądrość to nie wiedza, 
dlatego tak trudno ją przekazać. Literatura jest powołana do 
tej trudności. Do przekazywania czegoś, co nie jest, ale co się 
dzieje. Dzieje się w akcie życia i w akcie przekazywania . 

... Jednemu człowiekowi przez drugiego człowieka: to ważne, 
ponieważ tłum jest abstrakcją. W największym tłumie zawsze 
jestem tylko ja i ten drugi, choć w niezmiernej ilości wcieleń. 
Związek autor-czytelnik odpowiada tej podstawowej realności . 

Nie próbuje wychodzić poza nią. Ta sprawa jest czysta, tylko 
ja i on. „Ja i on" - tak mówi autor o czytelniku, „ja i on", 
dokładnie tak samo mówi czytelnik o autorze („ .). 

AM~TORSKIE 
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Bez żadnego przygotowania odegrałem już par·ę ról. Zresztą 
w naszym teatrze grają wyłącznie amatorzy. Wypchnięd na 
scenę zawsze w ostatniej chwili, mrugamy oczami, oślepieni 
światłem sceny i przerażeni przepaścią od strony widowni, 
gdzie nie wiadomo co siedzi. Nie wiemy, co mamy odegrać, 
nie znamy tekstu. Dopiero grając domyślamy się, co gramy. 
Wynajdujemy sobie jakąś koncepcję roli, ale - zaledwie się 

wprawimy - już wszystkio się kończy. Schodzimy ze sceny 
z poczuciem, żeśmy nie byli na swoim poziomie, ale powtórki 
nie ma (.„). 

Niedługo będę miał kolejne weJscie i odegram sta1·ca im
prowizując, jak improwizowałem wszystko, ani lepiej, ani go
rzej, jak leci i jak się da. 
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Obudziłem się w nocy, księżyc. Usiadłem naprzeciwko księ
życa, w fotelu. Chciałem chytrze, żeby naświetlanie księży

cem coś tam ze mną zrobiło. Wydobyło ze mnie coś ciekawe
go, zmieniło coś we mnie ... Zresztą, jeżeli mnie obudził, to wi
docznie chciał czegoś ode mnie. 

Takie wyczekiwanie, żeby coś albo ktoś z nami zrobił, jest 
powszechne. Sami nie czujemy się na siłach. Czekamy nie
ustannie na Mesjaszy, mesjaszków, na przesłania, poselstwa, 
zawiadomienia i objawienia. 

Siedzę, na razie nic się nie dzieje. 

Więc wysilam się jak turysta przed Moną Lizą. Próbuję 

różnych konstrukcji pomocniczych. Astronauci? Nie, to zupeł
nie nie działa. Więc że magia, zabobony, że on od wieków ma
giczny i dlatego nie sposób przecież, żeby nic, żeby tylko fotel 

ja na fotelu, on działać przecież jakoś musi. 

Nie działa. 

Astrologia? Według astrologii Księżyc jest moją planetą. 

Więc powinien poczuwać się do jakiegoś związku, zrobić coś ... 

Nic nie robi. 

Uciekam się do wspomnień. Księżyc wtedy, tam.„ Najwcześ

niejsze z nim wspomnienie, wyraźne, lato 1936, pełnia, ja 
sześcioletni. Na wsi. Inne jeszcze, później, kiedy byłem już do
rosły, wspomnienie takie, wspomnienie owakie, przez wszyst
kie moje lata dochodzą do dzisiejszej nocy i nic nie pomaga: 
On tam, a ja tu, każdy osobno. Moje pomocnicze konstrukcje 
wznoszą się do pewnej wysokości, potem marnieją. On ani 
drgnie. 

Zapaliłem fajkę, palę, ale poza pszyspieszeniem serca (do
liąd się tak spieszyć?) niczego nie zyskałem. 

Dlaczego ta obojętność, skoro go przecież widzę? Tyle dobrej 
w<li i tyle obojętności. 

Foszedłem wreszcie spać (bo się zmęczyłem~ niczego nie 
uzyskawszy. Księżyc niczego ze mną nie zrobił, dał mi tylko 
poc:rucie, denerwujące, że mógł. Być może, dlatego nie miałem 
wra:enia, że siedziałem całkiem na marne. 
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Boimy się wszystkiego, a udajemy, że nie boimy sie niczego. 

Jak inaczej wytłumaczyć ten hałas, który sprawiamy nie
.ustannie? Tę buńczuczność i butę, tę zaczepność i chełpliwość, 
to bieganie jak często niepotrzebne, i podskoki, ten głos sztucz
nie podniesiony - tak w życiu prywatnym, jak publicznym? 

Jesteśmy mali, słabi i nie wiemy nic, a udajemy, że jesteśmy 
wielcy, mocni i wiemy wszystko („.). 

Mniejsza z tym, czy wszystkie nasze pommeJsze strachy 
biorą się z tego strac;hu podstawowego, strachu przed nicosc1q 
(śmiercią?). Czy tak, czy też nie - byłaby to dyskusja akade
micka i akademickie konkluzje, to znaczy nic nam po takiej 
czy innej odpowiedzi w naszym życiu codziennym. Nawet je
żeli ustalimy, że tak, to przecież nie pozbędziemy się owego 
strachu podstawowego, a tylko to miałoby dla nas praktyczne 
znaczenie. Pozbyć się strachu zasadniczego, żeby pozbyć się 

strachów pochodnych, zażegnać przyczynę, żeby zapobiec 
skutkom - to byłoby ładnie, ale to się i tak nie da. Nie da się 
zapobiec skutkom, skoro nie da się usunąć przyczyny, n~wet 
gdybyśmy ustalili związek przyczynowy. Wszystko, co może
my zrobić, to przestać udawać zucha, kiedy wcale zuchem nie 
jesteśmy. Nie rozdymać się, nie puchnąć ponad własną miarę, 
bo to m~czy, a nic nie pomaga. My się nie tylko boimy, ale 
także boimy się, że się boimy, boimy się własnego strachu. To 
już doprawdy przesada, to już doprawdy niepotrzebne. Można 
przynajmniej zejść o jedno piętro z tej wieży lęku, przyzna
jąc się do strachu pierwotnego. Nie uciekać, a raczej - nie 
próbować ucieczki i tak daremnej, bo jakże można uciec od 
tego, co jest w nas, co nosimy w sobie? Nie pomoże hałas ani 
tupanie, na nic bicie bliżniego swego po mordzie, ani przech
wałki, ani przyśpiewki. A jedyna odwaga, na jaką nas napraw
dę stać, jaka nam jest dana, jaka jest możliwa, to odwaga wo-
bee własnego strachu, nie jego przyczyny, niestety. Przestań
my się bać własnego strachu, a wtedy i nam będzie lżej, i bliż
niemu naszemu przy okazji. 
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Nucla wszystkiego, co przeważnie przychodzi mi do głowy. 

Automatyzm, nawroty, kołowania. Fragmentaryczność, męt
ność, natręctwa. Wystarczy puścić głowę samopas, a potem 
zobaczyć co wyprawia. Urządzić playback. Okaże się wtedy 
z przygnębiającą jasnością, jak i·ozprzęgnięta jest ta moja ludz
ka głowa, kiedy jest pozostawiona sama sobie. 

W dzieciństwie wszystko było odkryciem, wszystko było po 
raz pierwszy. To, co odkrywałem, było małe (niewiele mogłem 
zobaczyć z kołyski), ale odkrycia były wielkie. W kołysce by
łem większym awanturnikiem niż pierwsi ludzie na Księżycu. 

Po raz pierwszy ... Dzisiaj jakiego rzędu liczba byłaby po
trzebna, żeby oznaczyć, po który to już raz przychodzi mi do 
głowy ta sama myśl, to samo spostrzeżenie. 

Na tym chyba polega pierniczenie. Co gorsza łatwo jest 
pomylić stwardnienie w głowie z krystalizacją poglądów. (Czy 
jednak to nie jedno i to samo?) Uwierzmy, aby się pocieszyć, 
że możliwy jest jakiś rodzaj mądrości, którą aby uzyskać, 

trzeba długo żyć. Ale długie życie na pewno jej nie zapewnia 
ani samoczynnie, ani każdemu. Tymczasem każdy prawie pier
nik uważa za mądrość swój zanik wrażliwości, skądinąd natu
ralny. Skądinąd też wiadomo, że wystarczy dostatecznie długo 
coś powtarzać (cokolwiek), żeby to coś zostało uznane za 
pewnik. 

Boimy się śmierci. Żałujemy siebie, że nas nie będzie. Może 
byłoby nam lżej, gdybyśmy wiedzieli, że to czego żałujemy, 
to przede wszystkim skamielina. 

Mnie coraz duszniej w tym magazynie rupieci, których 
wciąż przybywa. Rano witam się ze sobą nie chętnie . „Ach, 
to znowu ty ... Znowu będziesz nudził?" 

Nawet najbardzie j zadowolone z siebie pierniki czują, że 

coś z nimi nie w porządku. Nie wiedzą co, stosują więc środki 
nieskuteczne. Przebierają się za młodych, usiłują żyć jak mło
dzi. Przebrania i gesty oczywiście nie skutkują, narażają ich 
tylko na zasłużoną śmieszność. 

Chroń mnie, Boże, od tego, żebym miał być młodym jesz
cze raz. (Modlitwa wysłuchana) Nie po się tyle namęczyłem, 
tyle nażyłem (życie męczy), żeby zaczynać wszystko od po
czątku. Problem nie na tym polega, jak się odmłodzić (to i tak 
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niemożliwe), tylko jak być starym. Jak przechytrzyć ów na
turalny proces nawarstwiania i twarnienia. Czy to możliwe? 
Powtarzalność bodźców jest nieunikniona, nieunikniona w~c 
jest także powtarzalność reakcji. 

Możliwe to? Nie wiem. Badania trwają. Jeżeli się czegoś 

dowiem, to wam powiem. Na razie tylko proszę: pamiętajmy 
o tym, że nasza głowa puszczona samopas, a więc to, czym jes
teśmy przeważnie, to nic takiego, czym moglibyśmy się chlu
bić. Fragmentaryczność, mętność, kołowania ... Automatyzmy, 
nawroty, natręctwa ... Bełkoczemy o twórczości, oryginalności, 
postępie ... Ze całość, że jasność, że wolność ... Podczas gdy tam, 
w naszej głowie ... Postępujemy tak, jak jest w naszej głowie, 
i według naszej głowy urządzamy świat. Który w konsek
wencji jest mętny, fragmentarycz ny, obsesyjny ... 

I jakże ubogi. 



Najtrudniej jest przeżyć następne pięć minut. 

Życie - to jest następne pięć minut. A jednak robimy 
wszystko, żeby o tym nie myśleć. Plany, nadzieje, lęki - do
tyczą przyszłych tygodni , miesięcy, lat, a nawet dziesięcioleci. 
W nich wyłącznie żyjemy, czyli nie ży jemy, ale wyobrażamy 
sobie życie. Ze strachu przed następnymi pięcioma minutami. 

Czy z n udów? Bo następne pięć minut prawie zawsze jest 
bardzo nieefektowne. Najczęście j trzeba coś przełożyć z miej
sca na miejsce, a potem z powrotem na to samo miejsce, wstać, 
usiąść, pójść, zareagować. A jednak nie ma innego życia, jak 
tylko najbliższe pięć minut. Reszta to wyobraźnia. (Chyba, że 
wyobraźnia jest życiem. W takim razie odwołuję wszystko). 
Taka jest prawda. A powiedział jeden mądry, że wartość czło-

wieka tym się mierzy, jaką ilość prawdy człowiek zdolny jest 
znieść. Jeżeli tak, nie jestem wart wiele, ponieważ nie mogę 
znieść następnych pięciu minut. Pocieszam się, że nikt nie 
może całej prawdy, nawet tej, która jest mu dostępna. Nie 
mówiąc już o tej, która mu dostępna nie jest. 

Praw dziwy heroizm to przeżyć następne pięć minut. Tak 
zwane heroiczne sytuacje, wyjątkowe momenty, nadzwyczajne 
okoliczności - same użyczają nam heroizmu. Następne pięć 

minu t jest gołe, nieme, ślepe . Nie mówi nam nic, nie użycza 
niczego i nawet niczego specjalnie nie wymaga. To właśnie 

jes t największym wymaganiem. 

Próbuję je oszukać. To znaczy - przeczekać. Tu sobie za
palę, tam posiedzę, wyobrażę sobie nadzwyczajność, jak -
oczywiście - musi nastąpić jutro, pojutrze, za rok. Nie chcę 
pamiętać o t ym, że najbliższe pięć m:nut jest wieczne i zawsze 
to samo. Przeczekać się nie da, za rok będzie takie same, tak 



samo tuż przede mną, tak samo gołe, ślepe, nieme... I tak 
samo będę chciał je oszukać, przeczekać. Tak samo daremnie. 

Samobójcy - to ci, którzy już nawet przeczekać nie mogli. 
Większość jednak może, bo musi. Musi, bo chce żyć. Więc ra
dzi sobie jak umie z najbliższymi pięcioma minutami, ale zaw
sze źle. W grymasach, piruetach i podskokach. W panice albo 
agresji. Ten zatańczy, tamten się położy na ziemi i udaje mart
wego. Ow chce biegnąć do tyłu, drugi do przodu. Ale nie ma 
żadnego tyłu, ani żadnego przodu. Jest tylko następne pięć 

minut, nieruchome, tuż. 

Czy jest ktoś, kto by umiał im sprostać Nie uciekać, nie krę
cić się, tylko stanąć przed nimi tak samo jak one, ono, to właś
nie, stoi przed nim i wytrzymać to bez lęku i nadziei, stale, 
cierpliwie, nieustannie. Ach, nie pokonać, ale jemu dorównać, 
co właśnie byłoby jednym prawdziwym zwycięstwem. 

Takiego chciałbym sp.otkać. 

G 
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W programie wykorzystano: 

- „Małe listy" Sławomira Mrożka, Kraków kwiecień 1982 

- rysunki Mrożka w reprodukcji Tadeusza Trepanowskiego 




