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Słaivo1nir JJrożeh 

ZNÓW O T'YM SAMYM 

Wszystko jest nie tak. Myślimy, działamy, 

a wszystko, co myślimy i działamy, podszyte jest 
czasami wyznaną, najczc;ściej niewyznaną niepew
nością: to nie tak, nie tędy, nie to. 

Gdzieś - sądzimy, domyśbmy się, życzymy so
bie - ukryta jest prawda. Ukryte jest „tak, tędy, 
to". Dlaczego ukryta? Czy ukrył ją ktoś złośliwy, 

czy sama się ukryła, czy też wcale ukryta nie jest, 
tylko brakuje nam zmysłu, sposobu, a może tylko 
woli i sił, żeby ją odnaleźć . 

Ta niepewność jest nieznośna. Wynajdujemy so
bie rozmaite rozrywki, zajęcia, zapomnienia. Kiedy 
chwilowo jesteśmy zajęci, niepewność schodzi na 
spód i tam czeka, żeby się znowu wynurzyć. Kończy 
sic; chwilówka i niepewność znowu podchodzi do 
gardła. Nie, nie trzeba jej dopuszczać, bo wtedy za
czyna się panika. l'angoisse, the anguish, der Angst, 
l'angoscia, strach. Więc wynajdujemy sobie następ
ne zajęcia, rozrywkę, zapomnienie. Chodzi o to, żeby 
nie było ani chwili przerwy między jedną rozrywką, 

, a drugą, trzecią, setną ... 
Czasami zdobywamy się na odwagę, żeby nie ucie

kać. Powiadamy sobie „Dobrze, stawię czoła, spoj-

rzę w twarz. Niech zobaczę wreszcie, co to takiego, 
czego to chce ode mnie, co z tym. można zrobić. Niech 
wreszcie pomyślę o tym wprost, skoro uciec od tego 
się nie da". Chcemy się skoncentrować, mamy dobrą 
wolę, siłę nawet, choćby to była siła desperacji. I za
czynamy myśleć, koncentrujemy się. Ale myśleć -
właściwie o czym, koncentrować się - właściwie na 
czym? To nie ma żadnej formy, kształtu, substancji, 
niczego, o co mogłyby zaczepić właściwości naszego 
umysłu. To jest, ale właśnie nie wprost, to istnieje, 
ale w żadnej postaci. Koncentrujemy się, chcemy to 
uchwycić, ale nasz uchwyt trafia w pustkę, obej
muje próżnię i ściska nicość. I zaczynamy myśleć 
„ ... że dom, że Stasiek, że drzewo„." Że trzeba by na 
obiad, a jutro bilety, że słomianka jest ze słomy, że 
przeleciał ptaszek„. Aż znużeni, na pół zapomniaw
szy, o co nam właściwie chodziło, na pół z ulgą 
wstajemy do następnego zajęcia, do następnej czyn
nostki-dro bnostki. 

Pozostają symbole i mity. One działają pokrzepia
jąco. Ja wprawdzie nic nie wiem, ale jest jakaś 
wiedza, choć tajemna, zawarta w systemach, szyf
rach, znakach. Wprawdzie nie ja, ale ktoś jednak na 



tym się zna, jest łącznikiem, albo przynajmniej nim 
być może. Wprost nic się nie da, ale system trans
misji, stopniowania wtajemniczeń, przyswajania i 
doznawania. Nawet wiara w konspiracje jest lepsza 
niż nic, daje poczucie, że jednak ktoś, gdzieś wie, 
o c:o chodzi, i sprawę kieruje, choćby to było zło

wrogie. 
Tymczasem jedyne, co wydaje się sprawdzalne, 

widoczne, co wydaje się sprawą naprawdę kierować, 
to zużycie, zmęczenie i przeminięcie. Mózg się zu
żywa i razem z nim problemy. Na tronie doświadcze
nia, w szacie mądrości, w koronie prawdy siedzi sta
rzec, nieruchomo, z przymkniętymi powiekami. 
Przymknął je, ponieważ kontempluje ostateczne ob
jawienie. Czy nie temu służyło całe jego długie ży
cie? Czy nie po to żył? Ale tak naprawdę to się 

tylko zdrzemnął i śni mu się lewy but, który nosił 
przed sześćdziesięciu laty, prawy nosił też, ale o pra
wym już zapomniał, nie ma już siły pamiętać o obu 
naraz, nawet przez sen. I tylko to, zanim zaśnie os
tatecznie i przestanie mu się już śnić cokolwiek. 

„Dialog" nr 1011981 



Sławomir Afrożek 

JEŻELI NIE TO, 
TO TAKŻE NIE TAMTO 

Jakże mnie męczy moje ujadanie, narzekanie, za
przeczanie. Dzielenie świata na to, co do przyjęcia 
i co nie do przyjęcia. Część, której mam za złe, prze
waża, a ta, na którą mógłbym ewentualnie się zgo
dzić (bo nawet ona podkopana jest zastrzeżeniami) 
jakże niewielka, prawie jej nie ma. Prawie nic mi 
się nie podoba, a kiedy już coś mi się podoba, kiedy 
jakaś sytuacja nareszcie znajduje moją aprobatę, 

wystarczy jeden szczegół, który nie pasuje, aby mi 
zepsuć całość. W najrozleglejszej górskiej panoramie, 
gdy pięknie zachodzi słońce, nie ujdzie mi stara, 
śmierdząca tenisówka, choćby najgłębiej porzucona 
w kosodrzewinie. I nie mogę już o niej zapomnieć 
i nadaremnie zachodzi mi słońce. 
Niewdzięczne usposobienie, jałowe zajęcie. To, -

przeciwko czemu protestuje;, trwa sobie w najlepsze 
pomimo moich protestów, nic sobie nie robi z ich 
namiętnej gorliwości. Deszcz nie przestaje padać, 

kiedy nie chcę, żeby padał i nie pada, kiedy go żą
dam. Z bezsilności wynika rozgoryczenie, energia 
zużyta na bezskuteczną negację zwraca się przeciw-
ko mnie. Jestem nieustannie i bezproduktywnie zmę
czony. 

.. 

• 

Jakże mnie trapi akceptacja, bo skądinąd przecież 
akceptuję wszystko co się zdarza, akceptuję akcep
tację wyższego rzędu, to jest taką, w której mieści 
się i negacja i przedmiot negacji, przecież żeby ne
gować muszę zaakceptować moją negację , a więc 

pośrednio także jej przedmiot. Niby ona jest moja, 
ta akceptacja, ale właściwie jakby na mnie wymu
szona. No bo niby co mam zrobić, zabić się? Dzię
kuję, nie chcę, nie umiem, wolę poczekać. Ale czy 
wolę? Wolność tej woli jest podejrzana, zanadto jes
tem uwarunkowany instynktem życia nadal i za 
wszelką cenę, dopóki się da. A już akceptacja po 
prostu, ta zwyczajna, barania, nie smakuje mi zu
pełnie. Znam to, propozycji w tym względzie nie 
brakuje. Przyjm wszystko jak leci, utul to do łona, 
zachwycaj się, że masz wrzody i że cię biją po mordzie 
w imię kosmicznej, przedustawnej harmonii. Celują 
w tym starsze półinteligentki, matrony, którym aku
rat poszło w anielskość kiedy się dorwą do jakiejś 
publicznej wypowiedzi, ankiety, czy choćby w salo
nowej rozmowie, bo jak tam. u nich prywatnie, nic 
\viadomo i lepiej nic vvicdzieć. Można i tak, ale rów-
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nie mi to nie odpowiada, co moje bezsilne ujadanie. 
Ujadanie mnie męczy, a łaszenie się - ogłupia. 

Jakże straszy mnie obojętność. Można ją sobie 
zafundować na dzień, dwa, jako rodzaj odpoczynku, 
ale obojętność jako system zalatuje grobem. Nie 
mówiąc już o tym, że nigdy nie może być doskonała, 
czyli prawdziwa. Na to by trzeba być obojętnym na
wet wobec obojętności, a tymczasem wszystko, co 
człek w tym względzie mo~e, to żywo udawać nie
żywego, warto siq krzątać, aby było niewartko i pil
nie starać się o to, aby się nie starać. Więc zawsze 
będzie w tym coś nieszczerego, krzywego i zezowa
tego. Obojętność jako styl jest stylem nie pierwszej 
jakości. Więc nawet kiedy się o nią modlę, straszno, 
bo a nuż modlitwa zostanie wysłuchana. Co robią 

w niebie z nieszczerymi modlitwami? Mają tam dla 
nich wielki kosz na śmieci, czy też czasem tracą 

cierpliwość i nadają im bieg urzędowy? 
Ujadanie - źle, machanie ogonem - niedobrze, 

zaś ani jedno ani drugie - jeszcze gorzej. Więc co, 
więc jak? Przecież musi być jakiś sposób. 

„Dialog" nr 311982 
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Sławomir Mrożek 

ROZCZAROWANIE 

Spójrzmy na rozczarowania w ten sposób: są one 
dowodem inteligencji. 

Kto nie bywa rozczarowany? Tylko ten, kto trwa 
w złudzeniu. Ale to właśnie znaczy, że jego inteli
gencja jest uśpiona, albo po prostu nieobec
na. Kiedy następuje rozczarowanie? Kiedy sy
tuacja, którą pozytywnie ocenialiśmy na po
czątku, w dalszym ciągu okazuje się negatywna. 
Okazuje się, ale jak? Można powiedzieć: ona była 
sytuacją pozytywną, ale zamieniła się w negatywną. 
I obrazić się na nią za to, że się zmieniła. Ale można 
też powiedzieć: ta sytuacja od początku była nie
dobra, to tylko moja inteligencja drzemała, ale te
raz, chwała Bogu, obudziła się w porę. Jest więc źle, 
ale nie aż tak źle, bo ostatecznie nie okazałem się 
aż takim głupcem, na jakiego się zanosiło. Tym się 
pocieszamy. 

Naturalnie niemiło jest przyznać, że było się głup
cem choćby przez czas jakiś. Znacznie milej uważać 
się za mądrego, zawsze i od samego początku; nie 
obwiniać siebie o umysłowe osłabienie, tymczasowe 
nawet, ale całą winę zwalić na świat zewnętrzny. 
To on nas zawiódł, uwiódł, a potem porzucił. A co, 

jeżeli świat zewnętrzny wcale się nie ' zmienił, rzecz 
od początku była taka sama, jak i później? Zdarza 
mi się przecież, kiedy już otrzeźwieję, przypomnieć 
sobie oznaki tej słabości, których na początku nie 
umiałem, nie chciałem zauważyć. Klepię się wtedy 
w czoło i wołam: „Ależ to durniem byłem". Takie 
klepnięcie i skrucha, choć przykre dla miłości włas
nej, więcej jest warte, niż trwanie w błędzie tylko 
po to, żeby tej miłości pochlebić. 
Wokół widzimy, jak niektórzy trwają w iluzji. 

Dlaczego? Jedno z dwojga: albo pycha nie pozwala 
im się przyznać do pomyłki albo po prostu z ich 
inteligencją coś nie jest w porządku. Tacy irytują 
nas, już wytrzeźwionych. Jeżeli to pycha, poznamy 
po zacietrzewieniu, z jakim bronią swojego błędu. 
Wiedzą, że się pomylili, ale wiedzą to tylko w naj
większej cichości ducha. Im bardziej wiedzą, im bar
dziej po cichu - tym uporczywiej tym głośniej, 
z tym większą zajadłością twierdzą, że nadal mają 
rację. Wolą się uważać za nieomylnych i za takich 
być uważani, niż pogodzić się z oczywistością. A tak
że szkoda im pewnie inwestycji ulokowanych już w 
pomyłce. Szkoda im energii, wiary, lat poświęconych 



temu, czemu tego wszystkiego posw1ęcić nie było 

warto. Jak to, więc należałoby uznać, że to wszys
tko poszło na marne? Skreślić, zostać z pustymi rę
kami i zacząć od zera? 

Na marne .... zapewne. Ale nie całkiem. Pozostaje 
doświadczenie. Ale doświadczenie, niestety, to rzecz 
niewymierna, nie można jej zważyć i umieścić w 
magazynie. To tylko sprawność, pewna zdolność w 
stanie pogotowia do ewentualnego użytku, a nie 
żaden dorobek, urobek i dobytek. Ci, co wolą coś 

mieć niż coś umieć; od doświadczenia wolą dobytek. 
Czyli pewnik, choćby nie był prawdą. 
Zaś ci, którzy upierają się przy błędzie jedynie 

z braku inteligencji, mniej są w obronie błędu agre
sywni. Wierzą nadal tępo i względnie spokojnie. Mó
wimy o nich, że są z natury naiwni, co jest formą 
pobłażliwości. Mniej nam zagrażają. 

A więc nie jest aż tak źle. Nie jest ... Byłoby, gdy
by nie drobiazg: że błąd był czarowny, a prawda, 
niestety, wprost przeciwnie. Dlatego przecież przej
ście od błędu do prawdy nazywa się rozczarowaniem. 

A czy może być naprawdę dobrze, kiedy jest 
smutno? „Dialog" nr 8/1981 
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