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Muszę się opancerzać przed życiem, któ
re staje się coraz podobniejsze do praw
dy mojego o nim myślenia. POTWOR-
Ość. Mimo to wierzę w uczucia szla

chetn , ponieważ je posiadam. 
Witkacy 

SLA WOl\UR MROZEK 

Jestem dzieckiem wojny. Tak zwykło si~ nazywać uro
dzonych między 1939 a 194.i . Pomyłka. Dzi 'Ćm i wojny są 

ci, którzy juz podczas wojny byli dziećmi. a nie dopiero 
niemowlętami. Którzy już cokolwiek wi dziel i i dzięki 

temu mogli wiedzieć, że wojna jest allematywą pokoju. 
Przeżywali wojnę inaczej i silniej niż doros\i. Chłonęli 

woj nę , ale przeczuwając, że są niańczeni pnez potwora. 
Mojemu pokoleniu lalwiej się porozumieć ze starcami 

niż z pokoleniem, które wojny nie zna. Starsi od nas bylt 
uczestnikami wojny, my jej świadkami. Biernymi, jeżeli 

za aktywność uznać tylko aktywność: zewnętrzną. Uczestni 
kam i bardziej czynnymi niż dorośli, jeżeli za aktywność 

uznamy działanie psychiczne. Młodsi od nas nic byli ani 
jednym, ani drugim, ponieważ na ogól w ogóle ich nie 
było. Nie wiedzą , że pokój jest alternatywą wojny. 

Obecnie mojemu pokoleniu łatwiej jest żyć - pod pew
nym wzgl~dcm - pod innym trudn ie j. Łatwiej niż młod

szym, ponieważ lepiej niż on i znosimy uciążliwośc i po
koju, woląc je od uciążliwości wojny. Trudniej niż młod

szym i trudniej niż starszym, poniewaz nasze rozczaro 
wanie jest głębsze , nii rozczarowanie starszych od nas 
i młodszych. 

Dla starszych rozczarowaniem byla 3uz sama wojna. 
Ona zabiła ich nadzieje , te które m ieli między wojnami. 
Jakiekolwiek było ich rozczarowanie pokojem, nie było 
ono j uż pierwsze . a na pewno było mniej silne, niż szok 
wo jenny. 

Dla nas wojna nie była rozczarowaniem, ponieważ za
stała nas dziećm i i nic jeszcze nie wiedzieliśmy o rozcza
rowaniu , ponieważ nic jeszcze nie wiedzieliśmy o na
dzie i. Nie wiGcej . niż mogą wiedzieć rośliny . Do nadziei 
dojrzeliśmy podczas wojny . Z c:ałą s ilą naszej pierwszej 

nadziei oczekiwaliśmy zakończenia wojny. Sciślej mówiąc: 
nie zakończenia wojny, a le początku nowego świata, jaki 
miał się z wojny wyłonić. Czekaliśmy na to bardziej, niż 

dorośli. Dla nich to oznaczało kontynuację, chwilowo prze
rwaną. Oczekiwali podjęcia kontynuacji. Dla nas począ

tek nowego świata historycznego i obiektywnego zbiegł 

się z początkiem naszego świata biologicznego, tego, jaki 
się zaczyna, kiedy z dziecka wchodzi się w młodzieńczość. 

Początek biologiczny stapiał się w jedno z początkiem hi
storycznym i narzucał mu s w ó j charakter wydarzenia 
jedynego, bez precedensu i niepowtarzalnego. (Dla nas, 
którzy tym wydarzeniem byliśmy). 

Dlatego w świat powojenny rzuciliśmy się z taką ener
gią i z taką naiwnością. Pomieszały się nam porządki -
biologiczny z historycznym. Historia krążyła w naszych 
żyłach, a nasza biologia, wyprojektowana na zewnątrz, 

utożsamiła się nam z historią . Sami nie wiedzieliśmy, 

gdzie jedno, a gdzie drugie , nie wiedzieliśmy nawet o tym , 
że one są osobno. Nic w historii - dla nas - nie mogło 
być takie same jak przedtem, ponieważ nic w naszym 
ciele nie było takie same jak przedtem. Historia zaczy
nała s ię od nas - nie znowu, tylko absolutnie - ponie
waż dorosły zaczyna się od młodzieńca, przedtem go n ie 
ma. My zaś byliśmy młodzieńcami. 

Po trzydziestu paru latach widzimy, jak cykl histo
ryczny obiega swój krąg. Powolniejszy od cyklu biolo
g icznego, wymaga więcej czasu niż cykl biologiczny, aby 
człowiekowi ukazać wycinek drogi na tyle spory, wystar
czająco łukowaty - aby się człowiek domyślił, że jest 
to wycinek kręgu. Zatoczonego o ileż szerzej, niż krąg 

cyk lu biologicznego. 
Od dawna już przestaliśmy utożsam i ać nasz czas bio

logiczny z czasem historycznym. Dziś wiemy, że ich nie
gdysiejsza, a jakże chwilowa <:bieżność była tylko zbiegiem 
okoliczności. Ale przy całej naszej w iedzy zbyt wielka 
była kiedyś nasza nadzieja, wyjątkowo, a normalnie wiel
ka (z powodów przedstawionych powyżej ) , żeby nasze roz
czarowanie nie było większe niż to, które normalnie 
przypada pokoleniom. I mimo całego rozsądku, k tóry każe 
nam wiedzieć, że rozczarowanie nie jest n iczym wyjątko
wym, nie możemy s i ę pozbyć ża lu i urazy. Urazy do świa 
ta za to, że w czasie pokoju znów staje się takim, jakim 
go znaliśmy podczas wojny. że złość, głupota, paranoja, 
małość, kłamstwo i nienawiść - dzisiaj, a niegdyś - róż
nią się tylko stopniem zagęszczenia i sposobem ekspresji. 
Wp rawdzie wiemy z doświadczenia, jak ważna zasadnicza 
wprost jest różnica. Ale z tego samego doświadczenia wie
my, że wzmaganie się tych substancji (choć filozof mi 
zarzuci, że nie są to substancje) prowadzi do nowych 
sposobów ich ekspres ji. Do jakich? Do tych właśnie, co 
dla nas ju ż nie są nowe. (-) 



Im ą spec:yficznośch1 mojego pokolenia jest to, żeśmy 

się dotąd nie wygadali. Co nie znaczy, zesmy ni gadali. 
I jak jeszcze! Ale n ie swoim głosem. Byliśmy trąbami, 

w które dęli inn i. Potem, zbici z pantałyku, nie wiedzie
liśmy sami ani co, ani jak powiedzi ć. Najwięcej mówiło 

pokolenie tuż nas poprzedzające. Ci. co na początku woj
ny byli nie dziećmi, ale młodzieńcami, albo zgoła j uż 

ludźmi dorosłymi. Oni mówili od siebie tuż po wojnie, 
oni potem w nas dęli , oni potem przeprasza li, że dęli 

i w ogó le komu nikowa li, co się z nim i dzieje. Teraz już 

jakoś uc ichli , są starsi od nas, zmęczyli się . Teraz sły

chać młodszych od nas. Nas jakoś nie. Owszem, gaworzy
my, ględzimy, o różnościach, dosyć nawet jest nas pełno . 

ale ja mam na myśli głos prawdziwy, którego kiedy 
brak - jest tylko milczenie, choćby i hałaśliwe. 

Miałem dziewięć lat, kiedy o zmier zchu nieprawdopo
dobnej zystości zobaczyłem nad Radłowskimi lasami 
gwiazdę. By ła to szczególna gwiazda, czerwony punkt, jak
by napuchnięty; wznosił się żwawo , potem coraz bar
dziej ociężale, przystanął i powol i, lecz przyśpieszając 

zaczął opadać. W ciągu następnych pięciu lat działy się 

rzeczy, które jako spektakl ogromnie przewyższały tę 

scenkę . A jednak ona przede wszystkim utkwiła mi w pa
mięci. Był to moment, ale wieczności, punkt, ale nieskoń

czoności. W tym czerwonym ziarenk u były j uż wszystkie 
plony i żniwa późniejsze. W tym ogniku spłonął już świat , 

k tóry długo potem miał jeszcze płonąć . 

Wtedy zaczęła się prawda mojego pokolenia. Dotąd jej 
nie opowiedzieliśmy. Może do te j pory było za wcześnie. 

Za chwilę będzie za późno. 

Recenzja : W tym filmie, który nieustannie wy
świetlamy sobie w głowie mamy prawie wyłącz
nie zb liżenia. Ujęcia p an oramiczne ależą do rzad
kości . Nic dziwnego, że odczuwamy klaustrofobię . 
Dłużyzny (natręctwa obrazów). Monotonia (na

tręctwa motywów). Mamy też kłopoty z monta
żem, a dram turgia prawie 111ie istnieje. 

Niezadowolen i stosujemy pirotechnikę, a kiedy 
ta nie p omaga - środki specjalne (głównie alko
hol). Środki specjalne powodują efekty specjalne 
(przyśpieszenia, zwoln ienia, zerwanie taśmy, defor
macje), nad którymi jednak n ie mamy żadnej kon
troli. Wtedy czujemy się awangardą i kandyduje
my do Oscara. Którego jakoś 3ednak nigdy nam 
się n ie przyznaje. 

Wartość człowieka tym się mierzy, jaką ilość 
prawdy człowiek zdolny jest znieść. 



(-) Na skutek usilnej staranności, pracy, zabiegów 
i dążeń cel został nareszcie osiągnięty. Wszystkich pisa
rzy umundurowano, zaopatrzono ich w rangi i dystynkcje. 
Tak więc raz na zawsze skończył się chaos, brak kryte
riów, niezdrowe arystostwo, n iejasność i eh viejność sztu
ki. Projekt uniformu opracowany został entralnie, po
dział na okręgi i stopnie był owocem długotrwałej pracy 
przygotowawczej w zarządzie głównym. (-) 

Wszystkich podzielono na formacje według uprawianego 
gatunku. Powstały stąd dwa pułki poetów, trzy dywizje 
prozaików i pluton egzekucyjny złożony z rozmaitych 
elementów. (-) 
Całość podzielono na rangi - od szeregowca do mar

szałka . Pod uwagę brano ilość słów, które dany pisarz 
wydrukował w ciągu swojego życia, kąt nachylenia krę

gosłupa ideowego względem podłogi, ilość przeżytych lat, 
stanowisk<! samorządowe i rządowe. Dla rozróżnienia rang 
wprowadzono kolorowe dystynkcje. 

Zalety nowego ładu były oczywiste. Przede wszystkim 
każdy j uż teraz wiedział, co należy sądzić o danym pi
sarzu. (-) 
Kłopot zdarzył się z zaszeregowaniem pewnego pisa

rza - dziwaka, który wprawdzie pisał prozą, a le jego 
utwory były za krótkie jak na powieść, za długie jak 
na opowiadania. Ponadto szeptano, że jest to proza poe
tycka o zacięciu satyrycznym, inni mówili, że dziw.ak 
pisuje także fel ietony, będące właściwie małymi opowia
daniami, nie pozbawionymi wyraźnych cech eseju kry~ 

tycznego. Nie można go było przydzielić ani do prozy, am 
do poezji, a dla jednego człowieka ie opłacało się orga
nizować całego nowego pionu. Były głosy, żeby go wy
rzuc ić .. . 

z opowiadania Proces 

I 
I 

- Tak. Jeżeli pisarz zna życie, to nieraz nawet się zda
rza, że jego dzieło jest postępowe, choć świadomość pi
sarza może nie nadążać! Typowy przykład - Balzak. 
Miał on pewne skłonno§ci do apoteozowania arystokracji 
i monarchii, jednak jego realistyczne dzieło mówi co in
nego. Zdaje się, że czytałem wasze opowiadanie w ostat
nim n umerze? 

- Tak. „Przygoda Frania". Napisałem na zamówienie 
wydawnictwa. Chodzi o pewne typowe zagadnienia psy
chologiczne z życia młodzieży. Grupa chłopców wybiera 
się na wycieczkę. Wszyscy śpiewają maszerując. Jeden 
tylko Franio wy;nyka się ukradkiem. Odrzuca towarzystwo 
kolegów, chce sam przejść przez las. Wkrótce błądzi, 

a potem wpada do dołka. Próbuje z niego wyjść, ale nie 
uda je m u się to. Wreszcie zaczyna wołać o pomoc. Słyszą 

to koledzy znajdują go, i wśród żartów i docinków po
magają m u wyjść z dołka . Odtąd Franio n ie oddala się 

od kolegów. 
- Tak. Sztuka ma zaszczy tne zadanie: wychowywać 

człowieka. Dla tego rola pisarza w naszym społeczeństwie 

jest odpowiedzialna. Pisarze są i nżynierami dusz ludzkich, 
a krytycy są i nżynierami dusz pisarzy. Pożyczcie mi pięć
set złotych. 

Nie mam. Mogę trzysta. 
- Niech będzie trzysta. 

1. opowiadania Sztuka 



Co byśmy zrobili bez narzekania na tematy ogól
ne? Zły rząd, kryzys ekonom ii, opłakany stan 
spraw publ icznych - jakże są nam pot rzebne. Bez 
nich musielibyśmy mówić o sobi , o równie opła

kanym stanie naszych spraw osobistych, o wsty
dach i iI'lędzach naszego życ i a prywato go. Więc 

w salonach, kawiarniach i podczas przyjęć rodzin
nych panowałoby milczenie. A 111awet sam ze sobą 
człowiek nie byłby rozmowny. 

Narzekamy więc z ulgą i ożywieniem, a pona
rzekawszy i r ozstawszy się odczuwamy niedosyt 
i pustkę. Bo mówiliśmy nie o tym, co nam napraw
dę leży na sercu. 

Dzieją się rozne tragedie, ale nic z nich nie wy
nika. Co pewnie jest istotą tragedii. 

• 

. (- ) Na ogół spotykam się i zbieramy w grupy, 
zeby nam było bezpieczniej niż pojedynczo. Razem, 
ale tak, żeby nikt n ie czuł się zagrożony przez 
innych, czyli jeden przez drugiego. Należv więc 
żebyśmy byli sami w swoim (im bardziej „"w swo~ 
im gronie", tym lepiej) i żeby panowała wspólna, 
ustalona konwencja prezentacj i, klasyfikacji i ak
ceptacji. Ktoś zamyślany (naprawdę, choć to w sy
tuacjach towarzyskich prawie nigdy się nie zdarza, 
czy też pozornie, co może się zdarzyć) zawsze jest 
zagroż niem. Przecież nie wiadomo, co myśli i od 
razu podejrzewamy, że myśli o nas. (Nieuchronny, 
natychmiastowy odruch egoizmu, tak często nie od
powiadający żadnej rzeczywistości). Czyli pewnie 
sądzi, a jak sądzi, to już żle. (Widocznie nigdy nie 
czujemy się dość pewni swoich, choćby najwięk-

zych, atutów i widocznie zawsze mamy nieczyste 
sumienie.) Myślenie wyłącza go ze statusu swojaka 
i zamienia go w obcego, choćby skądinąd był to 
najlepszy nasz znajomy. A obcy jest zawsze nie
bezpieczny. 

Jeśli więc zdarza się nam myśleć w towarzystwie, 
czyńmy to tak, żeby nikt tego nie zauważył. 



Prawie wszystko, co człowiek, odkąd się obudzi 
aż dopóki położy się spać, myśli, mówi, robi -
sam, czy do spółki z innymi - jest mniej czy 
bardziej spartolone, niewypierzone, częściowe, nie
pozbierane, mętne, przypadkowe, wyświechtane 

i pozlepiane z rozmaitych kawałków. Tandeta ro
śnie z tych atomów przez coraz większe układy aż 
do globalnych wydarzeń. Przyjemnie jest demoni
zować wydarzenia, zarówno małe, prywatne, jak 
i wielkie, ogólne. To znaczy przypisywać je przy
czynom choćby mr,ocznym, ale głębokim, mądrze 

wymyślonym i jeszcze mądrzej omawianym. Nie
przyjemnie zauważyć : to tylko tandeta. Z drugie j 
strony, kiedy wydarzenia już trudne są do wytrzy
mania moralnie i intelektualnie, nie do ogarnięcia 

i kiedy za wiele już budzą strachu , oburzenia 
i wstrętu , dobrze jest czasem spuścić z tonu i prze
kłuć taki balon prostą uwagą : przecież to tylko 
tandeta. (-) 

Nudny i n iep rzyjemny model: worek wypełniony ku
leczkam i śrutu tego samego kalibru, dotykającymi ię 

wzajemnie. Każda kulka w sobie. Pom iędzy poszczególnymi 
punktami styku (ile ma ich każda - zadanie dla mate
matyka) nic n ie ma. „W sobie" jest beznadziejnie oczy
wiste, „ pomiędzy" - puste. 

Ale za lo jaka równość ' 

Kiedy salonowa matrona zaczyna ci prawić o swo
bodzie życia s ksualnego i prawić o twoj j odpo
wiedzialności za los zbieraczy orzeszków ziem
nych - to znak: najwyższy czas, abyś ślubował 
czystość i odniósł się do zbieraczy orzeszków z naj 
wyższą obojętn sciq_. 

Kiedy trójkąty zaczynają zdobić ściany świetlic 
gminnych, a określenie „pikas" weszło do słowni
ka ludu - najwyższy czas, żeby:· odwrócił wzrok 
od malarstwa Pabla Picassa i zajął się Vermeerem. 

Kiedy byle kto zaczyna pleść byle co w imieniu 
czegoś, co kiedyś było trudne, żywe i prawdziwe, 
to znaczy, że trudnym żywym i prawdziwym być 
przestało . 

Kiedy prawda pojawia się jako obowiązujący ba
nał - to znaczy, że umarła i nie jest już prawdą. 

Rzesza ćwierćinteligentów która dzisia j powta
rza dogmaty zmarłe wczoraj, a zasłyszane od rze
szy półinteligentów (z takim samym „głębokim 

przekonaniem", jak wczora j powtarzała dogmaty 
wręcz przeciwne, a zdechłe przedwczoraj) - ma 
swoją rolę w przyrodzie. Taką samą, jak żuczki
-grabarze, hieny i inne ścierwniki. 

Im jestem starszy, tym bardziej chce mi się 

śmiać i tym mniej się śmieję. Zaś dowcipów nie 
opowiadam już prawie zupełnie . 
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