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„CZŁOWIEK MA BYĆ UCZCIWY I TYLE" 

Z perspektywy ośmiu lat, które minęły od opublikowania w sierp
niowym numerze »Dialogu« z 1980 r. »Pieszo« Sławomira Mrożka, ten 
dramat wydaje się nadal jednym z najbardziej uczciwych świadectw 
czasu nie tylko powojennego, zapisem swiadomosc1 nie tyle pokolenia, 
co narodu. Kiedy wowczas czytano »Pieszo« „ widziano w nim syntezę 
polskiego doświadczenia historycznego ostatniego półwiecza i księg 
doświadczeń rodzaju ludzkiego, genezyjską księgę miłości i śmierci. 
erosa i wojny" oraz „najbardziej przejmujące z polskich odwiecznych 
i współczesnych misteriów". W istocie witano w ten sposób pozbawio
ny retuszu, fałszu, łatwych dowcipów i nieświeżych aluzji obraz świata 
prawdziwy tak, że aż w prawdzie swo3ej symboliczny 

Bo jest »Pieszo« dramatem o nadziei tak prostej i pospolitej jak 
pragnienie noszenia wygodnych butów, mycia się w ciepłej wodzie, we 
własnej łazienc , tak podstawowej i niezbywalne1 jak wolność poru
szania się w wybranym kierunku. wolność od podsłuchu i donosu, jak 
prawo do szkoły, w której przeczyta się i przemyśli wszyslkie ważne 
książki, jak prawo do tego, by powojenny świat był lepszy od wo
jennego. 

Bo jest )>Pieszo« także dramatem o beznadziejnej w~drówce między 
zaminowanymi polami, a kapliczką. za którą czyha antysem1La, faszyzu 
jący Porucznik z pistoletem i jego dziarski Drab z siekierą. dramatem 
o wędrówce bombardowaną szo::;q ku stacji, o wędrówce gdzieś wśród 
zagmatwanych linii frontu rosyjskiego i ni 0 m1eckiego, wędrówce do 
stacji, gdzie nie zatrzymają się pociągi. 

Ale Ojciec wraca przec1eż z Synem do Domu, Ojciec Synowi obie
cuje nowy zwykły świat, w którym będzie inaczej to znaczy dobrze. 
Tymczasem broni Syna przed światem, który jest: przed zabłąkanym 
pociskiem, niewypałem, przed bandytą, przed przerażeniem 1 zgorsze-

niem. Ojciec oddaje Synowi S\\'Oje buty, nie tylko aby zgodzić si na 
jego dorosłość. Także by wędrówkę pieszo przez świat historii uczynić 
znośniejszą, a maksymę pedagogiczną „człowiek ma być uczciwy i ty
le" ukonkretnić, przeciwstawić zrujnowanemu 'w1.1tu i niebu, po któ
rym nieustannie przelatują samoloty zwiastujące nowe polityczne, kon
stelacje. 

Więc ta wędrówka i to tułactwo w poszukiwaniu „Domu" jest istota, 
sednem sprawy. Ojciec nie zna int ligenckich legend o szklanych do
mach. W prostocie swojej wierzy tylko, że da si w powojennym świe
cie kupić porządne. przedwojenne buty, ż wolno b dzie mówić, że 

odświętnie ubrany pójdzie z Synem do Teatru. Jego „po wojni b dzie 
lepiej" przybiera kształt naiwny ale obok małych marzeń zjawi się 

żądanie prawa do mówienia głośno, o tym co się nie podoba, tak żeby 
,inni słyszeli" i pewność rzeczywislosci bez strachu („i nikt ci za to nic 

nie zrobi" z dumą objaśnia Synowi kardynalną zasad Przyszłości). 
Ojciec wierzy w inny świat, tak jak wierzy, że „Człowiek ma być 
uczciwy i tyle" L cz nawet w nai\~mości i prostocie swojej nie może 
ni zauważyć, że ponad nimi, mozolącymi się w trudzie i strachu drogi, 
. ą tacy, co chodzić nie muszą i „ci to mają dobrze". Więc to i owo 
Ojciec przemilcza. Nie patrz, nie słuchaj, nie łam sobie głowy - naka
zuje. Zawsze bowiem będziem. ocalać świat dla Synów wbrew do
świadczeniu, instynktownie, a by ocalić winrę w sens i tajemnicę życia, 
zawsze będziemy uczyć ich nadziei. Naiwnie i świadomie, szlachetnie 
i perfidnie, zawsze wbrew Złu Historii. 

Bo Syn włóczący się po polskich drogach za Ojcem, przejmujący 
jego widzenie świata, syn czuły i o cześć Ojca dbający pragnie jednak 
wszystko wiedzieć i rozumieć. CHCE WIEDZIEC I ROZUMIEC WIĘ
CEJ NIŻ OJCIEC. Z doświadczenia wędrówki Syn zapamięta śmierć 
i pożądanie Przed nimi spróbuje uciec w dzieciństwo, w matczyni:> 
objęcia ciężarnej Dziewczyny. Ślepy i widzący, jednocześnie martwy 
i żywy Grajek - Los zwiastujący wędrującym „stypę, wesele i chrzci
ny" przeraża go. Mus tańczenia w takt chocholej muzyki przeznaczenia, 
konieczność zabijania i płodzenia, konieczność uczestniczenia w rytuale 
narodzin i śmierci przerasta jeszcze siły chłopca. Ale wrażliwosć czyni 
go czułym na gesty indywidualne. ciekawość każe mu śledzić odmień
ców. Z ludzkiego stada świętującego ,.ostatnie chwile wolności" na 
przewodnika wybiera Superiusza, Witkacowskiego proroka zagłady. 

Wybiera tego. który przeczuł zagładę i postanowił umrzeć wraz ze 



swoim światem, tego, który postanowił uciec przed „ostatecznym i nie
odwołalnym triumfem przeciętności". W sposób ostateczny i nieodwo
łany. Syn szukając swojego świata , swojej nadziei pragnie mieć tych, 
którzy ją utracili. Będzie o nich pamiętał wśród trudów wędrówki pie
szo. Będzie się uczył ich trudnego języka. Tym trudniejszy, że Oj
cowskie przykazanie mówiło wyraźnie - nie wystarczy wiedzieć, nie 
wystarczy rozumieć, trzeba żyć \lczciwie. 

Ponad socjologicznymi i historycznymi diagnozami, chciałabym 

z taką trudną i prostą wiarą czytać po tych 8 latach »Pieszo«. I wi
dzieć w nim wbrew wszystkiemu dramat narodzin Indywidualnej od
powiedzialności, bez względu na to, co dzieje się ze światem między 
frontami, między wojnami, między dniem narodzin, a dniem śmierci 
każdego z nas. Nawet jeśli tuz obok w groteskowej i tragicznej tułacz
ce idzie Baba, co tylko liczy, Drab wymachujący siekierą, Porucznik 
straszący pistoletem, Nauczyciel deklamujący frazezy i bojący się 

potknąć, Pani, co chciała być Kleopatrą i podjęła pracę w propagandzie, 
Dziewczyna, którą pozbawiono radości oczekiwania na dziecko, Pisarz 
wybierający śmierć w lęku przed nowym nieludzkim czasem, Prorok 
zagłady i Chwalca Nowego - wszyscy ci starzy, zbyt dobrzy znajomi, 
zbyt rodzimie zmęczeni, zbyt otrzaskani z permanentną wędrówką, 
klęską, kryzysem - wszyscy oni... 

Malgorzata Ruda 

* * * 



Przestrze1i, w którą wrzuceni są bohaterowie « Pieszo„ narysowana 
jest przez Mrożka kilkoma zdecydowanymi kreskami Ponad pustą 
równiną rozciąga się chłodny, rozświetlony poświatą galaktyk niebo
skłon. Na ziemi mnóstwo armatnich łusek. Niebo - kojarzy się wy
łącznie z warkotem samolotów. Ta przestrzeń zdaje się zapowiadać 

ponadczasową przypowieść o samotności i zagrożeniu ludzkiego losu 
przez miażdżące siły Historii.„ I rzeczywiście: w dramacie Mrożka jest 
wiele z przypowieści. Zarazem jednak, już po chwili dialogu, prze
strzeń traci nieokreśloność, zmienia i w coś dobrze znanego, boleśnie 
konkretnego. Ta pustka pod ciemnym niebem to przecież „sypka rów
nina'', o której mówi poeta, a wszystko co sic w niej zdarzy jest jesz
cze jednym wtajemniczeniem w kształ polskiego losu (.„) Wyraźnie 
współczesny je t punkt obserwacji i oceny zdarzeń. «Pieszo;> nie mówi 
jednak o współczesności bezpośrednio. lecz posługuje się swoistą me
taforą historyczną i socjologiczną. Aby zrozumieć dzisiejszą świado

mość, zdaje się mówić Mrożek, należy powrócić do tej sytuacji, która 
jest jej źródłem, o której dałoby sifl powiedzieć „Tam nasz początek.„" 
choćby przyznać się do tego było trudno. I «Pieszo„ nie jest niczym in
nym niż próbą wymodelowania tak rozumianego początku współczes
ności. Próbą pełną paradoksów„. 

W swej najbardziej zewnętrznej warstwie dramat Mrożka pokazuje 
zdarzenia, które można odnieść do konkretnego czasu i przestrzeni, 
a zwłaszcza: do rzeczywistych faktów. Bohaterowi• «Pieszo» spotykają 
~ię gdzieś między dwiema liniami frontu. Z jednej strony mają wyco
fujące się wojska niemieckie. z drugiej nacierającą Armię Czerwoną. 
Nikt nie wie dokładnie, w którą stronę idą Niemcy i z której mają na
dejść Rosjanie - i nikt sobie takiego pytania nie zadaje. Istotne jest 
tylko to, iż w każdej chwili można trafić albo na Niemców albo na 
Rosjan - i stanowi to jeden z zasadniczych momentów myslenia ~ych 
ludzi. Oczywiście: tak mogło być, strefa przejściowa między liniami 
frontu musiała wszak istnieć„ . Ale Mrożka nie interesuje w tej :;ytu
acji jej faktyczność, nic określa więc miejsca, nie konkretyzuje czasu 
zdarze1i. Zakorzenienie w pozaliterackiej rzeczywistości jest mu po
trzebne do zbudowania metafory, ściślej: do pokazania pewnej grupy 
ludzi, pewnej zbiorowości, która znajduje się w strefie bycia - pomię

dzy. Jesli spojrzy się na zdarzenia z takiej właśnie perspektywy, łatwo 
można zauważyć, iż bohaterowie Mrożka znajdują się nie tylko między 
Niemcami i Rosjanami. Tkwią oni też pomiędzy wojną i pokojem. Po-

I 

między dawnym ładem społecznym i niejasnym jeszcze ładem nowym. 
Pomiędzy systemem wartości sprzed Oświęcimia - i po Oświęcimiu. 
Pomiędzy końcem jednego ·wiata, a początkiem innego („.) 

Marian Stala, Ruchome piaski 
(fragment) 

Ileż to lat temu wydziwiano nad Mrożkiem że szarga i kala świę
tości, przypisywano mu Bóg raczy wiedzieć jakie przewrotne intencje. 
Cóż, z perspektywy lat wydaje się to niepoważne. Zawsze zresztą było 
oczywiste, że Mrożek może istnieć jedynie jako antyteza romantycznej 
sytuacji. Tyle, że dziś nie jest to już antyteza, lecz kontynnacja. Prze
~miewca dał najbardziej przejmujące z polskich odwiecznych i współ
czesnych misteriów. 

Piotr Kuncewicz, „Kierunki" 1981, nr 32 

Bohaterowie «Pieszo» wędruJą parami. Ojciec i Syn, Pani i Su
periusz, Baba i Dziewczyna. Porucznik Zieliński i Drab. Jedynie Nau
czyciel wędruje solo. I Grajek. Jest jeszcze niema, epizodyczna rola 
fantasmagorycznej Bajadery. Pary te wchodzą, chodzą, schodzą, za
trzymują się, gaworzą, rozchodzą, spotykają znowu w różnych konfi
guracjach. Oczywiście skądeś, to znamy: z «Wesela» mianowicie, zwła
szcza jego aktu pierwszego. Nawiązanie jest tak ewidentne, że zachodzi 
podejrzenie aż o pastisz. Nawet Chochoł się znalazł, a jakże, ze skrzyp
cami: to ów tajemniczy Grajek, tchnienie losu i śmierci , żywy trup, do
tykalna zjawa. No dobrze, powie ktoś - ale przecież «Wesele» zbudo
wane jest w ściśle zamkniętej czasoprzestrzeni: wiejska chata, noc, za
chowana jest też klasyczna jedność akcji („.). Tymczasem «Pieszo» 
jakby całkiem odwrotnie„. Mrożek wyciągnął z «Wesela» inną jednak 
lekcję, nie tak bezpośrednio naśladowczą. Z pewnego momentu histo
rycznego wyprowadził proces historyczny. Powiedział mianowicie, że 
historia, która przetoczyła się pewnej nocy przez wiejską chatę w Bro
nowicach, zabrała weselników ze sobą i wlecze ich, na piechotę, od 
tamtego czasu po nowe czasy. Być może (a nawet na pewno) zabrała 
ich w tę wędrówkę wcześniej niż w roku 1901. Ale możemy tę umowną 
datę przyjąć podobnie jak każdą inną wyznaczającą polski los w dzie
jach ludzkości (.„) «Pieszo» nie jest powtórką z postaci Wyspiańskiego 
ani z tamtej scenerii. Jest konsekwencją myślową «Wesela». Taką oto, 



że jesteśmy swoiście skazani na paranoję historii. Bo jeśli o normal
ności historii świadczy - dla każdego narodu inaczej ułożony - po
rządek następstw wojen i pokojów, spokojnej budowy i odpierania 
ataków, to paranoją historii jest wieczna wojna, wątpliwy pokój, fak
tyczna niewola co jakiś czas nazywana wolnością ( ... ) 

Zapewne z częściowego natchnienia Wyspiańskim powstał w «Pie
szo)) problem języka postaci scenicznych. ( ... ) «Pieszo» jest to jedna 
z tych sztuk, w których postaci określają się przede wszystkim przez 
charakter języka, jakim się posługują. Bowiem dramat osób w sztuce 
występujących jest także dramatem ich języków. Mini-społeczeństwo 
jakie zafundował w «Pieszo» Mrożek (idąc dalej tropem «Wesela») jest 
s;>ołeczeństwem zdezintegrowanym, rozbitym, nie umiejącym się poro
zumieć - właśnie dlatego, że poszczególni ludzie nie rozumieją swoich 
języków. Nawet wódka, pozornie łącząc, dalej ich dzieli; przypomnijmy 
brawurową scenę tańców przy ogniu - każda para tańczy „swój" ta
niec do swoich myśli, swoich marzeń. Bodaj nigdzie wcześniej u Mroż
ka nieprzystawalność konwencji językowych nie osiągnęła takiego 
stopnia napięcia ( ... ) 

Tadeusz Nyczek, Dwie nogi Mrożka 
(fragment) 

* * * 



Inną sp cyficznością mojego pokolenia jest to, żeśmy si dotąd nic 
wygadali. Co nie znaczy, żeśmy me gadali. I jak jeszcze! :Ale nie swoi 
głosem. Byliśmy trąbami, w które dęli inni. Potem zbici z pantałyku, 
nie wiedzieliśmy sami ani co, ani jak powiedzieć. Najwięcej mówiło 
µokolenie tuż nas poprzedzające. Ci, co na początku wojny byli nie 
dziećmi, ale młodzieńcami albo zgoła już ludźmi dorosłymi. Oni mówi
li od siebie tuż po wojnie. oni potem w nas dęli, oni potem przeprasza
li, że dęli, i w ogóle komunikowali. co się z nimi dzieje. Teraz ju.i 
jakoś ucichli, są starsi od nas. zm czyli si<:. Teraz słychać młodszych 
0d na . Nas jakoś nie. Owszem. gaworzymy. ględzimy o różnościach, 
dosyć nawet jest nas pełno, ale jn mam na myśli głos prawdziwy, któ
rego kiedy brak - jest tylko milczenie, choćby i hałaśliwe. 

* * * 
Miałem dziewięć lat, kiedy o zmierzchu nieprawdopodobnej czystoś

ci zobaczyłem nad radłowskimi lnsnmi gwiazd · Była to szczególna 
gwiazda, czerwony punkt, jakby napuchnięty, wzno!:jil się żwawo, po
tem coraz bardziej ociężale, przystanał i powoli lecz przyspieszając 
zaczął opadać. W ciągu następnych pięciu lat działy .si(i rzeczy, które 
jako spektakl ogromnie przewyższały tę scenkę. A 'ednak ona przede 
wszystkim utkwiła mi w parni ci. Był to moment, ale wieczności, punkt, 
ale nieskończoności. W tym czerwonym ziarenku były już wszystkie 
plony i żniwa późniejsze. W tym ogniku spłonął już świat, który długo 
potem miał jeszcze płonąć. Wtedy zaczęła si · prawda mojego pokole
nia. Dotąd jej nie opowiedzieliśmy. Może do tej pory było za wcześnie. 
Za chwilę będzie za późno. Trudno pogodzić się z tym, ż nic nie Wlem 
i niczego się już nie dowiem. Chwilami skłonny jestem sądzić, że cała 
gorączkowa. wytężona, i wspaniała doprawdy działalność umysłowa 

ludzkości nie naprowadziła nas na najmniejszy nawet ślad. Kultura 
nasza przypomina ogromny słownik, w którym każde hasło wyjaśnione 
jest przy pomocy innych haseł, ale brakuje w nim pierwszego słowa. 
Układ zamknięty, w którym wszystko się wyjaśnia jedno przez dru
gie, jedno odnosi się do drugiego, ale sam układ pozostaje nie wy
jaśniony. 

Cała działalność ludzka polega na zasypywaniu dziury, którt>J nie 
da się zasypać. Tą dziurą jesteśmy my sami. 

Dziury dzielą się na świadome i nieświadome swojej dziurawości. 
Weźmy dla przykładu mnie - dziur~. Ona jest już świadoma samej 
siebie. Wszystko dzieje się dookoła teJ dziury, ale żadne zwały rzeczy
wistości, jakkolwiek jest nimi zapychana, jej nie wypełnią. 

„Zgodzić się na samego siebie'' - radzą lekarze dusz. Oczywiście, 
ale nie w tym sensie, w jakim się to przeważnie rozumie. Wcale nie 
chodzi o to, żeby się pogodzić ze sobą bardziej czy mniej krzywym. Ale 
oto, żeby się zgodzić na siebie jako na ową dziurę właśnie, ani jej nie 
zasypywać rozpaczliwie, ani jej nie rozszerzać naumyślnie. (Że niby 
jsk już, to już, al też się nie da, żadna imponująca przepasć - tylko 
dziura). Trwać w „równowadze dziury' . 

Dziura - ·· to dziura w bycie. A więc nie żadna substancja ani esen
cja. Po prostu dziura. 

Niektórzy wiedzą, że można nią przejść, az na drugą stronę. Ale 
kto ma prz jść w takim razie„.? 

Sławomir Mrozek, Male Listy Kraków 1982 

* * * 
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