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Bohdan Urbankowski 

Każdy jest trochę emigrantem 

Emigranci to - obok „Tanga" jedna z dwóch najlepszych 
sztuk Sławomira Mrożka, a to znaczy jedna z dwóch najlepszych 
komedii PRL. Jeśli coś przetrwa w twórczości naszego 
sztandarowego satyryka - to właśnie one, może jeszcze debiut 
sceniczny „Policja", no może i „Dom na granicy" ... Ale to już do 
negocJaCJL 

Nazwałem Mrożka „satyrykiem", jego utwory 
„komediami" - teraz muszę te określenia odwołać. Bo Mrożek nie 
był zwykłym satyrykiem, a jego utwory nie służyły jedynie 
„odśmianiu" narodu, żeby pochichotawszy wieczorem rano 
wstawał z większym optymizmem i zasuwał budować socjalizm. 
Mrożek był satyrykiem-politykiem, satyrykiem-filozofem, 
satyrykiem-pedagogiem - a to oznacza coś więcej niż bycie 
zwykłym błaznem. Jeśli już - to z rodu Stańczyka, krzyżówką 
Kapłana i Błazna wymyśloną przez Kołakowskiego. Po zwykłych 
komediach widz wychodzi z teatru jak z piwiarni - tylko weselszy; 
po sztukach Mrożka- także mądrzejszy. 

Żywot peerelisty poczciwego 
Biografia Mrożka to niemal wzorcowa biografia 

intelektualisty PRLu - nasz satyryk wciąż pozostaje żywym 
symbolem Polski Ludowej, tego, co w niej było najlepsze 
i przeciwko tej „ludowej" Polsce się buntowało. Urodził się w 1930 
w Borzęcinie, debiutował w 1950 jako rysownik, przez kilka lat był 
związany z partyjną propagandą - tak rysowaną, jak pisaną. 
Gromił wady PRL ale i jej wrogów, zwłaszcza zaś „polską 

bohaterszczyznę", wykpiwał ciemnotę, zwalczał klerykalizm. 
W przeciwieństwie do wielu najemnych ideologów - walczył z 
pozycji uczciwego Polaka z prowincji, którego polskie wady nie 
tylko śmieszą. lecz i bolą. Niepostrzeżenie dla samego siebie 
przechodził więc do obozu przeciwników ustroju, stawał się 

emigrantem i - od 1963 roku przebywał więcej na Zachodzie, niż w 
kraju. Ponieważ jednak udawał, że władz nie krytykuje, ponieważ 
władze udawały, że w to wierzą - był stale obecny w polskiej 
kulturze, od pewnego momentu - na scenach. 

Jako dramaturg debiutował Mrożek w roku 1958 sztuką 
Policja. Był to rozbudowany skecz, można się w nim było 
dopatrzyć także krytyki ustroju - tyleż mocnej, co 
zakamuflowanej. A ponieważ czas był jeszcze „odwilżowy" - za 
bardzo się nie dopatrywano. Wszyscy wówczas woleli śmiać się 
niż myśleć - i publiczność i władze. Potem powstało parę mniej 
ważnych sztuk, wśród nich „Śmierć porucznika" (1963), która 
została odczytana jako kpiny z „bohaterszczyzny" i Ordona - przez 
władze z niekłamaną uciechą, przez starych AKowców - ze złością 
graniczącą z rozpaczą. Sztuka przyniosła autorowi rozgłos, ale nie 
taki, o jaki mu chodziło. 

Prawdziwym natomiast sukcesem na miarę Europy i Polski 
okazało się „Tango'', wystawione w 1964 w Belgradzie i - parę 

tygodni później - w Warszawie. Brawurowo poprowadzona akcja 
miała podwójne, może nawet potrójne dno. Jak się zdaje Mrożek 
próbował rozwinąć rozważania filozoficzne Witkacego na temat 
zamierania uczuć metafizycznych - co pociąga za sobą 

barbaryzację społeczeństwa. To nie wyszło - zabrakło wnikliwości 



filozoficznej tak nadawcy, jak i odbiorcom. Sztuka została poddana 
interpretacji (i nadinterpretacji) politycznej, odczytana jako 
parabola o zwycięstwie chamskiego komunizmu nad liberalną 
Europą - i dzięki temu odbyła triumfalny pochód przez sceny 
zachodnich stolic. Potem przyszło znów kilka lat chudszych, nawet 
przejściowy zakaz wystawiania Mrożka w kraju, co spowodowało, 
że naprawdę poczuł się emigrantem. Zaprezentowane w 1973 
„Szczęśliwe wydarzenie" było myślową i artystyczną klapą, choć 
- dzięki przekorze warszawiaków - odniosło pewien sukces 
kasowy. 

Dopiero wystawiona w 1974 roku dwuosobówka 
„Emigranci" pokazali i potwierdzili mistrzostwo Mrożka. 

Dialog pólplatoński 
Ta sztuka jest podobnie jak „Tango" wielowymiarową 

parabolą. Ma, czy raczej miała, słabo dzisiaj czytelny, podtekst 
polityczny, antykomunistyczny; można ją też czytać odwrotnie -
jako krytykę kapitalizmu, gdzie rzeczy zaczynają rządzić ludźmi; 
można również widzieć w niej ilustrację heglowskiego paradoksu 
pana i niewolnika, można wreszcie czytać „Emigrantów" jako 
socjologiczny traktat o relacjach między inteligencją a 
„chamstwem". Ta wielowymiarowość powoduje, że sztuka wciąż 
jest aktualna. Bo chociaż pozmieniały się realia polityczne -- nie 
zmieniła się socjalna struktura społeczeństw, nie pogłębiła się 
filozoficzna wiedza o człowieku, który- mówiąc skrótowo jest tak 
samo pazerny, zakłamany i żałosny jak był. Mrożek nie jest w 
opiniach o człowieku optymistą, ale nie jest też pesymistą. 
Paradoksalnie uznaje, iż gatunek nasz przetrwał różne zakręty 
i pułapki ewolucji właśnie dlatego, że jest taki wredny. 

Dramatów nie powinno się streszczać, dla sztuki Mrożka 
można zrobić częściowy wyjątek. Bo nie akcja jest tutaj 
najważniejsza. „Emigranci" to właściwie dialog, nawiązujący 
chcąc nie chcąc do tradycji platońskiej. Nie ma w niej może głębi 
twórcy idealizmu, ale i czasy do idealizmu nie skłaniają, i 
publiczność do filozofowania mniej zdolna. Jest za to, na dnie 
dialogów bohaterów prawdziwy, pulsujący dramat ludzi 
walczących o resztki godności, dramat, który dociera do nas bardzo 
powoli - bo ukryty jest w lekkich anegdotkach, które jak klocki 
łamigłówki powoli układają się w coraz mniej wesołą całość. 
Urzeka nieco surrealistyczny humor - a to dzięki kontrastującym 
ze sobą bohaterom. Oto polski Don Kichot i polski Sancho Pansa 
na emigracji! Pierwszy (AA) to intelektualista, który porzucił kraj , 
bo brakowało mu wolności. Marzy o napisaniu dzieła o 
zniewoleniu człowieka - lecz na Zachodzie brakuje mu z kolei 
niewolnictwa. Wszystko rozpływa się w lepką, by nie powiedzieć 
gównianą bryję permisywizmu. Żyj i daj żyć innym. Chyba, że nie 
masz za co - to zdychaj, nie zakłócając spokoju. 

Tym, który „nie ma za co" wydaje się początkowo 

współmieszkaniec intelektualisty, jakiś „chłoporobotnik" XX. Nie 
czyta gazet , tylko stoi koło kiosku, nie pije, tylko patrzy na 
pijących, nie pali - chyba, że ktoś go poczęstuje; żywi się karmą dla 
psa. Człowieczeństwo odzyskuje w publicznym pisuarze- tu przez 
chwilę wydaje się, że wszyscy są równi, wszyscy przez chwilę są 
zakłopotanymi zwierzętami. 

Stopniowo jednak okazuje się, że XX sam wybrał psią 
kondycję. Zarobione pieniądze oszczędza, chce wrócić i postawić 
dom - piętrowy z centralnym ogrzewaniem. Rzeczy, które kupi na 
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Zachodzie, wystawi w sieni - niech podziwiają i zazdroszczą. Na 
straży postawi szwagra ... 

Z upływem czasu XX staje się jednak ofiarą oszczędzania, 
ofiarą pieniędzy, ich strażnikiem i służącym. Ma już wprawdzie na 
dom, okłamuje sam siebie, że chce postawić jeszcze większy - w 
rzeczywistości nie jest już w stanie zrealizować marzeń o domu. 
Środek zamienił się w cel. 

Stopniowe obnażanie kłamstw obydwu bohaterów to 
świetny motor sztuki. Do tego dochodzą dialogi tak błyskotliwe, że 
zapominamy na chwilę o czym naprawdę jest ta sztuka. A przecież 
jest to sztuka o walce z odczłowieczeniem. Punktem 
kulminacyjnym jest chwila, w której doprowadzony do 
wściekłości XX zaczyna drzeć swe pieniądze. W tym momencie 
jest naprawdę człowiekiem. Trwa to jednakże tylko chwilę. Potem 
XX rozpacza, chce się wieszać. Rzeczy wygrywają z człowiekiem. 
Podobną porażkę odnosi również AA. Zdobywa się jednak na 
odruch ratujący człowieczeństwo. Może nie widzi sam sensu -
przekonuje jednak XXa o sensie życia, pracy i powrotu. W ten 
sposób - niejako zapalając mu światło- sam trochę grzeje ręce, sam 
w tym przekonywaniu drugiego zyskuje trochę sensu dla siebie. 

„Emigranci" ujmują nas dzisiaj z dwóch dodatkowo 
powodów. Jak w czasach „nędzy galicyjskiej" i wyjazdów „na 
Saksy" - wyjazdy Polaków za chlebem znów stały się 
rzeczywistością. Wtedy można to było zwalać na władze zaborcze, 
dziś „ .mamy od lat własne władze i własnych cudotwórców 
ekonomii. Okłamujemy się mówiąc o zmniejszaniu się liczby 
bezrobotnych, nie mówimy o dwóch milionach Polaków i Polek 
zmuszonych do wyjazdu z kraju, o tysiącach rozbitych rodzin, 
tysiącach dzieci nie pamiętających rodziców, pozbawionych 
domowego ciepła. Nie mówimy o tym, że Polacy stają się narodem 
drugiej kategorii, narodem hydraulików Europy. Niektórzy nawet 
się uczą „na hydraulików" - widocznie znają kawał o mistrzu -
oczywiście od kanalarstwa. Pracując w dziurze pełnej wonnej bryi 
- akurat wywaliło szambo - wynurzał się co chwilę, by posłać 
swego pomocnika a to po jakąś wajchę, a to po klucz czy muterkę. 
A gdy uczeń dysząc z wysiłku podawał mu narzędzie - mistrz , 
nieco siorbiąc i spluwając pouczał go po ojcowsku: ucz się Jasiu, 
ucz się Jasiu na mistrza! Inaczej do końca życia będziesz latał po 
klucz. 

Emigranci ujmują nas także swoją dyskretną prywatnością. 
Przecież - pomimo sukcesów - Mrożek z roku na rok stawał się 
coraz bardziej emigrantem. Najpierw we własnym kraju, potem na 
Zachodzie. Na coraz dalszym Zachodzie: w Niemczech, w Paryżu, 
w USA a w końcu w Meksyku. Do kraju wrócił dopiero mając 66 
lat. Wiek emerytalny i jeszcze rok. Ale ten powrót z emigracji nie 
udał się Mrożkowi. Właśnie teraz, gdy teatr wystawia 
„Emigrantów" - pisarz, śladem swych bohaterów wyjeżdża znów 
na Zachód. Na razie do Nicei. Potem-najeszcze dalszą emigrację, 
z której już nie powróci . 
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