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Osobne – międzyludzkie*

Światy osobne – światy wspólne. Relacje pomiędzy jednostką a zbiorowością, two-
rzenie przestrzeni interakcji społecznych, a także kształty dialogu w twórczości 
Sławomira Mrożka zmieniają się w czasie i wciąż pozostają wyzwaniem dla kry-
tycznego opisu. W tym szkicu chciałbym przyjrzeć się rozmaitym formom mo-
delującym spotkania międzyludzkie w utworach scenicznych i prozie, kreacjom 
osobowym, sposobom podmiotowego przeżywania świata. Biorę pod uwagę prze-
sunięcie akcentów znaczeniowych w pismach Sławomira Mrożka z lat ostatnich, 
starając się przybliżyć tworzony i wciąż korygowany autoportret, a także Mroż-
kowe rozumienie autobiografi i. Pisarz i człowiek, który podejmuje rozmowę z in-
nymi, prezentuje się odbiorcy nie jako konstruowana fi gura, lecz – Osoba. Warto 
zapytać o refl eksje Mrożka o człowieku, zmienne, związane z rytmem rozwoju tej 
twórczości. Zatem nie sposób ustrzec się odniesień do „innych współrzędnych”, 
czyli naporu polityki, presji społecznego obyczaju czy wyobrażeń kulturowych. 
I co istotne: wizerunki „Ja” w tekstach łączą się ściśle z formami i gatunkami lite-
rackimi, z wyborem estetyki, wreszcie z aksjologiczną orientacją. 

1.  „Ja” – przestrzeń odbioru 

Od chwili debiutu w latach pięćdziesiątych XX wieku do drugiej dekady naszego 
stulecia utwory autora Tanga były żywo obecne w świadomości widzów teatral-
nych, czytelników, konsumentów prasy. I nadal wpływają na nasz obraz świata, 
sterują przeżyciami, zadają niewygodne pytania, pozwalają zrozumieć dylematy 

 W tym szkicu wykorzystałem kilka stron wykładu wygłoszonego w czasie uroczystości wręcze-
nia Sławomirowi Mrożkowi Orderu Ecce Homo, w Krakowie, na Wawelu 27 marca 2012 roku.
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ludzkie związane z historyczną zmianą; co więcej – zwierciadło Mrożka ukazuje, 
iż nadal nie jesteśmy piękni, ani też pełni cnót moralnych, tolerancji oraz zalet 
umysłu. Pisarz pozostał bezlitosnym diagnostą polskiej pokraczności, aspiracji 
bez pokrycia, agresji bez powodu, którym to przejawom życia zbiorowego uważ-
nie się przyglądał, niezależnie od zmian miejsca zamieszkania. Jednakże inna per-
spektywa – uniwersalna, fi lozofi czno-metafi zyczna staje się przecież istotniejsza, 
o czym pośrednio świadczą sukcesy sztuk Mrożka na szerokim świecie. 

To pisarstwo, wiążące dar szczegółowej obserwacji z potrzebą uogólnienia, 
rozpięte między opisem nurtu zmiennego życia a intelektualną spekulacją, wciąż 
ewoluowało, gdyż Mrożek przekraczał kolejne ograniczenia stylów i gatunków, 
odrzucał krępujące formy, poszukiwał, zmieniał poetyki, z analityczną precyzją 
przyglądał się rozmaitym sytuacjom ludzkim, wchodził w dialog z wieloma tra-
dycjami myślowymi, różnicował przesłania. Za przykład niech posłuży porzu-
cenie groteski, a wszakże ta technika literacka do pewnego czasu była „znakiem 
fi rmowym” twórczości Sławomira Mrożka. Tymczasem na początku lat siedem-
dziesiątych „utrata własnego głosu”1 przez artystę świetnie władającego groteską 
otwierała nowe poszukiwania. W opowiadaniach z tomu Dwa listy oraz w nieco 
późniejszych miniaturach prozatorskich (Ogród, Wizyta czy Egzamin) temat osta-
tecznych przeznaczeń człowieka2 podjęty zostaje w tonie poważnym. Dramaturgia 
Mrożka rozwijała się natomiast w kilku kierunkach: konfrontacji kultur polskiej 
i europejskiej (Kontrakt), rozrachunku z polityczną przeszłością (Portret), nauki 
historii opartej na polskich konkretach (Pieszo), a na innym planie (konstrukcyj-
no-tematycznym) twórca skłaniał się ku „burlesce skierowanej przeciw nieunik-
nionej śmierci”3 (Wdowy) oraz ku epickim ujęciom materii dramaturgicznej (Pie-
szo, Miłość na Krymie)4. Oczywiście, posłużyłem się tutaj gwałtownym skrótem. 

Za rozwojem twórczości Sławomira Mrożka nie nadążała recepcja, szczególnie 
w swej postaci popularnej, gdyż miłośnicy opowiadań Słoń czy Wesele w Atomi-
cach, a także dramatów (np. Policja, Karol), przyjmując wizję niezmienną, nawet 
po wielu latach pragnęli widzieć pisarza jako demaskatora polskiego, a właściwie 
PRL-owskiego absurdu wraz ze sklerotycznymi rytuałami tamtej epoki. Dobrze 
więc pamiętali artystę, który zgnębionym ludziom ofi arował śmiech jako dar bez-
cenny. Oto jak z perspektywy powrotu, w roku 1997, Mrożek opisuje oczekiwania 
odbiorców, nieliczące się z historią i czasem: 

Nieraz słyszę: „Dobrze, że pan wrócił do Polski. Znowu opisze pan nasz polski absurd [...]”. 
Odkąd zyskałem sobie opinię specjalisty od absurdu, minęło czterdzieści lat i cieszę się nią 

1 Zob. Mrożek Tarn, Listy 1963–1975, wstęp E. Axer, S. Mrożek, posłowie i komentarz M. Prussak, 
Kraków 2009, s. 309; 313. 

2 Jan Błoński pisał, iż: „W [...] nowej prozie Mrożka czai się lub nawet panoszy śmierć. Towarzy-
szy jej herold nieodłączny – lęk” (tegoż, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995, s. 155). 

3 Zob. H. Stephan, Mrożek, Kraków 1996, s. 221. 
4 J. Błoński, dz.cyt., s. 241–268. 
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nadal. Zapewne słusznie. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na odmienność sytuacji czter-
dzieści lat temu i obecnie. Komunizm zmuszał życie do tego, aby zgadzało się z jego teoria-
mi. Przymus był realny, wyniki absurdalne (Absurd, DP 83–84)5. 

Teorie zniknęły – wraz z ideologicznym demonizmem, a twórca przezwyciężył 
fatalistyczne mniemanie, że Polacy zostali skazani na absurd. Z każdym nowym 
utworem zmieniał się wizerunek Mrożka artysty, otwierały się nowe drogi poro-
zumienia z odbiorcami. Moment powrotu w roku 1996 uświadomił istotę przesu-
nięcia czasowego, ale nie umieszczał pisarza na pozycji przegranej. Odzyskana zo-
stała „przestrzeń domowa”, ale równocześnie ujawniać się zaczęła zawężona polska 
perspektywa. Dopowiedzenie znajdziemy w autobiografi cznym Baltazarze:

Kiedy wyjechałem – świat poszerzył się wielokrotnie i w związku z tym zacząłem dostrzegać 
jego różnorodność. Mogłem pisać zarówno o absurdzie, jak i rzeczywistości „w stanie natu-
ralnym”. Ale gdy na zawsze powróciłem do Polski – wpadłem z powrotem w pułapkę (B 28).

Pisanie cyklicznych felietonowych tekstów do „Gazety Wyborczej” uświadamia-
ło pisarzowi „skrępowanie oraz niezręczność sytuacji powrotu” (B 25). Jeśli warsztat 
pisarski pozostałby nienaruszony, to wystarczyłoby zmienić realia, trochę przegru-
pować fi gurki na zbiorowej scenie, wsłuchać się w język ulicy i trybun, by sukces 
znów był pełny. Oczywiście, tego rodzaju „niezmienna zmienność” szybko okazała-
by się ryzykowna dla pisarza. Jedynie – w jakiejś mierze – Sławomir Mrożek uczynił 
zadość wskazanym pragnieniom odbiorczym w parabolicznych, publicystycznie na-
kierowanych opowiadaniach z lat osiemdziesiątych i początku dziewięćdziesiątych, 
ale ważniejsze teksty – dramaturgiczne – wolne były od doraźnych rozpoznań. 

Oczekiwania czytającej i oglądającej publiczności, żeby pisarz dreptał w miejscu, 
kiedy czas zdecydowanie przyspieszył, należy uznać za utopijne. Zapewne istnieje, lecz 
rozprawia się o tym mało, odbiór nostalgiczny polegający na tym, że czytelnik rzutu-
je minione wzruszenia w teraźniejszość, nie chcąc rewidować własnych upodobań. 
Zresztą Sławomir Mrożek w wielu wypowiedziach i zapisach diarystycznych odżegnu-
je się od prób schematyzacji własnego wizerunku, chociaż przypominają one o złotych 
latach popularności. Weźmy kilka zdań z Dziennika powrotu: 

Przez cały czas pobytu za granicą milczałem na temat Polski. [...] Po powrocie musiałem coś 
opowiedzieć o zamorskich krajach napotkanemu ziomkowi. Nie lubię opowiadać, wolę słu-
chać. [...] Po powrocie oczekiwano, żebym zabrał głos w „sprawach zasadniczych”. Sprawy 
zasadnicze dotyczyły tego, o czym większość Polaków pisała i mówiła, nie mając w gruncie 
rzeczy pojęcia, o co chodzi (DP 24–25). 

Artysta osobny wciągnięty zostaje w sprawy wspólnoty i ma wziąć udział w po-
wszechnej gadaninie. 

5 Cytowane książki Mrożka oznaczam skrótami: B – Baltazar. Autobiografi a, Warszawa 2006; 
DI – Dziennik tom1 1962–1969, Kraków 2010; DII – Dziennik tom 2 1970–1979, Kraków 2012; DP – 
Dziennik powrotu, Warszawa 2000; ML – Małe listy, Kraków 1982. Numer strony podaję po tekście. 
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2. Trudny dialog, spotkania niepełne 

W opowiadaniach i utworach scenicznych Mrożek kazał swym bohaterom wcho-
dzić w niechciane alianse i nieustannie konfrontować się z Innymi. W Portrecie 
bohaterowie byli kuszeni przez idee, przez miraże lepszego świata, natomiast w Al-
fi e wydana na manipulacje społeczne postać przywódcy miała od razu udźwignąć 
brzemię legendy. Jednak, generalnie rzecz biorąc, w kontakcie z innymi ludzki-
mi egzemplarzami bohaterowie Mrożka pragnęli znaleźć wyzwolenie, uleczyć się 
z kompleksów, uzyskać wytłumaczenie sensu życia, ale to, co międzyludzkie, jak 
dyktuje lekcja Tanga, nie okazuje się zbawienne, bowiem w istocie odbiera czło-
wiekowi wolność. 

Zestawienie z Gombrowiczem, tak częste w krytyce opisującej twórczość Mroż-
ka, jest pouczające, choć nie wyjaśnia różnic, pozostawia na boku niuanse. Nie tak, 
jak u Gombrowicza, u którego forma tworzy się poprzez relacje interpersonalne, 
u Mrożka następuje uwiąd i kryzys wszelkich form, a próby restytucji zasad re-
gulujących relacje międzyludzkie, nadające im znaczenie i rangę, nieodmiennie 
kończą się klęską, przekształcają się w serię zależności bez wyjścia, bez rozwią-
zania. Przed laty Jan Kott konstatował, mając na myśli Tango: „Z Gombrowicza 
jest walka formy z nijakością, konwencji z rozmamłaniem. Gombrowiczowska 
jest absolutna niemożność, w którą zapada Artur”6. „Ferdydurkowatość” Mrożka 
dotarła do jego pisarstwa – dowodzi Skalmowski – „drogą osmozy”7, zatem ra-
czej należy brać pod uwagę równoległość, a nie powtórzenie, choć – jednocześnie 
trudno utrzymywać, że z Gombrowiczowskiego oddziaływania pisarz do końca się 
wywikłał8. U Gombrowicza ważna jest „pozycja w formie”, rozpoznawanie „mię-
dzyludzkiego uwarunkowania”, sterowanie własnym „Ja”9, tak by uzyskało ono ko-
rzystne miejsce w interakcji. 

Mrożek postępuje inaczej. W tomie drugim Dziennika znajdziemy wytłuma-
czenie różnicy: 

Gombrowicz uznał siebie po stronie „ludzkiej”, międzyludzkiej. Ja widzę się po stronie tego, 
czego nie ma. Do tego należę. [...] Gombrowicz: forma wynika z formy. Jedyną ucieczką 
z formy jest inna forma. I tak dalej. Ja: forma wynika z niczego. Pokusa zstąpienia poniżej 
formy (DII 252–253). 

6 J. Kott, Rodzina Mrożka [w:] tegoż, Aloes. Dzienniki i małe szkice, Warszawa 1966, s. 131. Zna-
czenia paraleli Mrożek – Gombrowicz odczytuje też W. Maciąg, dz.cyt., s. 282–286. 

7 M. Broński [W. Skalmowski], O twórczości Sławomira Mrożka [w:] tegoż, Teksty i preteksty, Pa-
ryż 1981, s. 47. Mrożek potwierdza to spostrzeżenie: „Cokolwiek z substancji Gombrowicza stało się 
składnikiem mojego organizmu – przyjmowanie, przetwarzanie, odrzucanie dawno już jest procesem 
zakończonym” (S. Mrożek, Uzupełnienia w sprawie Gombrowicza i mojej, ML 119). 

8 Zob. uwagi Mrożka o zakresie i rodzajach „oddziaływania” Gombrowicza, m.in. DI 372–373, 
414–416, 652–655; DII 145–147, 171–172, 327, 351–553. 

9 L. Nowak, Gombrowicz. Człowiek wobec ludzi, Warszawa 2000, s. 93, 101. 
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U Mrożka „międzyludzkie” nie jest dane od razu, lecz bywa zdobywane. I do-
dajmy: łączy się z niedopełnieniem, z rozczarowaniem. Każdą zatem relację po-
przedza nieokreślone położenie w świecie, osobniczy lęk, zagrożenie przez samot-
ność. Obawa przed kontaktami z bliźnimi jest mocna, a częstą reakcją staje się 
paniczna ucieczka, w najlepszym razie wycofanie. Jednocześnie sprzeciw wobec 
rutynowanemu obcowaniu społecznemu ma swą dobrą stronę, gdyż następuje 
powrót do „Ja”. Pojedyncze istnienie bywa zatem smakowane, zyskuje się prze-
strzeń refl eksji, w której nie spotykamy Innych, do tego jeszcze z perspektywy 
indywidualnej dostrzegać można to, czego nie widzi stado. Symptomatyczna jest 
Mrożka relacja z pobytu na wczasach: „Byłem chyba jedynym człowiekiem, który 
w ogóle zauważył obecność gór [...]. Oni potrzebują tylko siebie i drugich takich 
samych, jak oni, dla siebie. Raj Gombrowicza (ludzie w ludziach), ale ja nie jestem 
Gombrowiczem”10. 

Kiedy groteska w teatrze traci swą atrakcyjność, a dramaturg pisze sztuki peł-
nospektaklowe, automaty ludzkie muszą ustąpić miejsca postaciom – w sensie 
psychologicznym – dokładniej zarysowanym. Historie osobiste, tak jak w Tangu, 
wnikają w układy społeczne, a wielka całość socjologiczna i historyczna przeglą-
da się w dramacie rodzinnym11. W innych, późniejszych utworach scenicznych 
Mrożka bohaterowie, którzy mają swe osobne historie, nie przyszli znikąd, powo-
łują się na własną przeszłość, a nawet tworzą jakieś miraże przyszłości. Akcje tea-
tralne z krainy „nigdzie” przenoszą się w rozpoznawalne realia. Miejsce, rok i wiek 
są przecież znane. Weźmy na przykład Emigrantów12. Wół roboczy oraz niezdolny 
do działania intelektualista, który nie napisze rewelacyjnego dzieła z psychologii 
społecznej – zamknięci zostają w małym pokoiku, w trzewiach metropolii. Tam 
rozwija się toksyczna relacja między skazanymi na wspólne bytowanie panami, 
których wizje świata, aspiracje i marzenia całkowicie się rozmijają. AA i XX pro-
wadzą jawne i ukryte, szczere i perfi dne gry, używając jako broni demaskacji oraz 
podstępu. Intelektualna analiza walczy z chłopską chytrością. Obaj znaleźli się 
w sytuacji bez wyjścia, ponieważ emigracyjna niedola, czyli odcięcie od miejsca 
zamieszkania, zamiast upragnionej wolności przynosi jedynie klęskę i poniżenie13. 
Jednak bohaterowie rozmawiają, ale nie dlatego, że mają sobie coś istotnego do 
powiedzenia. Raczej przezwyciężają odrazę do partnera, niwelują obcość, gdyż – 
mimo wszystko – pragną międzyludzkich kontaktów. Innymi słowy: w języku szu-
kają wybawienia. Jak udowadnia Stanisław Gębala, idee i przesłania Emigrantów 

10 Mrożek Skalmowski, Listy 1970–2003, wstęp A. Borowski, Kraków 2007, s. 317 [list Mrożka 
z Paryża, 5 marca 1977]. 

11 Por. M.  Piwińska, Mrożka dialektyka magiczna [w:] tejże, Legenda romantyczna i szydercy, 
Warszawa 1973, s. 367. 

12 O recepcji krytycznej Emigrantów pisze Małgorzata Sugiera: Dramaturgia Sławomira Mrożka, 
Kraków 1997, s. 188–190.

13 Por. T. Nyczek, Obrona tradycji (Sławomir Mrożek) [w:] tegoż, Emigranci, Londyn 1988, s. 76–77. 
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Mrożka można odnieść do fi lozofi i spotkania, choć spełnienie w dialogu okazuje 
się trudne i zarazem degradacji nie da się uniknąć. Pisze Gębala: 

Dramaturgiczna maestria tej sztuki Mrożka przejawia się przede wszystkim w równorzęd-
ności scenicznych partnerów, a zarazem antagonistów. Obaj na naszych oczach wznoszą 
się na wyżyny tragizmu; jeden z dna prostactwa, drugi z dna kabotyństwa i megalomanii14.

W słynnym Portrecie wyprawa ekspiacyjna wydaje się daremna. Bartodziej 
żebrze o przebaczenie, bo sam nie potrafi  ani zrozumieć, ani przekreślić wyrzą-
dzonego zła. Zaiste „smętny los wnuków Stalina”, żałosna – „emerycka pokuta”15. 
A może sens postępkom Bartodzieja nada zemsta za wyrządzoną krzywdę, ale roz-
wiązanie w wysokim stylu się przecież nie zdarzy. Od Innych „zatrzaśnięty w so-
bie” bohater nie uzyska pomocy terapeutycznej. Widmo generalissimusa kładzie 
się na całe życie bohatera, ponieważ ukształtowało jego marną duszyczkę. Barto-
dziej pokutuje raczej retorycznie. Jeśli od wielkiej historii nie ma ucieczki, to przy-
najmniej jakieś ukojenie przynieść może wspominana z sentymentem zwykła co-
dzienność, choć – po prawdzie – czasy były podłe. Czyny nie zostaną prawdziwie 
osądzone, ofi ary Ducha Dziejów, ludzie okaleczeni, podstarzali, prowadzą dysputę 
o prawach historii, przyglądają się igrzyskom, czytają wiersz Czesława Miłosza. 
Głos powracającej normalności jest również głosem ironii. 

3. W stronę autobiografi i 

Chociaż w dzienniku Sławomir Mrożek podkreślał, że „autobiografi czność od-
stręcza” (DII 462), to jednak, powracając do notatek osobistych, przywołując 
obrazy pamięci, starał się taką niechęć oswoić. Ostatnimi czasy twórczość Mrożka 
wzbogaciła się o świadectwa autobiografi czne, o kolekcję książek z wypowiedzia-
mi pisarza o sobie i własnej twórczości: Dziennik powrotu, Baltazara, rozrzucone 
fragmenty żywota własnego w Uwagach osobistych, dwa tomy Dziennika obej-
mujące lata 1962–1969 oraz 1970–197916, a także zbiory korespondencji z Janem 
Błońskim, Wojciechem Skalmowskim, Adamem Tarnem, Stanisławem Lemem. 
W zróżnicowanych tematycznie i stylistycznie przekazach ważną rolę odgrywają 
uwagi o samym procesie zapisywania, dywagacje warsztatowe, rozmowy o pomy-
słach dramaturgicznych, ale też tworzenie autoportretu, analizy własnej osobo-
wości, namysł nad miejscem w świecie, narracje o nomadycznym doświadczeniu 

14 S. Gębala, Emigranci – arcydzieło dramaturgii „Ja i Ty” [w:] tegoż, Teatralność i dramatyczność. 
Gombrowicz – Różewicz – Mrożek, Bielsko-Biała 2005, s. 213. 

15 Sformułowania Jana Błońskiego, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka..., s. 216–217. 
16 W czasie, kiedy powstawała ta praca, nie ukazała się jeszcze część trzecia tryptyku: S. Mrożek, 

Dziennik tom 3 1980–1989, Kraków 2013. 
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pisarza, wyciągi z rozległych lektur, pojedynki natury intelektualnej, szkice kry-
tyczne, jak również powroty pamięci w prowincjonalną przeszłość – konfronto-
wane z europejskimi oraz światowymi sukcesami. Szczególnie cenne wydają się 
wyznania osobiste, tak rzadkie u twórcy „cerebralnego”, praktykującego dystans 
wobec pokus narcystycznych. Chociaż zauważyć należy, iż nurt autobiografi czny, 
wypłynął na literacką powierzchnię już wcześniej – dość w tym miejscu wymienić 
na przykład opowiadania Jaworzno i Płońsk17. 

W autobiografi i Baltazar natomiast rzeczowo podawane fakty należą do po-
rządku rekonstrukcji prywatnych dziejów, wiążą się z terapią, z odzyskiwaniem, 
zdawałoby się, na zawsze utraconej przeszłości. W tych osobistych zwierzeniach 
czy też ćwiczeniach z autobiografi i nastąpiło przesunięcie na linii Ja – On. Natus 
est Baltazar – imię wyśnione, nowe wcielenie autorskie, persona integrującej się na 
powrót tożsamości. Tworzenie narracji oraz szeregowanie faktów biografi cznych 
w sekwencje służy tutaj przezwyciężaniu skutków afazji. Tekst jest zatem odpowie-
dzią na niemożność pisania, odrzuceniem zgody na atrofi ę pamięci oraz porażenie 
mowy. Afazja, działająca jak „samobójstwo, które się nie udało” (B 248), ustanowi-
ła nową cezurę biografi czną, a równocześnie, ogołacając pisarza z zasobów świa-
domości, paradoksalnie wzbogaciła jego świat o skrajne wyzwania człowieczeń-
stwa i próbę odnalezienia się we wspólnocie ludzi walczących z tyranią choroby. 
Dramatyzm nie kryje się więc w tematach opowieści, lecz przenika do procedur 
opowiadania. Wymienione już przekazy diarystyczne oraz obszerne bloki kore-
spondencji zmieniają nasze spojrzenie na twórczość Sławomira Mrożka. Pisarz 
ukrywał się we własnych utworach albo tworzył konstrukcje sobowtórowe, które 
łatwo mogły czytelnika wywieść w pole, a teraz w dziennikach, listach, notatkach, 
nawet żartobliwych wierszykach, pojawił się jako człowiek prywatny przyznający 
się do rozterek i wahań, osobowość pełna, artysta świadomy, rozprawiający o me-
todach pisarskich, strategiach, szansach, atutach i pomyłkach związanych z tym 
zawodem. 

Potężna dawka epistolografi czna, a także wielka liczba zapisanych przez diary-
stę stronic – to właśnie ma istotne znaczenie dla rozumienia utworów Sławomira 
Mrożka, choć wiwisekcje nieraz bywają nużące, zaś komentarze zbytnio detalicz-
ne. Jednocześnie czytelnik staje się świadkiem tworzenia wielokrotnego, zmienia-
jącego się w czasie autoportretu. Może też wniknąć w sekrety Mrożkowej twór-
czości. W omawianych pismach osobistych wskazane zostają konteksty dzieła, ale 
też nazwane inspiracje. Otrzymujemy bowiem – tworzący prywatną panoramę 
myślową epoki – przewodnik po ideach, fi lozofi cznych i artystycznych, z którymi 
pisarz wchodzi w dialog. Kwestie antropologiczne zajmują tutaj ważne miejsce. 
Mrożek bywa historiozofem i socjologiem, daje się też poznać jako biegły komen-

17 Dokładniej o tym piszę w szkicu: Mrożek – realista? [w:] Mrożek i Mrożek, red. J. Opalski, Kra-
ków 1994, s. 109–110. Zob. też H. Stephan, dz.cyt., s. 253–254. 



330

Wojciech Ligęza

tator własnej twórczości, przenikliwy krytyk, sugestywny eseista. Odkrywamy też 
pasjonującego pisarza – poza dramaturgią i prozą, gdyż granice literackości się 
przesuwają. Zawiedziony jednak będzie taki odbiorca, który – zgodnie ze zmar-
niałym gustem naszego czasu – poszukuje prowokacyjnych ekshibicji, środowi-
skowych plotek oraz malowniczych anegdot. W dziennikach i listach Sławomira 
Mrożka uderza ton powagi intelektualnej i moralnej, styl uczciwego wytłumacze-
nia wyborów oraz postaw.

Pisarz w odmienny sposób operuje biografi cznym materiałem w utworach li-
terackich i prywatnych świadectwach. W pierwszym przypadku podmiot się roz-
szczepia, nakładają się na siebie dwie świadomości – przeszła i aktualna, a często 
między obrazami osoby następuje dramatyczny konfl ikt. Chociaż obaj noszą to 
samo nazwisko, kim innym jest dumny z awansu, upajający się znaczeniem, wie-
rzący w stalinowski raj, bohater fragmentów literackiej autobiografi i, kim innym 
opowiadający, który pokpiwa z wiary młodości, prowadząc bezlitosną analizę sta-
nu zaślepienia. 

Dojrzały pisarz nie oferuje pociechy młodemu entuzjaście. Często zaznaczana 
bywa obcość wobec dawnego „Ja”. Jednolita perspektywa oglądu ulega rozpadowi, 
ciągłość biografi i zostaje zerwana. Na miejsce identyfi kacji wchodzi różnica. Oto 
znamienne spotkanie z sobowtórem, fantomem przeszłości, upiorem-powrotni-
kiem, z którym nie sposób nawiązać kontaktu: „...przechodząc koło Kościoła Ma-
riackiego, widzę, że naprzeciwko idzie młody człowiek – to ja. Tylko że dzieli nas 
różnica wieku – pięćdziesiąt lat. Młody człowiek znika, zanim zdążyłem się do 
niego odezwać” (B 23). 

W odczytywanych świadectwach osobistych Sławomir Mrożek podejmuje te-
mat wyobcowania mieszkańca prowincji, a innymi słowy: wykluczenia ze spraw 
światowych. „Zaprzeszłość” genealogii, rodzaj zamknięcia w społeczności o nie-
wielkich horyzontach poznawczych, traktowana jest jak skaza, gdyż wysiłek zwią-
zany z rozwojem osoby zostaje wydatnie zwiększony: „...urodziłem się jakby za 
cesarza Franza Josefa, ponieważ otaczali mnie od urodzenia mieszczanie i chłopi 
[...]. Na skutek tego przebyłem drogę dłuższą, niż gdybym urodził się w innym, 
trochę nowocześniejszym środowisku” (DI 102–103). 

W tym pisarstwie autobiografi cznym z odrzucaniem bagażu przeszłości wią-
że się obraz życia-ucieczki. Zatrzymajmy się przy kolejnym wyznaniu: „Nie lubię 
wspomnień. Może dlatego starałem się zmieniać miejsca pobytu: gdy w nowym 
miejscu, kraju, otoczeniu zebrało się ich zbyt wiele – uciekałem dalej. Chciałem 
być nomadem, mieć mało i wszystko przy sobie, gotowy do ucieczki” (Wspomnie-
nia, DP 129). Pamięć odwołuje się do porządków przestrzennych, związanych 
jednak z przeżywaniem czasu, podobnie biografi ę Mrożek postrzega jako wiąz-
kę epizodów – uszeregowanych w zależności od wyznaczników topografi cznych. 
A zatem, jeśli pisarz przenosi się z kraju do kraju i funkcjonuje w zmieniających 
się realiach kulturowych, to wówczas wymazywanie przeszłości (gdzie indziej 
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nieaktualnej) następuje szybciej, niż w przypadku życia osiadłego, natomiast, co 
oczywiste, zwiększeniu ulega liczba cezur biografi cznych. Gotowość do uciecz-
ki – raczej skalkulowanej – każe pomyśleć o lęku przed przynależnością do grup 
i społecznym przypisaniem. 

Nomadyzm zahacza o doświadczenia emigracyjne Sławomira Mrożka. Jak 
wolno przypuszczać na podstawie zapisów w dzienniku, emigracja to zło koniecz-
ne, wywołane przez pisanie po polsku i jednocześnie mało atrakcyjny sposób 
życia, od razu zmarginalizowanego, pozbawionego kontaktu z głównym nurtem 
życia i kultury kraju osiedlenia. Artysta wyklęty i wyklinany w PRL unika wystą-
pień zbiorowych, za granicą nie przynależy do polskiego zawężonego środowiska, 
swój sprzeciw wobec porządków komunistycznych wypowiada we własnym imie-
niu, nade wszystko jednak kultywuje pozycję osobną. Style przeżywania i kom-
pensowania niedoli emigracyjnych są Mrożkowi obce. Zresztą światowa sława 
dramaturga – „nietypowego emigranta”18 – pozwala na swobodny dystans. Jeśli 
nawiedzają pisarza demony, to niewiele mają one wspólnego z patetycznie prze-
żywanym wygnaniem, lecz raczej niosą z sobą niepokój egzystencjalny. Uprag-
nioną ojczyzną, jak powiada Mrożek, jest „czas miniony”. Biografi ę emigracyjną, 
włączoną w uniwersalne wzory przybysza, nomady, człowieka w ucieczce, zamy-
ka powrót do Polski, jak się wydawało, stałego miejsca na Ziemi. Jednakże Kra-
ków był tylko kolejnym etapem wędrówki. Dominantą opowieści biografi cznych 
Sławomira Mrożka nie jest zatem odnalezienie bezpiecznego azylu, lecz właśnie 
wykorzenienie, które każe myśleć o zmiennej tożsamości, konstruowaniu same-
go siebie, osobnym byciu w świecie. Niespójność obrazu „Ja” sprawia, że „fabuła 
indywidualnej biografi i rozpada się w konstelację nie powiązanych epizodów”19. 
We wspomnieniach Mrożka znajdziemy kilka równoległych linii fabularnych. Oto 
one: powrót do pierwszych społecznych wtajemniczeń, jakie funduje szkoła, zło-
żonych z m.in. z politycznej indoktrynacji, małych prześladowań, nietolerancji, 
fobii antysemickiej piętnującej Innego (Baltazar, Nos), rozliczenia ze stalinowską 
młodością, doświadczenia emigracji, przeżycia powrotu. Równie ważne, jak „bio-
grafi a wewnętrzna”, są dzieje myśli, idei, przygód ducha, wyznawanych zasad i do-
znawanych udręk.

18 A.  Nawarecki, Proza poszukiwań formalnych [w:] Literatura emigracyjna 1939–1989, t. II, 
red. J. Olejniczak, Katowice 1996, s. 54. 

19 R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, 
Kraków 2001, s. 79. 
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4.  „Włamanie do samego siebie” 

Refl eksje o relacjach z Innymi oraz próby autoportretu pojawiają się w rozma-
itych sekwencjach dzienników i listów Mrożka. Najlepiej to zagadnienie wpro-
wadzą uwagi o niewystarczalności kontaktów międzyludzkich, nienasyceniu, 
rozczarowaniu, zmęczeniu sobą (te wszystkie stany emocjonalne pisarz określa 
zbiorczym słowem „nuda”): „Samemu nudno, ale przynajmniej można coś robić. 
Między ludźmi nudno, ale nic robić nie można. Między ludźmi znośnie, kiedy 
umiemy się nimi zająć bezinteresownie. Z jakichś powodów teraz nie potrafi ę” 
(DII 662). Jak widzimy, w rozważaniach Mrożka powracają samoniszczące się 
rozumowania. Wywody ulegają zapętleniu, rozwiązania podjętych kwestii po-
wstrzymuje racja przeciwna. „Ja” pragnie uczestniczyć w ludzkich interakcjach, 
ale otrzyma za to niewiele, prawie nic, gdyż kontakty z bliźnimi naznaczone są 
u samych podstaw skazą rutyny i przypadku, natomiast przebywanie z samym 
sobą rodzi potrzebę wiwisekcji – tak bezkompromisowej, by wewnętrzne zakła-
mania wyszły na jaw. 

Empatia i wstręt, ciekawość i przesyt, ludzka solidarność i manifestowana 
osobność kształtują tutaj sprzeczne pragnienia. W dziennikach znajdziemy garść 
rozsianych zdań o tym, że pisarz chciałby się spotkać z przyjacielem X lub Y, lecz 
najczęściej kontakt face to face wywołuje obawę, a sam zamiar od razu skutkuje 
obmyślaniem serii uników. Spotkanie nie spełni oczekiwań, może się jedynie zrea-
lizować jako fakt towarzyski, ale nie uleczy udręki życia, nie zaradzi osobnemu 
istnieniu w świecie. Oto znamienne zdania: „Oczekujemy od siebie nawzajem 
pomocy. Nie wiemy, na czym ma ona polegać... [...]. Spotykamy się. I musimy 
pozostać osobno” (DII 429–430). Skłonny byłbym sądzić, że u Mrożka niedogod-
ności bezpośredniego dialogu polegają na tym, iż dramaturgia rozmowy rozwija 
się w przydzielonym czasie, repliki mają być natychmiastowe, żadnej wypowiedzi 
nie można wycofać, istnieje więc niebezpieczeństwo dygresji, a doniosłość spotka-
nia, traktowanego jak wydarzenie, często przesłaniają błahe tematy konwersacji. 
Wymiana listów natomiast, kiedy każdy z korespondentów, przebywając osobno, 
może przemyśleć i skomponować repliki, paradoksalnie tworzy mocniejszą więź, 
bowiem „odsłonięcie się” wobec innego jest aktem zaufania udzielonego starannie 
wybranemu partnerowi. W przypadku Mrożka, przeciwnika magii olśniewania, 
dialog w listach zyskuje głębię intelektualną oraz – emocjonalną. Tomy korespon-
dencji tego pisarza na pewno zajmą ważne miejsce w nowoczesnej polskiej episto-
lografi i. 

Diariusz wypełniony zapiskami jest domeną istnienia osobnego, które Mro-
żek odczytuje z jednej strony jako dar i zadanie, z drugiej – jako dopust i udrękę. 
W jego prozie niefi kcjonalnej, a szczególnie w Dziennikach, pojawia się fi gura lu-
stra. Znaczenia symboliczne zwierciadła odnoszą się do kontemplacji, samowiedzy, 
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wniknięcia w głąb świadomości, ale lustro też wyzwala próżność, przynosi pokusę 
błazeństwa – krygowania się, robienia min. Ten nie do końca bezpieczny przed-
miot domowy pisarz traktuje jako narzędzie osądu samego siebie, a często nawet 
sądu udowadniającego winę. Wizerunek odbity w lustrze podwaja skazy osoby, ale 
wyizolowana obserwacja przynosi również korzyści poznawcze: „Ja sam, nagi, tyl-
ko w swojej skórze, w ciemnym pokoju, jestem niespójnością; pozorność, że sta-
nowię jakiś utwór skomponowany” (DII 6). W tym miejscu powinno się pojawić 
odniesienie do nowoczesnego kryzysu podmiotowości, rozpraszania substancji 
„Ja”, utraty zaplecza mitu, kultury czy religii, dźwigania jednostkowości, którą do-
piero należy rozpoznać, nieusuwalnego różnienia się od innych. „Zachwianie sta-
tusu »Ja« jako bytu trwałego”20 wyzwala jednocześnie mocną potrzebę autoanalizy. 

W rozważaniach Mrożka osoba zostaje pozbawiona idei porządkujących 
(albo ma ich za wiele), rozwój wewnętrzny podąża w nieprzewidywalnych kie-
runkach, a wyposażenie umysłu wciąż się zmienia. Osobne „Ja” to według Mroż-
ka rumowisko i rupieciarnia: „Nie jestem substancją. Jestem inwentarzem. Ma-
gazynem, składem rupieci” (DI 666). Powołując się na Nietzschego, na Ludzkie, 
arcyludzkie i na dzieło Wędrowiec i jego cień, Mrożek konstatuje: „widzę siebie 
jako rozległość, plątaninę, mieszaninę, krzyżowanie się, taką widzę moją kultu-
rę” (DI 211). Samoobserwacja wyostrza krytycyzm. Próbie wątpienia poddane 
zostają kategorie psychologiczne, za pomocą których opisuje się ludzką osobę. 
I tak, Sławomir Mrożek odrzuca przebóstwienie relacji „Ja” – „Ty”, podkopuje 
przekonanie o głębiach życia psychicznego, pokpiwa z prometeizmu, kwestio-
nuje mit twórczego posłannictwa i specjalnych metafi zycznych wtajemniczeń 
literatury. Podważa też uzurpacje intelektu, nie wierzy w ciągłość doświadczenia 
i spójność biografi i. Przed lustrem zasiadł anty-Narcyz, który postanowił, że po-
błażania dla własnej osoby nie będzie. Przydatnymi metodami analizy są zatem 
autoironia oraz autokompromitacja. 

O sobie należy pisać z podejrzliwą niechęcią. Co więcej, diarysta pozostaje bez-
pieczny i nieograniczony w oskarżeniach. Nie otrzyma przecież od nikogo kontry, 
bo dziennik to jego własność wyłączna. Od czasu do czasu, zwłaszcza w momen-
tach przełomowych, kiedy z młodości wchodzi się w wiek dojrzały, a z dojrzałości 
– w starość, pisarz dokonuje podsumowań. Z sukcesów cieszy się umiarkowanie, 
za to skrupulatnie rachuje klęski, skazy charakteru, ograniczenia talentu, zmar-
nowane szanse. Strategia napaści na samego siebie jest tutaj dość częsta. Zdema-
skowane zostają nieautentyczne gry z innymi, zmistyfi kowane motywacje działań, 
próby kreowania autoportretu. Podobnie podejrzany jest dziennik – dwuznaczne 
narzędzie samowiedzy. 

20 A. Zawadzki, Autor. Podmiot literacki [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i proble-
my, red. M.P. Markowski i R. Nycz, Kraków 2002, s. 227. 
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By dokonać psychicznej wiwisekcji, pisarz posługuje się gramatyczną trzecią 
osobą, przekształcając „Ja” w obojętny przedmiot obserwacji: „Nie chcę mieć z nim 
nic wspólnego. Jego troski (depresje) przyprawiają mnie o mdłości, jego radości 
prawie tak samo. Kiedyś zanim go jeszcze dobrze poznałem, nie był taki nudny. 
Teraz jest” (DII 667). W odczytywanych dziennikach konterfekt celowo zostaje 
przyczerniony. Dodajmy, iż prezentowana wiedza o sobie, choć wydać się może 
jednostronna, służy rozwiązaniom pozytywnym: próbom wyjścia z psychicznego 
potrzasku, przekraczaniu granic własnego świata wyobrażeń. Często „Ja” oscyluje 
w stronę „Ty”, gdyż autor intymista staje się równocześnie adresatem. W przeka-
zach autoperswazyjnych oraz autodydaktycznych ujawniają się serie pomysłów, 
jak zmienić własne życie. Rzecz jasna, umysł sceptyczny od razu wynajduje trud-
ności realizacji. Jednak potrzeba rzetelnego rozliczenia z własnymi czynami, po-
stawami i myślami przynosi literacką korzyść. Poszukując świata zewnętrznego, 
artysta słowa wnika we własne wnętrze, pisanie bowiem to „rodzaj napadu z wła-
maniem do samego siebie” (DI 112).

Spośród „technik diarystycznych” u Mrożka wyróżniają się konstrukcje ape-
latywne – pobudzające do działań i zmiany, świeckie konfesje – z detalicznym 
wykazem grzechów, a także porządki inwentarza obejmującego „stan posiadania” 
ciała i umysłu. Rejestry przypominają księgę rachunkową. Przy czym Mrożek za-
kłada, że „Trzeba zawsze zaczynać od ciała. Od tego, co w ciele. Od myśli w cie-
le, nie od myśli w głowie” (DII 7). Fantom czystego intelektu zostaje odrzucony, 
pokusy kartezjanizmu okazują się złudne, niewytrzymujące praktyki życiowej. 
Wszakże „wyostrzona inteligencja” działa poprzez ciało, a zachowania lokują się 
w sferze „cielesności niedosłownej” (DI 550). Myśli wyspecjalizowane sąsiadują 
z trywializmami, to, co wysokie, nieodmiennie musi zostać skonfrontowane z ni-
skim. W składzie umysłu gromadzą się też doświadczenia lekturowe, ale uwagi 
o Mrożku czytelniku przekraczają problemowe granice tego szkicu. Oto przykła-
dowy inwentarz: „Buddyzm, katolicyzm, marksizm, polski dramat romantyczny, 
Nietzsche, pani Spaggiari, piwko, do końca życia nie wymienię wszystkiego, co 
kryje moja biedna wyłysiała głowa” (DI 566). Jedynie pisanie w jakiejś mierze 
może poskromić chaos. 

Mrożek rozważa kwestie indywidualności w wielości. Skoro przynależność bio-
logiczna i uwarunkowania kulturowe, ciało ludzkie i parametry umysłu, zdarzenia 
i scenariusze losu bywają powtarzalne, to gdzie więc szukać własnej wyjątkowości? 
Jak już zaznaczyłem wcześniej, w diariuszu raz po raz powracają rozprawy o nie-
spełnieniu, rozłamaniach wewnętrznych, błędach sztuki pisarskiej. Autoanalitycz-
ne seanse to lekcje pokory, niekiedy – udręczenia. Odnieść można wrażenie, że to 
mówiący sam sobie stoi na przeszkodzie. Wynotujmy aforyzm: „Introspekcja ma 
sens tylko o tyle, o ile nie pozwala zapominać o prawdzie” (DzII 84). Uprzedzenia 
i uzurpacje jednostki poddane zostają wielotorowej krytyce. W wyznaniach sa-
motnika pojawia się marzenie o anonimowości. Najlepiej, by wymagające oraz do-
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kuczliwe „Ja” roztopiło się w literackim tekście. W odczytywanych pismach wspól-
notom ideologicznym, społecznym i kulturowym, a także potrzebom zrzeszania 
się i formom bycia towarzyskiego Sławomir Mrożek przeciwstawia samotność, 
istnienie osobne, znające źródła siły i granice słabości. Opierając się na własnych 
doznaniach, „Ja” starannie studiuje problematykę lęku, cierpienia, odchodzenia. 

Najbardziej nienawistną fi gurą dla Mrożka jest „dusza towarzystwa”, przy-
wódca ludycznych rytuałów, wybierający jako formę ekspresji – hałaśliwy śmiech. 
Człowiekowi dowcipnemu za każdą cenę pisarz przeciwstawia osobę, która potrafi  
posługiwać się smutkiem. Równocześnie przygląda się kulturowej zmianie zwią-
zanej z przeżywaniem egzystencji osobnej, zbyt pochopnie bowiem uznano ten 
wyróżnik kondycji ludzkiej za przejaw patologii. W Małych listach przeczytamy: 
„...ze smutku mogło wyniknąć wiele. Smutek był ojcem refl eksji [...]. Kto nam ode-
brał prawo do smutku? Kto sprawił, że nie umiemy już być smutni, zaś musimy 
mieć depresję?” (Smutek czy depresja, ML 223). 

Wracając do dzienników Mrożka, warto wspomnieć o trzech patronatach lite-
rackich: Prousta – mistrza analizy introspekcyjnej, przewodnika po czasie utraco-
nym, Gombrowicza – kapłana międzyludzkiego kościoła, i Becketta – emigranta 
ze światów społecznych, rzecznika integralnej samotności. Spod znaku Gombro-
wicza Mrożek stopniowo przechodzi pod znak Becketta. W dziennikach znajdzie-
my rozrzucone uwagi o tym, że obecność drugiego człowieka objawia się przede 
wszystkim fi zycznie i przestrzennie, zatem już wspólne miejsce spotkania może 
budzić obawy. Eksperyment, jakim była wizyta Mrożka u Becketta, przynosi re-
fl eksję o milczącym współistnieniu i paradoksalnej więzi podmiotów osobnych. 
Przy okazji Mrożek dokonuje dekonstrukcji słynnego Lévinasowskiego wyobra-
żenia „epifanii twarzy”. Oto zdania wyjęte z dwóch kolejnych listów do Adama 
Tarna: „Przypuszczam, że on tak samo boi się mnie, jak ja jego. Jako intruza, osoby 
ludzkiej, twarzy boi się metafi zycznie...”; „Byłem u Becketta w jego mieszkaniu 
paryskim. On na pewno męczy się ludźmi znacznie bardziej ode mnie...”21. 

Międzyludzkie przechodzi w osobne. Apologia samotnictwa, które graniczy 
przez ścianę z sobkostwem i mizantropią, wymaga odwagi. W twórczości Mrożka 
odmowa udziału w zbiorowych rytuałach oraz odrzucenie społecznych wmówień 
ma uzasadnienia aksjologiczne, nawet wtedy, gdy poszukiwanie prawdy o czło-
wieku przesycone jest sceptycznym powątpiewaniem. Znamienne jest owo „po-
łączenie idealizmu z niewiarą”22. Przy czym próba śmiechu wspiera dochodzenie 
do problematyki serio. Bez sprawdzenia na sobie nie istnieje dla Mrożka praw-
da literatury, a z kolei literatura jako domena doświadczenia nie ogranicza się do 
pięknych wysłowień i atrakcyjnych fabuł. Poprzez pisanie następuje powrót do 
„międzyludzkiego”. Dialog odzyskuje siłę w przestrzeni odbioru, w dziennikach 

21 S. Mrożek, A. Tarn, dz.cyt., s. 169, 173. 
22 H. Stephan, dz.cyt., s. 255. 
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Mrożka bowiem pisarz powierza się czytelnikowi, niejako daje się oglądać jako 
osoba myśląca, tworząca, uczestnicząca w zwyczajnym życiu. 

Nie sposób nadal utrzymywać, że Sławomir Mrożek konstruuje intelektualne, 
abstrakcyjne kreacje osobowe, powołuje do istnienia ludzi z papieru – wyzbytych 
z wrażliwości, empatii, cierpienia. Jest jednak inaczej. W tym pisarstwie nieludzkie 
– poprzez międzyludzkie – dąży ku prawdziwie ludzkiemu.




