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Boimy się wszystkiego, a udaje
my, że nie boimy się niczego: 

. Jak inaczej wytłumaczyć ten ha
łas, który sprawiamy nieustan
nie? Tę buńczuczność i butę, tę 
zaczepność i chełpliwość, to 

· bieganie jak często niepotrzebne 
i podskoki, ten głos sztucznie 
podniesiony - tok w życiu pry
watnym, jak publicznym? 

Jesteśmy moli, słabi i nie wiemy 
ni~, o udajemy, że jesteśmy 
wielcy, mocni i wiemy wszystko . 

. ... Mniejsza z tym, czy wszyst
kie nasze pomniejsze strachy 
biorą się z tego strachu podsta
wowego, strachu przed nicością 
(śmiercią?) Czy . tak, czy też nie 
- byłoby to dyskusjo akademi
cko i okademic:kie konkluzje, to 
znaczy nic nam po takiej czy in
nej odpowiedzi w naszym życiu 
codziennym. Nawet jeżeli usta
limy, że tak - to przecież nie 
pozbędziemy się owego strachu 
podstawowego, o tylko to miało 
dla nos praktyczne znaczenie. 
Pozbyć się strachu zasadnicze-

go, żeby pozbyć się strachów 
pochodnych, zażegnać przyczy
nę, żeby zapobiec skutkom -
to byłoby ładnie, ale to się i tok 
nie da. Nie da się zapobiec sku
tkom, skoro nie do się usunąć 
przyczyny, nawet gdybyśmy us
talili związek przyczynowy. 

Wszystko, co możemy zrobić , 
to przestać udawać zucha, kiedy 
wcale zuchem nie jesteśmy. Nie 
rozdymać się, nie puchnąć po
nad własną miarę, bo to męczy, 
a nic nie pomaga. My się nie 
tylko boimy, ale także boimy 
się, że s ię boimy, boimy się wła
snego str~chu. To już doprawdy 



przesada, to już doprawdy nie
po!~~ebn.e. Można przynajmniej 
zejsc o jedno piętro z tej wieży 
lęku, przyznając się do strachu 
pierwotnego. Nie uciekać a ro-
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czeJ - nie próbować ucieczki 
i tak daremnej, bo jakże można 
uciec od tego, co jęst w nas co 
. • I 

nosimy w sobie? Nie pomoże ha-
łas ani t~panie, na nic bicie 
bliźrliego swego po mordzie, ani 
przechwałki, ani przyśpiewk~ 
A jedyna odwaga, na jaką nas 
naprawdę stać, jaka nam jest 
dana, jaka jest możliwa to od-
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waga wobec własnego strachu 
. . ' nie jego . przyczyny, niestety. 
Przestańmy si~ bać własnego 
strachu, a wtedy i nam będzie 
lżej, i bliźniemu naszemu przy 
okazji. . 

Sł. Mrożek - Male listy. 
Dialog nr 7 r. 1975. 

EMIGRANCI 
MROŻKA 
W OPINIACH 
CUDZOZIEMCÓW 

(„.) Podobnie jak karykatu
rzysta pochwyciwszy subtelnie 
jakiś · jeden rys tworzy cały por
tret, tak Mrożek przyszpila pió
rem ludzkie okazy, · schematy 
postaci, w których rozpoznajemy 
siebie nawet wtedy, gdy zapro
ponowanemu nam schematowi 
brak konsystencji realistycznej. 
(.„) Uzbroiwszy się w rozsądek, 
Mrożek usiłuje zrozumieć dzi
s1e1szą · epokę, unieszkodliwić 
zasadzki, dzięki subtelnej inteli
gencji opanować przymusowe 
sytuacje. Ten antydogmotyk, on-

. tybiurokrata, antybohater nigdy 
nie pozwala się wciągnąć vJ 
rozmowę liryczną czy też na
miętną„. Mrożkowi nie chodzi 
o przypadki indywidualne. Uży
wa pqroboli i podając się za mi
niaturzystę, który starannie szli
fuje swoje mikro-sztuki, w rze
czywistości porusza wielkie pro
blemy dzisiejszego świata. 

Odełłe Aslon · 
(z programu Theałre d'Orsay 

w Paryżu) 
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( ... ) W „Emigrantach" autor 
znóv1 podjął wszystkie te moty
wy {chodzi tu o poprzednie sztu
ki Mrożka, przyp. Red.), ale tym 
razem z psychologicznego pun
ktu widzenia. Dzięki temu posta
cie nie są marionetkowymi nosi
cielami pewnych konwencji czy 
idei, którzy muszą działać w wą- · 
skich ramach. W sposób abso
lutny została tu odmalowana 
nieuchronna sytuacjo emigracji 
- obcość; emigracja jako me
tafora wyobcowania człowieka 
w świecie, jego tragedii, która . 
polega na tym, że „wolność od 
życia nie istnieje". · 

Christo Vogel 
(z programu Scholsspork-Theater 
w Belinie Zachodnim - pre
mieio 22 V 1975) 
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Zamówienia no bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacjo Widowni 
Teatru mieszcząca się . w Pań

stwowej Filharmonii, ul. Braci 
Konkielów 16. Telefon: 442-30, 
wewnętrzny 5, w godzinach od 8 
do 15, codziennie z wyjątkiem 

niedziel i świąt. 


