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O Sławomirze Mrożku powiedziano już chyba wszystko. Niestety, nie wszystko co w tym 

dyskursie jest wartościowego dociera do wszystkich, do których dotrzeć powinno. Dlatego spotkania 

takie, jak choćby to zorganizowane przez „Kulturę Liberalną” w klubokawiarni na ul. Chłodnej, są 

nieocenionym punktem na literackiej mapie naszej ukochanej stolicy. 

O tym między innymi dyskutowali, przy gęsto wypełnionej sali, zaproszeni goście w liczbie 

pięciu. Punktów widzenia zaś – jak słusznie zauważyła pani reżyser Weronika Szczawińska – 

przynajmniej dwukrotnie więcej. Tematem przewodnim spotkania było hasło „Mrożek. Uchodźca”, a 

okazja do niego nie byle jaka: osiemdziesiąte urodziny autora i fakt, że już wkrótce na rynku ma 

ukazać się pierwszy tom jego dzienników. Oddanych do druku, jak sam szczerze przyznaje, dla 

pieniędzy. 

Była to już druga debata z zapowiadanego przez redakcję internetowego tygodnika cyklu 

sporów o współczesne autorytety. Po Jarosławie Iwaszkiewiczu, postaci kontrowersyjnej ze względów 

i osobistych, i politycznych, nadeszła pora na ocenę i analizę twórcy małomównego, prześmiewczego 

i zdecydowanie nie mogącego się odnaleźć w polskiej rzeczywistości. Nad debatą cały czas wisiało 

pytanie, na które jednej odpowiedzi udzielić nie sposób: jaka jest prawdziwa motywacja wiecznego 

uchodźcy, który ostatecznie i z własnej opuścił nasz kraj – na zawsze? 

Zdecydowanie nie przybrała ona formy miłej pogaduszki przy kawie. Już pierwsze zagadnienie, 

zaproponowane przez moderującego panel dra Jarosława Kuisza, wzbudziło dość stanowczą kontrę 

ze strony tłumacza i pisarza Antoniego Libery. Jak zawsze wszak bezpośredniego. A poszło o opinie 

wyrażoną przez Tadeusza Nyczka, krytyka literackiego, o tym jak oceniałby Mrożek niedawne reakcje 

na katastrofę w Smoleńsku. I czy w związku z tym naprawdę chciałby uciec na Grenlandię – miejsce w 

którym, o dziwo, jeszcze zdaje się nie był. 

Jak w filmach Hitchcocka mieliśmy więc trzęsienie ziemi – a następnie napięcie zaczęło rosnąć. 

Czy można urodzić się jako emigrant? Reżyser teatralny Maciej Englert wyraźnie zaznaczył, że Mrożek 

nie jest autorem, który uczestniczyłby w życiu publicznym. Zawsze lakoniczny w wywiadach, 

niechętny wobec inicjatyw społecznych – uczestnictwem staje się dla niego dramat. Szczególnie 

wtedy, gdy potrafi zapełnić nim salę w teatrze. 

Może więc istotą tego uchodźstwa jest nie tyle ucieczka z Polski, co ucieczka w głąb siebie i 

swej twórczości? Nie sposób się rozwodzić nad kwestią nie wiążąc jej z tak wyraźnym u pisarza 



dylematem (czy może raczej kompleksem) polskości. Skromny jak zawsze i umiarkowany w poglądach 

poseł i reżyser filmowy Kazimierz Kutz wskazywał na swoisty paradoks Mrożka, który nie czując się 

dobrze jako Polak, nie mógł żyć i – przede wszystkim – pisać bez ojczyzny. Na to, że patriotyzm 

oznaczać może uczucie nienawiści do Polski po to, by ją kochać. Pani Weronika Szczawińska 

zauważyła unoszącego się nad dramatami pisarza „ducha Wesela”, klisze i powidoki tworzące naszą 

narodową świadomość. I przypomniała pewien rysunek samego Mrożka, obrazujący Polaka 

pytającego przy wódce: „czy to wesele, czy to pogrzeb?”. 

Jacek Wakar, redaktor naczelny dodatku kulturalnego „Dziennika”, zaproponował ujęcie nieco 

odmienne. Bo może istota tkwi nie tyle w owym oddaleniu od wspólnoty, co w prześmiewczym, acz 

krytycznym spojrzeniu autora, który nie ułatwia nam zadowolenia z siebie. I słusznie, że to robi! 

Czy należy się zatem Mrożkowi pomnik? Czy w Polsce byłby on zaakceptowany – i czy w ogóle 

potrzebny? Pan Antoni Libera kolejny raz nie zgodził się takim ujęciem zaznaczając wyraźnie, że 

Mrożek nie jest pedagogiem ani dydaktykiem. Zwrócił też uwagę na inne aspekt, uniwersalistyczny: 

emigracji nie tyle od Polski, co od świata, uznawania za pomyłkę natury istoty ludzkiej jako takiej. I 

zaproponował podział jego twórczości na dwie odmienne sfery – pisarską, idealnie sformowaną, o 

obiektywnym mianie Sztuki, oraz publicystyczną. 

I długo można by jeszcze przytaczać wszystkie refleksje, proponowane interpretacje, 

kontrowersyjne opinie, a łamy naszego czasopisma są, niestety, ograniczone. Konkluzje wypływające 

ze spotkania nie były jednak optymistyczne: bo umiejętność czytania i rozumienia Mrożka zamiera; 

bo niezawłaszczalnosć jego dramatów jest niechętnie widziana przez współczesny teatr, nie tylko 

zresztą polski; bo ten Polak, jakim go Mrożek opisuje, przywykł do swego wizerunku z 

„Emigrantów”… a nawet go polubił. 

Ale może takie debaty jak ta pomogą zastanowić się nad tym choćby odrobinę głębiej? 
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