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Gry logiczne według Mrozka
Drama! otella na rym polega, że otello byl zazdrosny o Desdemonę

nieslusznie, A jednak jego zazdrość bylu tak żywa,jak marlwa stala się
Desdemona na skutek jego zazdrości, Prawdziwe uczucie opar|e na
n iep row tlz ie, N iez ap rze czalne coś ufundow ane na niezap rze czalny m

groteskoh)e, niebywale quasi.konflikty' żeby
idza odwoIanie się do racjonalnej, historycznej
czystej sytuacji, którą (...) w swojej sztuce

wypreparowal, jak anatom, z rzeczywislości lutlzkiej i spoleczncjl .

W tak skonstruowanynl mode|u świata funkcionuia równie modeIo-
wi bohaterowie vypośażeni w zdolność logicznógo ńyśtenia ograniczo-
ną do umiejętności wyciągania wniosków z narzuconych przeslanek
oraz w ins omicznejednocześ ez akcję,
określa s okreśtaboharera. . Jest on
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I S. Katowice 1981. s' l7O., l.
ó M ą-autorcmksiążkipoświęconej

w części Wśród sz1'derców i gdzie indtiej'-

l't6

literatura i sztuka o kwartalnik

istnieć, choćby trzeba go bylo spreparować. Po|icjant, który w imię
dobra policji staje się przestępcą - co za kapitalny paradoks.
A sprzeniewierzając się własnym ideałom zaczyna ich bronić. Teza:

tego efektu stanowi specjalność Mrożka.
Podobnie rzer,z ma się w Tangu, gdzie tradycyjny podział ról

między dwa pokolenia: rodziców i dzieci, zostaje pnyjęty całkiem
op
dą
by
tu
o
istnienie systemu ograniczającego daje szansę buntu. A przecież bunt
jest istotnym czynnikiem osiągania wolności - czynnikiem inic.

niem nie tak całkiem absurdalnym. Jednak mimo że kryje w sobie
pierwiastek prawdy z punktu widzeria togiki formalnej, to zaska.kuje
rozbieżnością z potocznym rozumieniem sensowności zdarzeń i po.
staw.

Tego rodzaju rozumowanie spotykamy również w sztukach Mroż-
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Rys. Jerzy Lipicc

się w Slrlp.laasie' Uiy.wają
jest wolność? Jes| ,o moźność
i wiem, że mogę wyjść tymi

drzwiami, tak dlugo jestem wolny. Nalomiast z chwilą, kiedy wstanę
i wyjdę' dokonam lym samym wyboru, a więc ograniczę moje
możliwości postępowania' ulracę wolność. Stanę się niewolnikient
mojego wychodzeniu.

dziecko' Spójrzmy' jak
dziala w sztukach Mroż-
nie!
także wodociqgu, gazu'

elektryczności! I kanalizacj i!
PRZ.YBYSZ: I pan chce' żebym tutaj mieszkol?
MĄZ: Ale lo się musi zmienić, jeżeli damy początek nowemu życiu.
Dziecko musi mieć odpowiednie warunki. Trzeba mu prać pieluszki,
6oto.łłać fiadę;-Ępić Mctcrte.'. Kwestia_dziecka jest nie tylko mojq
osobistą spruwą. To także nowe instalacje, to higiena, to pochód
cywilizacji, to dobro ogólne'

STARZEC: IłIaśnie. To znaczy, że on żyje, ale ma twardy sen.

pies przywiązany do budy, żeby strzegl podwórka, ani jak koń do
kiera poza utylitar-
ność, może i Potrafipośw na do muzyki.(...) niczego poza
sobą

opinii.
W liczbie środków wy

zna|eźć można zdanie
wprowadzeniu zdań ogó
natach nazwy Ędącej

PAN II: Siedząc i nie wychodząc również dokonuje
|łybiera pan siedzenie i niewychodzenie,
PAN I: Nieprawda' Siedzę, ale mogę jeszcze wyjść.

pon wyboru.

A wychodząc,
wykiuczam już możność siedzenia,
PAN II: I pan się z tym dobrze czuje?
PAN I: Najzupelniej. Pelnia wewnętrznej wolności (..,)

Dramaty Mrożka zawierają również bardziej skondensowane
formy komizmu, także oparte o paradoksalne widzenie świata:
oowclplaloryan. ąone
!v stanie ookazać wiem
w tych laiidarnyc m się
wydaje z początku 

-jawną sprzecznośc, odkrywamy sensy uchodzą-
c€ dotąd naszej uwadze. Stąd rska tycb
spostrzeżeń. Zacytujmy kilka p ru między
sztukąaŻyciem.Jednoidrugiepo mś,cojest
n ie do p rzyj ę cia. ( Rzeźnia ) Ko rzy s tanie z p rzy w ilej u j e s t o bow iąz kie m
każdego obyu,alela (Polowanie na lisa) Już nic nie jes| możliwe,
ponieważ h,szysrko jest możliwe (Tango) Nie można nienawidzić tego,
co konieczne, Trzeba polubić. (Tango) Tylko wladza da się stworzyć
z niczego, Tylko wladza jest, choćby niczego nie bylo, (Tango)

Logika formalna podobna jest pod wieloma względami do mate.
matyki, jest jednak nauką bardziej ogólną niż matematyka' Ta
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ktad taki znajdujemy w Garbusie:
ONEK: on jżst garbaty, a my jesteśmy prości. My jesteśmy zdrowi,
silni, przystojni, pelni radości, a on jest kaleką. on musi nas za lo nie
lubić,
BARoN: Nie zauważylem.
oNEK: A, wlaśnie. on tego nie pokazuje po sobie, ale ma nam za zle.

w.krzyvym zwierciadle w dramatach Mrożka odbijają się relacje
między etyką i moralnością a logiką, ktora przyłozona do nich
deformuje je w przs,rażający sposób. oto przyklad manipulacji
lo gicznej zzangaż,ovt anĄ do uzasadnienia pewnej o krutnej ideo lo gii :

oNEK: Ja go zniszczę!
BARoN: Nieladnie, nieladnie. Choctaż'.. Kto wie 

' 
czy nie ma p an racj i,

w|aśnie jako demokrata i liberal.,. Zastanówmy się, Idealem demo.
krucjijest równość powszechną. JesI to ideal tak piękny, że wjcgo imię
warto wiele poświęcić. Ponieważ równość między większością a mniej-
szościąjest niemożliwa, co wynika z samej de|inicji, nuleży usunąć albo
mniejszość, albo większość. Usunięcie wigkszości nie wchodzi w rachu.
bg, ponieważ jesteśmy tlemokralami. Wobec tego należy usunąć mniej.
szość. A zważywszy, że garbaci są mniejszością... Tak, ma pan rację.

(Gorbus)
po:r
al

podstępu logicznego dla dowiedzenia każdej racji.
Zabawy sylogistyczne bardzo często znajdują zastosowanie w try.
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bie wniośkówa-nia. Mrożkowych postaci. Np. w l(orolu tyturowy
bohater - tajemnicze źtód|o zagrozenia _ zostaje rozpoznany
w okuliście na podstawie następującego dowodu:
Kteś kto jest Karolem boi się
okulista boi się
Okulista jesr Karolem

SĘd już o krok do ,,logicznej anarchii'' _ możliwości dowiedzenia
abso|utnic wszystkiego, do,,logicznego oblędu'',,'logicznej kwad.
ratury koła''. Takie wrłżenie wywołują niektóre z zaprezentowanych
przez Mrozka ciągów myślowych :
KoGUT: Beze mnie nie będzie świtu. Jeżeli ju nie obudzę slońca,
slońce nie obudzi nikogo. Gospodarz nie wyjdzie w pole, gospodyni nie
zajmie się inJłenlarzem, a inwen!arz też się nie obudzi. Lfieczna noc'
wreczny sen.
L|S: CóŻ może być lepszego.
KOGUT; Nie obudzi się nikt.
L|S: Jeżeli tak, to nikt nie zauważy twojej nieobecności. Nieobecni we
śnie nie wiedzą, że jesteś nieobecny.
LIS: Ani obecny , ani nieobecny , z ich punktu wiedzenia. oni w ogóIe nie
mująpunktu widzenia, ponieważ śpią. ( '..) Dla nich jesteś poza bytem
i niebylem.
KoGUT: oto do czego ich doprowadzileś.
LIS: Raczej siebie.
KOGUT: Nieszczęśni.

(Polowuie na lba)
Próba wyjaśnienia mechanizmów rządzących poczynaniami czło.

wieka i motywujących jego stosunek do świata przy pomocy
precyzyjnych nanędń | o gi ki paradoksalnie gmatwa obt az. Załoze-
nia forma|ne i praktyka zyciowa określana różnorodnością psychiki

w chaosie świata. Dopiero przekonanie o możliwości zastosowania
uniwersa|nych metod poznania i postępowania stanowi odstępstwo
od normy. Natomiast odchylenie od tego, co jest uznane za norrnalne
w rozmaitych dziedzinach, w tym również w dziedzinie charakterów
ludzkich wydaje się śmieszne. Tu korci, aby wprowadzić pojęcie
..losiki osvcholocicznei'.. która u Mrożka czesto bvwa zachłiana.

Magdalena Jankowska
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