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Ukazanie się w 1962 roku Deszczu było dla wielu sympatyków twórczości Sławomira Mrożka 
sporym zaskoczeniem. Gdy po serii cieszących się dużym zainteresowaniem satyrycznych 
i humorystycznych opowiadań, autor niespodziewanie zrezygnował z uprawianego dotychczas 
sposobu pisarstwa — jak podaje Halina Stephan — niektórzy czytelnicy okazywali wręcz 
niezadowolenie z tego faktu, twierdząc, że wraz z nową perspektywą Mrożek utracił bezpo-
średni kontakt z rzeczywistością, co było istotnym atutem jego tekstów (Stephan 1996: 92). 
O przyczynach tego niezadowolenia pisał w Nowej Kulturze Włodzimierz Maciąg:

Literatura, która interesuje się ideami najwyższego rzędu, uchodzi w pewnym kodeksie za literaturę 
głębszą. Ale gatunek satyryczny bardziej niż inne czerpie swą siłę z kontaktu z codziennością, ze zja-
wisk potocznych, w których umie dostrzec pierwiastek dziwaczności. Ten kontakt był zawsze ogrom-
ną zaletą utworów Mrożka. Kiedy autor się od niego uwalnia, czytelnik traci orientację. (Maciąg 
1963; cyt. za: Stephan 1996: 92)

O ile w pierwszych opowiadaniach Deszczu odnajdujemy jeszcze humor charaktery-
styczny dla wcześniejszych tekstów Mrożka, tak dalsze utwory tomu zdominowane są przez 
ton niezwykle posępny. Nastrój smutku, który pojawił się już w Weselu w Atomicach, wyra-
żany poprzez nostalgiczne opisy przyrody oraz balladowość, towarzyszył najczęściej opisom 
prowincji, bądź wiązał się z tęsknotą za nieobecnymi we współczesnym świecie wartościami 
humanizmu. W Deszczu ów przygnębiający ton przybiera formę zdecydowanie poważniejszą, 
wywołującą u czytelnika niepokój.

Pojawienie się w zbiorze nastrojów pesymistycznych należy łączyć z dotarciem do Polski 
egzystencjalizmu, który po roku 1956 stał się jednym z głównych nurtów filozoficznych. 
Stefan Morawski wyznaczył pięć cech dzieła literackiego, których obecność pozwala na 
łączenie utworu z tym kierunkiem, przy czym, wedle niego, pojawienie się już dwóch z nich 
spełnia podane kryterium (Morawski 1972: 465–532). Są to: subiektywizm, problem absurdu 
i tragizmu istnienia, wolność i autentyczność, ahistoryczność, irracjonalność (jw.). Opowia-
dania Deszczu w większości posiadają te cechy, na pierwszy plan wysuwają się jednak tragizm 
jednostki i towarzyszący temu pesymizm. Występowanie związków między egzystencjalizmem 
a teatrem absurdu, którego Mrożek jest przedstawicielem, jest kolejną przesłanką skłaniającą 
do odczytywania zbioru w kontekście tego nurtu.
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Pisarz kontynuuje w Deszczu wypracowaną przez siebie poetykę, opartą na grotesce, parodii 
oraz paraboli. Z form językowej stylizacji korzysta już dość rzadko, przeważnie w opowiada-
niach o zabarwieniu humorystycznym (Góral, Testament optymisty). Tego zabiegu pozbawione 
są natomiast ostatnie teksty zbioru, poruszające najpoważniejsze zagadnienia (Interwał, Szach, 
Pasażer). Halina Stephan proponuje, aby dla lepszego wyobrażenia o tym, w jakim kierunku 
rozwija się proza Mrożka, przyjrzeć się różnicy pomiędzy pierwszym a ostatnim opowiada-
niem (Stephan 1996: 93). Wówczas okaże się, że obecny w pierwszych utworach Deszczu 
humor, właściwy tekstom Mrożka, stopniowo zanika, aby w opowiadaniu zamykającym zbiór 
(Pasażer) pojawić się już tylko w formie gorzkiego śmiechu ironisty.

Osią konstrukcji większości tekstów jest w dalszym ciągu pozycja narratora,

który konsekwentnie stosuje się do wymogów staroświeckiej etyki i nieustannie popada w kłopoty 
i nieporozumienia z otoczeniem. […] Poprzez dziewiętnastowieczny kostium autor ujawnia niespój-
ność prezentowanej rzeczywistości: nawet jeśli ze swej strony dotrzymujemy „warunków umowy”, nie 
możemy mieć gwarancji, że otoczenie odwzajemni nasze starania. (Jw.)

Kolejne rozczarowania serwowane przez świat nie są już jednak największym zmartwie-
niem bohaterów Mrożka. Obok tych dylematów pojawiają się problemy znacznie poważniej-
sze, dotyczące sensu samego istnienia i braku autentycznej wolności. W przeciwieństwie do 
poprzednich zbiorów, to nie problematyka społeczno-polityczna, ale zagadnienia o charakterze 
egzystencjalno-filozoficznym są głównym tematem Deszczu.

Problem absurdu i tragizmu istnienia
Głównym obszarem zainteresowania współczesnej literatury egzystencjalnej jest kwestia 
absurdu świata oraz ukazanie dążeń człowieka do osiągnięcia autentycznej wolności. We wcze-
śniejszych utworach Mrożka ograniczenie wolności miało przyczyny polityczne i społeczne 
lub wiązało się ze zniewoleniem człowieka przez tradycję i narzucane mu wzorce kulturowe. 
W Deszczu brak wolności ma wymiar metafizyczny i jest doświadczeniem uniwersalnym, gdyż 
dotyczy wszystkich ludzi, a nie tylko wybranych jednostek czy społeczeństw.

Parabolą ludzkiej egzystencji, obrazującą tragiczną sytuację człowieka, jest opowiadanie 
Szach. Tekst wykorzystuje motyw gry, w której ludzie są tylko pionkami uzależnionymi od 
sił wyższych. Narrator utworu w zastępstwie chorego kolegi bierze udział w żywych szachach. 
Bohatera szybko nudzi rola białej wieży, która bezsensownie musi poruszać się po planszy, 
bowiem największą wadą gry jest panujący chaos i brak jakiejkolwiek koncepcji ze strony 
graczy, co powoduje ogólne zobojętnienie i poczucie nonsensu.

Panowało tak powszechne znudzenie, taka obojętność, że nikt nie wiedział, ani się nie zastanawiał, 
czy czarni mają ruch, czy biali. Co do samych graczy, od czasu do czasu cierpieli na okresowe zapaści 
[…]. (Mrożek 1997: 245)

Starzy pracownicy, przyzwyczajeni do niewygód i pogodzeni z losem pionka, bez narzekań 
wykonują przydzielone im funkcje. Narratora, który jeszcze nie orientuje się w zasadach gry 
i nie zna panujących na szachownicy zwyczajów, bulwersuje ta sytuacja. Zmęczony, jest skłonny 
nawet poddać się, byle tylko szybko zakończyć partię. Położenie bohaterów opowiadania jest 
paralelne do kondycji człowieka, którego tragizm polega na braku wolności i możliwości 
decydowania o własnym losie. Narrator, który pragnie wpłynąć na zmianę swojego położenia, 
przekonuje się, że poza szachownicą czeka na niego tylko śmierć.

Zagadnienie śmierci i sensu życia porusza kolejne opowiadanie, zatytułowane Interwał. 
Bohaterami utworu jest para sławnych i niepokonanych zapaśników, którym przychodzi zmie-
rzyć się w walce. Nieunikniona wydaje się zatem rychła porażka jednego z nich, lecz ze względu 
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na fakt, iż żaden z zawodników nie jest w stanie uzyskać zdecydowanej przewagi, a widzowie 
są już zmęczeni długo trwającym widowiskiem, sędziowie postanawiają opieczętować sportow-
ców i wznowić pojedynek następnego dnia. Pozostawieni w ciemnej i zimnej sali, bohaterowie 
powoli rezygnują z siłowej rywalizacji i postanawiają wypełnić czas rozmową. Komunikacja 
i myślenie przychodzi im jednak z trudem, gdyż: „nigdy nie wdawali się w żadne rozważania, 
praca umysłu była dla nich dziedziną nieznaną” (Mrożek 1997: 235). Pseudointelektualna 
dysputa osiłków daje tragikomiczny efekt. Przez wiele godzin rozprawiają na różne tematy 
i poruszają coraz trudniejsze kwestie, by w końcu podjąć próbę odpowiedzi na najważniejsze 
pytanie:

— Pyton, co jest lepiej: być czy też nie być? — zagadnął wreszcie Szatan-Maty. — To zależy, co jest 
szlachetniejsze — na to z zastanowieniem Gross-Pyton.
— To znaczy, czy przezwyciężać trudności i mimo wszystko kontynuować, czy też sprowokować 
koniec, choćby za pomocą kawałka żelaza?
— Najgorsza jest ta niepewność — podjął Szatan-Maty przy niemym akompaniamencie świtu, który 
coraz wyraźniej wypełniał przestrzeń pod kopułą. — Bo nie wiadomo, co potem. Gdyby to było 
wiadome, to kto by znosił to dokuczanie ze strony osób o złym charakterze, nieposzanowanie prawa, 
czy też bezczelność władzy. (Jw. 237)

Próba rozwiązania tego egzystencjalnego problemu przypomina raczej odtwarzanie 
wiadomości zapamiętanych ze szkolnej interpretacji Hamleta, niż jakieś głębsze osobiste 
przemyślenia. Z uwagi na to, iż bohaterowie nie są w pełni świadomi kwestii, którą poru-
szają, ich sytuacja jest nieco mniej tragiczna, bo nie do końca zdają sobie sprawę z powagi 
problemu. Opowiadanie Interwał — podobnie jak utwór Szach — przynosi obraz człowieka 
zawieszonego pomiędzy okrucieństwem świata, a możliwością wyboru śmierci, która może 
nie przynieść oczekiwanego uwolnienia. Autor nie daje odpowiedzi na postawione w tekście 
pytanie i kolejny raz pozostawia czytelnika z nierozwiązanym problemem.

Pomimo niemożności racjonalnego zrozumienia sensu istnienia, bohaterowie Deszczu 
nieustannie próbują znaleźć odpowiedź na nurtujące ich pytania, dotyczące tajemnic bytu, 
czy możliwości realizacji absolutu. Wysiłki te, z góry skazane na niepowodzenie, prowadzą 
oczywiście do wielkiego rozczarowania lub druzgocących wniosków na temat kondycji czło-
wieka, tak jak ma to miejsce w opowiadaniu pt. Ptaszek ugupu (nazwa tytułowego ptaka jest 
już jawnym nawiązaniem do ludzkiej głupoty). Główny bohater — naukowiec z dziedziny 
zoologii — pragnie znaleźć odpowiedź na zajmujące go od dzieciństwa zagadnienie: „Jakie jest 
miejsce człowieka w wielkim kole przyrody? Jaka rola?” (Mrożek 1997: 164). Aby wyjaśnić 
kwestię, udaje się wraz ze swoim asystentem w głąb dziewiczej puszczy, by poprzez obserwację 
natury zgłębiać zagadnienie współżycia i współzależności między różnymi gatunkami zwierząt, 
co, jak sądzi, pozwoli mu zrozumieć rolę człowieka w świecie. Naukowiec, wierząc w porządek 
świata i system wartości moralnych, naiwnie marzy o ucywilizowaniu natury:

Kiedyś — kontynuowałem — w ten łańcuch zależności w przyrodzie wkroczy człowiek. Wniesie on 
w bezmyślny żywioł instynktów pierwiastek wartości moralnych. Nie naruszając obiegu natury, prze-
ciwnie: stając się jego świadomym ogniwem, nada mu nową, szlachetną treść. (Jw. 167)

Profesor boleśnie przekonuje się, że człowiek nie jest krzewicielem moralności, a jego rola 
w łańcuchu przyrody ogranicza się do czerpania korzyści z dobrodziejstw natury i zaspokaja-
nia własnych przyjemności. Osoba, która próbuje wydrzeć naturze jej tajemnice i rozwikłać 
kwestie przewyższające możliwości intelektu, sama skazuje się na śmieszność oraz kompro-
mitację. Skoro więc człowiek nigdy nie pozna tajemnic bytu, a tym samym nie nada sensu 
swojej egzystencji, to może powinien pogodzić się z tą tragiczną sytuacją i skupić jedynie na 
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przetrwaniu. Ale takie założenie rodzi kolejne pytanie: jak żyć w świecie pełnym zła, który nie 
uznaje żadnych wartości?

Pesymizm i jego źródła

Obecnemu w Deszczu poczuciu nonsensu istnienia towarzyszy nastrój pesymizmu, u którego 
źródeł leży przekonanie, że świat jest jedynie siedliskiem zła, a życie ludzkie pasmem cierpień 
i  rozczarowań. Kwestia zła posiadającego niszczycielską siłę pojawia się już w otwierającym 
zbiór opowiadaniu pt. Mały przyjaciel. Narrator, człowiek dla którego nie liczą się żadne 
wartości, przygarnia bezdomnego kota. Zwierzę, niczym kozioł ofiarny, przyjmuje na siebie 
konsekwencje niemoralnych występków bohatera (wyrzuty sumienia, choroby, złe samo-
poczucie). Narrator, zauważając, że jego winy pozostają bezkarne, postanawia wykorzystać 
okazję i krzywdzi innych bez opamiętania. Gdy zwierzę zaczyna poważnie chorować, bohater 
zmuszony jest zaprzestać dotychczasowego sposobu życia. Kieruje nim jednak wyłącznie 
własny egoizm, a nie troska o życie kota, którego traktuje czysto instrumentalnie:

Parę dobrych uczynków — pomyślałem sobie — a kotkowi oczyści się skóra i będzie można zacząć 
na nowo. […] Ale widocznie kotek działał tylko w jedną stronę i nic mu się nie poprawiło. Było 
w nim coś z owych mrocznych, twardych zasad Reformacji, coś z determinizmu, poglądu, że grzech 
raz popełniony nie może być zmyty. (Mrożek 1997: 155)

Historia kota i jego pana ukazuje niszczycielską siłę zła i przekonuje, że jego konsekwencje 
są nieodwracalne. Sam pomysł utworu oparty jest na znanej od wieków zasadzie współzależ-
ności winy (pojmowanej staroświecko jako krzywdzenie wdów i sierot — Stephan 1996: 93) 
i kary (jako zapłaty za popełnione grzechy), przed którą nie ma ucieczki. Zgodnie z przewi-
dywaniami, przebiegły i bezwzględny bohater zostaje aresztowany i otrzymuje wyrok śmierci.

Nastrój pesymizmu, a nawet atmosfera pewnej schyłkowości, widoczne są w utworze 
pt. Upadek Orlego Gniazda, w którym autor ponownie ukazuje problem zła, ukrywanego tym 
razem za fasadą dobra. Jednym z bohaterów opowiadania, pełnego elementów fantastycznych, 
jest słynący z dobroczynności książę, którego pasją są polowania na ulepione ze śniegu żywe 
bałwany, znane w kręgu myśliwskim jako śniegusy. Obłudę bohatera ujawnia jego siostrzenica, 
wyznając narratorowi (goszczącemu w zamku przyjacielowi księcia), że wuj utrzymuje liczne 
sierocińce tylko po to, aby mieszkające w nich dzieci wykorzystywać do produkcji bałwanów.

Pan myśli, że śniegusy lepione w kraju, podczas zwyczajnej, dobrowolnej zabawy, wystarczyłyby do 
zaspokojenia tych… namiętności wuja? […] To nie szlachetna walka człowieka z elementami natury, 
gra przypadku. To rzeź, ukartowana od samego początku, od stworzenia ofiar samych, to… […]
— Sadysta? — dokończyłem. (Mrożek 1997: 203)

Narrator uważa, iż proceder powoływania do życia śniegusów kosztem katorżniczej pracy 
sierot jest niemoralny. Czytelnik staje natomiast przed kolejnym trudnym zagadnieniem: czy 
zły może być już sam akt stworzenia? Czy powołanie kogoś do życia, a tym samym dawanie 
mu nadziei, tylko po to, by po jakimś czasie tę istotę uśmiercić, nie jest przypadkiem niegodzi-
wością? Chociaż opowiadanie nie przynosi jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie, 
to zwykłe współczucie nakazuje stanąć czytelnikowi po stronie ofiar.

Optymistyczny stosunek do świata stać się może dla autora Deszczu powodem do kpiny, 
jak w opowiadaniu pt. Testament optymisty. W ręce narratora trafia pamiętnik mężczyzny, 
który: „dostrzegał nie tylko przykre strony życia, ale starał się naświetlić je wielostronnie” 
(Mrożek 1997: 219). Autor zapisków, człowiek o pogodnym usposobieniu, snuje plany na 
przyszłość i cieszy się, że w końcu wszystkie sprawy zaczęły układać się pomyślnie. Okazuje się 
jednak, że położenie samego bohatera nie powinno napawać go optymizmem:
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Jednego tylko nie bardzo mogę zrozumieć: dlaczego czterech mężczyzn niesie mnie w drewnianej 
skrzyni, na leżąco, z wiekiem przybitym silnie, na głucho… (Jw. 220)

Ten groteskowy i humorystyczny utwór, choć nie mieści się jeszcze w nurcie pesymi-
stycznym, wyśmiewa nieuzasadniony optymizm, w sytuacji, gdy życie pełne jest problemów 
i nieszczęśliwych wydarzeń.

Pesymistyczny charakter zbioru określa już jego tytuł, który nie pochodzi od tytułu 
żadnego z zamieszczonych w zbiorze opowiadań (jak miało to miejsce w przypadku poprzed-
nich tomów). Motyw deszczu obecny jest w dwóch opowiadaniach, skrajnie różniących się 
pod względem stylu i wymowy. Pierwsze z nich, zatytułowane Góral, przypomina jeszcze 
humorystyczne teksty z poprzednich zbiorów i nie zawiera, obecnego w dalszych utworach, 
nastroju pesymizmu. Tytułowy bohater wraz z narratorem, który zabłądził podczas górskiej 
wędrówki, spędzają noc pod gołym niebem. Narratorowi, w przeciwieństwie do juhasa, nie 
przeszkadza w zaśnięciu nawet ulewny deszcz. Góral interpretuje zachowanie swojego gościa 
jako konsekwencję braku życia wewnętrznego, typowe dla ludzi niezastanawiających się nad 
sensem własnego życia. Okazuje się, że człowiek, który nie zwraca uwagi na zewnętrzne niedo-
godności, potrafi cieszyć się chwilą i nie ma egzystencjalnych dylematów. Jednak, jak twierdzi 
juhas, życie osoby, która nie posiada żadnej duchowości, jest jałowe i nie ma większego sensu.

W drugim ze wspomnianych opowiadań — Szach — rola deszczu polega na spotęgowaniu 
w utworze nastrojów pesymistycznych. Bohaterowie, którzy biorą udział w absurdalnej grze, 
zmuszeni są stać na planszy zupełnie bezcelowo i moknąć w strugach wody. Deszcz podkreśla 
obecne w opowiadaniu uczucia smutku i zniechęcenia oraz współtworzy atmosferę marazmu.

Opowiadania Deszczu pozbawione są jakiegokolwiek moralizatorstwa, a ich autor odwo-
łuje się raczej do pewnych ustalonych wyobrażeń o relacji pomiędzy dobrem i złem. Mrożek, 
zniechęcony doświadczeniami wyniesionym z epoki socrealizmu, nie zamierzał pisać poucza-
jących tekstów, co nie znaczy, że poczuł się zwolniony od poruszania istotnych problemów.

Dylematy i obsesje bohaterów

Bohaterów przeżywających duchowe dylematy spotykaliśmy już we wcześniejszych opowia-
daniach Mrożka (Spotkanie, Rękopis znaleziony w lesie, O nagości), jednak ich ontologiczna 
sytuacja była nieco inna. Nie zastanawiali się nad swoim życiem i często bez zastrzeżeń oraz 
żadnych refleksji przyjmowali to, co zgotował im los. Opowiadania ze zbiorów Słoń czy Wesele 
w Atomicach odnosiły się najczęściej do pewnych konkretnych sytuacji, do problemów bliskich 
ludziom żyjącym w postsocrealistycznej rzeczywistości, rzadziej — nawiązując do ogólnej 
kondycji człowieka. Niektóre z nich podejmowały jednak zagadnienia nicości, nieskończo-
ności czy sensu istnienia, zapowiadając tym samym dominującą w Deszczu problematykę 
egzystencjalną.

Do najczęstszych problemów, z jakimi muszą zmagać się bohaterowie utworów Mrożka, 
należą poczucie zagrożenia i brak oparcia w bliźnich. Człowieka wyalienowanego, outsidera, 
któremu stale towarzyszy uczucie nieznośnego lęku, napotykamy w opowiadaniu Na biwaku. 
Utwór rozpoczyna się wyznaniem, opisującym sytuację wewnętrzną narratora:

Czułem się zagrożony. Lęk towarzyszył mi stale. Bałem się ludzi. Tęskniłem za poczuciem bezpieczeń-
stwa tak bardzo, że stopniowo myśl o azylu stała się moją obsesją. Będąc człowiekiem wolnym, nie 
cieszyłem się tym przywilejem jak należy. (Mrożek 1997: 210)

Bohater ma nadzieję, że poczucie bezpieczeństwa zapewni mu protekcja władzy. W tym 
celu postanawia rozbić obóz w budynku komendy policji. To, jak się wydaje, absurdalne 
przedsięwzięcie początkowo daje bohaterowi wrażenie opieki i spokoju. Z czasem zaczyna 
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on nawet czerpać przyjemność z widoku więzionych przestępców i zauważa u siebie pewien 
sadyzm, właściwy dla „człowieka słabego, chronionego przez sztuczną, urzędową potęgę” 
(jw. 211). Niebawem narrator przekonuje się, że w świecie pełnym zła i przemocy uczucie 
bezpieczeństwa jest tylko pozorne i krótkotrwałe. W obawie, aby nie być posądzonym o prze-
stępstwo, którego nie popełnił, ucieka z komisariatu. Wyjściu na zewnątrz towarzyszy jednak 
powrót dawnych uczuć:

Przyczaiłem się w korytarzu. Stwierdziłem z ulgą, że na zewnątrz nie ma wartownika. Porzucając mój 
obozik, urządzony tak pracowicie — uciekłem.
Uciekłem w ciemność, pełną wilgotnego wiatru i kołysania ulicznych lamp. (Jw. 212)

Bohatera-mizantropa, wyobcowanego i unikającego kontaktu z ludźmi, odnajdujemy także 
w opowiadaniu Mon général. Narrator, aby pokonać uczucie bezradności i zagubienia, szuka 
oparcia w sztuce, a konkretnie w przykładach ze starożytności. Naiwnie sądzi, że rozmyślanie 
nad czynami antycznych bohaterów doda mu odwagi i pozwoli przezwyciężyć wszelkie trudno-
ści. Narzeka także na niedobre stosunki między ludźmi, wzajemną nieżyczliwość i — podobnie 
jak narrator opowiadania Na biwaku — tęskni za czyjąś opieką oraz poczuciem bezpieczeństwa. 
Szczęście uśmiecha się na chwilę do bohatera, gdy ten ratuje tonącego łyżwiarza. Okazuje się, 
iż wyłowionym z wody mężczyzną jest sam Generał-Gubernator, który w zamian za ocalenie 
życia, w geście podziękowania, wysyła do mieszkania swojego wybawcy dwóch adiutantów. 
Bohater, mając taką ochronę, pozwala sobie na zbyt wiele w stosunku do stróża, jednak niespo-
dziewanie role odwracają się i narrator traci otrzymane przywileje. Zakończenie opowiadania 
znów potwierdza prawdę o ironii losu i iluzyjności poczucia bezpieczeństwa:

— Szedłem ci ja przez park dzisiaj — odzywa się on [stróż — przyp. E.U.] nagle, jakoś tak śpiewnie. 
— I… wiesz ty, kotku, co? nasz Pan Ekscelencja Jego Generał Gubernator […] na ślizgawce się topił, 
to i ja go uratowałem. […]
— Aha! Mon Général— zauważyłem ni stąd, ni zowąd. — No, to ja już idę.
Stróż leniwie oparł się znowu o ścianę.
— A idź, idź, kotku, idź. Tam już czekają na górze. Ci sami, co rano.
— Przystanąłem, ale tylko na chwilę. Potem, mocno obejmując poręcz i zaciskając powieki, ruszyłem 
na górę krok za krokiem, starając się ze wszystkich sił uwierzyć w przygodę Orfeusza.

Marek Skwarnicki zauważa, że Deszcz to portret wyobcowania ze świata, a bohaterowie 
opowiadań Mrożka osiągają niekiedy: „stopień wyobcowania o cechach nerwowo-patolo-
gicznych” (Skwarnicki 1963: 6). Na skraju choroby psychicznej znajduje się między innymi 
narrator utworu Nadzieja. Bohater prowadzi śledztwo w sprawie przychodzących do niego 
anonimowych listów, zawierających jedynie niezapisane kartki. Z początku przesyłki traktuje 
jako głupi żart, jednak z powodu poniżenia, jakiego doznaje za każdym razem, gdy z nadzieją 
otwiera kolejne listy, postanawia udać się do miejscowości nadawcy i zdemaskować żartowni-
sia. Zagadkę tajemniczych przesyłek postanawia rozwiązać: „drogą wnioskowania o psycho-
logii pobudek, które mogły kierować nadawcą” (Mrożek 1997: 188). To nie przynosi jednak 
zamierzonego efektu, a bohatera ogarnia coraz większy strach. Aby nie popaść w paranoję, 
narrator ucieka do puszczy, gdzie tylko na chwilę odzyskuje poczucie bezpieczeństwa, bo 
w najmniej spodziewanym momencie kolejny list dociera do adresata. Bohater, chcąc wyzwo-
lić się od jednej obsesji, popada w kolejną, gdyż niszcząc w akcie desperacji kopertę, skazuje 
się na wieczną niewiedzę:

No cóż, może tam nic nie było, na pewno nie… Dlaczego by miało coś być tym razem?
Nic nie było?
A jeżeli? (Jw. 190)
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Dla bohaterów Deszczu każda próba uwolnienia się od swoich słabości i chęć ich poko-
nania kończy się niepowodzeniem, a mimo wszystko nieustanie podejmują oni aktywne 
próby ratowania się. Źródło ich dylematów nie tkwi bowiem w czynnikach zewnętrznych, 
ale w samym istnieniu. Rola uwarunkowań społecznych jest oczywiście niezaprzeczalna, ale 
otoczenie może tylko zagłuszać lub potęgować uczucia egzystencjalnego smutku. 

Kwestia ironii
Stałym elementem twórczości Mrożka jest obecność w jego utworach ironii. Dla pisarza, 
który uwielbia przedstawiać świat na opak, ironia wydaje się wręcz idealnym środkiem opisu 
rzeczywistości i wyrażania myśli. Według Aleksandry Okopień-Sławińskiej, ironia jest sposo-
bem igrania z odbiorcą, sygnałem dystansu do własnej mowy i zmaganiem się z odbitymi 
w niej cudzymi poglądami (Okopień-Sławińska 1988: 203). Mrożek w swoich opowiadaniach 
wykorzystuje niemalże całą skalę ironicznych wypowiedzi: komizm, satyrę, parodię, drwinę, 
szyderstwo, sarkazm. W Deszczu natomiast posługuje się ironią głównie w celu wyrażenia 
tragizmu i absurdu istnienia. Jak zauważa Marek Skwarnicki:

Mrożek ironizuje wszystko. Źródłem jego ironicznej energii jest jakby poczucie, że w obliczu nicości, 
spraw najważniejszych z ważnych, wszystko jest pozorem i śmiesznością. (Stephan 1996: 92)

W tym kontekście szczególnie interesujące jest ostatnie opowiadanie zbioru, pt. Pasażer, 
które ze względu na swój autoironiczny i autotematyczny charakter jest nowością w repertu-
arze Mrożka (jw.  93). Utwór, jak pisze Halina Stephan:

Stanowi studium na temat funkcjonowania humoru i satyry. Studium współzależności autora i czy-
telnika. Jest także gorzką refleksją nad rolą humorzysty. (Jw. 93)

Głównymi bohaterami opowiadania są dwaj uczestnicy rejsu statkiem: niewidomy mężczy-
zna (narrator) i pewien niezwykle cyniczny pasażer, który swoimi szyderczymi komentarzami 
i nietaktownymi żartami zdążył zrazić do siebie innych uczestników podróży. Ślepcowi towa-
rzystwo ekscentryka jest jednak na rękę, gdyż zapewnia mu utrzymanie kontaktu ze światem 
zewnętrznym. Kłótnia pomiędzy bohaterami wybucha dopiero w momencie ewakuacji promu, 
gdyż cynik nie chce opuścić pokładu i pomóc w ucieczce niewidomemu. Sprowokowany przez 
narratora, wyjawia mu powody swojego dziwacznego zachowania. Wyznaje, że żarty i ironia to 
tylko pewien system obronny przed absurdalnością życia. Sądzi przy tym, że prawdziwa śmiesz-
ność tkwi nie w opowiadanych dowcipach, ale w człowieku, w samej egzystencji, bo, jak mówi:

istniejąc, z góry pretendujemy do czegoś. Ale nie umiemy porządnie odpowiedzieć, do czego, nie 
wiemy, do czego. I przez to już narażamy siebie na śmieszność, bo udajemy, choćby nawet samych 
siebie, a każde udawanie jest z reguły śmieszne, pretensjonalne. Ja też jestem, niech pan wybaczy, 
kaleką. Bo przyszedłem już na świat ze zmysłem tej immanentnej śmieszności. Widzę ją w każdym 
człowieku, a także kiedy patrzę na zwierzę, czy przedmiot. To nie wynik intelektualnej spekulacji. 
Widzę ją tak, jak podobno niektórzy mają przeklęty dar widzenia w żywym człowieku, widzę ją 
zmysłowo. (Mrożek 1997: 257)

Narrator uważa jednak swojego rozmówcę za wariata, bo tylko taki człowiek w obliczu 
śmiertelnego niebezpieczeństwa nie podejmuje próby ratunku. Twierdzi, że jego towarzysz, 
chcąc uciec przed nicością, popada w jeszcze większą śmieszność:

Rozumiem wszystko. Nie chce pan zejść, bo tylko nicość jest poważna, nie jest śmieszna. A przeto 
czynne unikanie nicości, ucieczka przed nią, a więc nie tylko pozostawanie w śmieszności, ale aktyw-
ne ratowanie jej, utrwalanie się w niej i to jeszcze za cenę wysiłku, to już śmieszność spotęgowana do 
kwadratu, nie do zniesienia dla pana. (Jw. 258)
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Niespodziewanie cyniczny pasażer przyznaje się do strachu i wraz z narratorem rzucają się 
do ucieczki. Okazuje się, że w sytuacji skrajnie niebezpiecznej chęć ocalenia życia wygrywa 
nawet z własnymi przekonaniami. Zakończenie opowiadania jest jednak niezwykle ironiczne: 
pasażerowie wracają na pokład, gdyż alarm był tylko rutynową czynnością, przeprowadzaną 
zapobiegawczo na wypadek katastrofy. Ironista ma żal do narratora, iż ten sprowokował go do 
ucieczki. Humor oraz ironia zostały bowiem wystawione na próbę i, ulegając nicości, skom-
promitowały bohatera.

Dla autora Deszczu ironiczna postawa pozostaje jednak jedynym sposobem radzenia sobie 
z okrucieństwem świata i poczuciem tragizmu istnienia. Pozwala ona na zachowanie dystansu 
i nieangażowanie się w dylematy współczesności.

Satyra, jakkolwiek byłaby niezręczna i szorstka, jest obroną przed pretensjonalnością, niekonsekwen-
cją, bezsensownością ludzkiej egzystencji. Kondycja ludzka jest komiczna, powiada zgorzkniały pa-
sażer, a satyryczne podejście staje się samoobroną przed powszechną bezmyślnością, polegającą na 
wdrażaniu umysłu w gotowe formuły. (Stephan 1996: 94)

Niedługo po ukazaniu się Deszczu, jeszcze w roku 1962, w artykule pt. Jak napisać 
opowiadanie pozornie interesujące, Mrożek stwierdził, iż przestał czerpać satysfakcję z tworzenia 
opowiadań, które nie wnoszą do literatury nic nowego. 

Na zakończenie wyjaśniam, co rozumiem przez „opowiadanie pozornie interesujące”. To znaczy: dla 
kogo „pozornie interesujące”. Czy dla czytelnika, tego nie wiem. Ale dla autora na pewno „pozornie 
interesujące”, bo autor znudził się śmiertelnie przedsiębraniem takich prac, które nie mają już dla 
niego żadnych tajemnic i które nie stawiają mu żadnego oporu. (Mrożek 1962: 12; cyt. za: Stephan 
1996: 95)

Pisarz przyznał, że zaprzestał uprawiania tego modelu prozy, gdyż sposób tworzenia swoich 
opowiadań ograniczył do prostych chwytów, z których mógł korzystać na zawołanie (Stephan 
1996: 94). Zapiski z Dziennika pisarza dowodzą, że miał on trudności z wypracowaniem 
nowej poetyki i tworzeniem opowiadań, które zaspokajałyby jego pisarskie ambicje:

A jednak wydaje mi się, że trudność teraz, przed napisaniem nowego opowiadania, to problem przede 
wszystkim techniczny. Chcę i chyba mogę napisać dużo więcej niż dotąd, ale nie wiem jak. Trze-
ba by znaleźć jakiś nowy sposób, jakiś nowy tok narracji, ale jak, jaki? Nie mam pojęcia. (Mrożek 
2010: 115)

Po wyjeździe z Polski (w 1963 roku) jego zainteresowania skierowały się w stronę dramatu. 
Część krytyków przez długi czas uważała jednak, że to brzemię sukcesu, jakie spadło na 
Mrożka po opublikowaniu pierwszych zbiorów opowiadań, na długi czas zniechęciło pisarza 
do uprawiania prozy (Stephan 1996: 94).
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EXISTENTIAL IN „THE RAIN” — SHORT STORIES BY MROŻEK (1962)

(summary)

The paper is devoted to the last of before emigration collection of short stories by Sławomir Mrożek. 
Released in 1962, Rain, refers to the earlier volumes of satirical prose by Mrożek (Elephant, Wedding in 
Atomville), but introduces new plots which dominate in his later works. The author of the article analyses 
the short stories in terms of themes characteristic for the existential literature, linking the conjectures with 
facts from the biography of the writer. The study shows the direction in which are evolving the stories 
from the Rain, However, special attention is paid to the pessimistic tone texts, bringing up the subject of 
tragedy and absurdity of existence.
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