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KALENDARZ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
SŁAWOMIRA MROŻKA 

1930 - 6.VI urodził się w Borzęcini e koło Kro
kowa Sławomir Mrożek Studiu je no 
Wydzial e Architektury UJ w Krokowie. 

1950 Debiutuje jako dziennikarz i ry sownik 
w piśmie sportowym „ Pilkarz". 

1953 - Wychodzi nakładem Czyte ln ika jego 
pierwsza książka „Opowi adania 
z T rzmielowej Góry" - satyry . 
Ukazuje się zbi ór opowiadar1 „Półpan
cerze praktyczne". 

1954-58 - W dzienniku krokowskim „Od A do 
Z" M rożek drukuje cykl il ustrowanych fe-
1 ietonów. 

1956 - Ukazuje s ię powieść satyryczn o „Ma
leńkie lato". 
Od lipca „Przekrój" drukuje cotygod
niowe fe li etony Mrożka „Ze szta m
bucha ideo I isty" . 

1957 - Wychodzi drukiem zbiór opowiadań pt. 
„Słoń" - wyróżniony nagrodo „Prze
glądu Kulturalnego''. 
„Przekrój" umieszcza cykl satyr rysu n
kowych „Pol sko w obrazach", wyda 
nych w tym samym roku dru k iem 
nakładem WAG -u. 

1958 - Cykl rysunków w „Przekro ju " „Po 
lak w Paryżu" i „Pamiętnik". 
Pierwszy dramat Mrozka „Po licja" uka 
zu je się druki em w 6-tym n u merze 
„ Dialogu". 
26 .VI prapremi era „Policji" w warszaw
skim Teatrze Dramatycznym . 
No łomach „ Od A do Z" Mrożek reda
guje satyryczną mini-gazetkę „Postę 
powiec" . 
W numerze 8 Dialogu - „ Z kra iny 
wie lkiej Bolwanii". 



1959 - Kol ejny dramat Mrożka „Męczeństwo 
Piotra Oheya" (druk - „Dialog" nr 6). 

20 .Xll. Prapremiero w Krakowie w Te
atrze Lolek „Grotesko". 

Wychodzi drukiem nowy tom orx Ni ndoń 
Mrożka pt. „Wesele w Atorr ;ce " ' . 

1960 - W wydawnictwie Iskry ukazuje s1: „Po
stępowiec" S Mrożka . 

Na lamach „Przekroju" ne>wy cykl ry
sunków satyrycznych „Przez: okulary 
Sławom i ro Mrożka". 

W 10-tym numerze „Dialo~ u" pełno
spektaklowa sztuka „Indyk'' 

196 1 - 25 .11 - prapremiera „Indyka" w Tea
trze Starym 1m. Modrzejewsk iej w Kra
kowie . 

W „Dialogu" ukazuje się jedne< któw
ko „Na pełnym morzu" (nr 2) 
„Karol" (nr 3). 
„Strip-tea se" (nr 6) 

1.VI prapremiero „No pełnym morzu 
w Lublinie w Teatrze im. Osterwy (Sce
no Kameralna) . 
31.Xll prapremi era „Karolo" i Strip
-tease" w Sopocie w Teatrze „Wy
brzeże". 

1962 - Druk w „Dialogu" następn ych jedno
ak tówek: 
- „Zabawo" (nr 10). 
„Kynolog w rozterce" (nr 11). 
Wychodzi drukiem pow1esc satyryczno 
Mroż ~a „ Ucieczka na południe" z ilu
stra cjami autora . 

1963 - Luty „ Dialog" drukuje jednoaktówkę 
„Czarowna noc". 
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30.111 prapremiera „Zabawy", „Kyno
loga w rozterce" i „Czarownej nocy" 
we Wrocławiu w Teatrze Kameralnym. 
24.X prapremiera pełnospektaklowej 
sztuki „Śmierć porucznika" w Kroko
wie w Teatrze Kameralnym . 

1964 

Ukazują się drukiem w wydaniu książ
kowym „Utwory sceniczne" Sławomiro 
Mrożka obejmujące 9 sztuk . 

Wydanie „Opowiadań". 
Listopad - Dialog drukuje „Tango''. 

1965 5.VI prapremiera „Tanga" w Bydgosz
cz y w Teatrze Polskim. 

1966 - 20.Xll prapremiera w olsztyńskim Tea
trze im. Jaracza - no sceni e „Margi 
nes " ada ptacji opow iadar) p t. „ Życie 
współczesn e '' . 

1967 - Styczniowy „Dialog" drukuje nowy 
dramat Mrożka „ Poczwórka " 
28.V prapremiero „Poczwórki" w Kro
kowie w Teatrze Szk ol nym PWST im. 
Solskiego. 
W „Dialogu" sztuko „Dom no granicy" 
(nr 5) . 
„Wodo" (nr 6). 
„Tes torium" (nr 11) . 

1968 - 22.V prapremiero adoptacji opowiadań 
Mro żka pod wspó ln ym tytulem „Moni
za Clovier" w Teatrze im. Jaracza w Ol
sztynie. 
W 5 numerze „ Dial og" drukuje sztuk~ 
„Drugie do nie" będącą nową wersją 
„ Poczwórk i". 

1973 --- \i\/ r zesień - druk w „ Dialogu" sztuki 
. Rzeźnia ". 

J.XI. prapremiero „S zczęśliwego wyda
rzenia w Teatrze Wspótcze snym 
w Warszawie. 

1974 Sierpie ń - w „Dialogu" sztuko „ Emi
granci''. 

1975 - Prapremiera „Rzeźni" w Teatrze Dra
matycznym w Warszawie. 
Maj - W „Dialogu" Scenariusz filmo
wy „Wyspo róż". 

Październik - druk w „Dialogu" sztuki 
„Garbus" . 
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(Garbus wychodzi. Onek ogląda s ię za nim). 

ONEK Nie mam do niego zaufania 

BARON Jako kucharz, lokaj i maitre d'hotel jest bez 
zar zutu. 

ONEK Wiośnie. Kto wie, co si ę za tym kryje .. 

BARON Cóż by ... 

ONEK Pan nie zna garbatych. 

BARON Ni e sądzę, że by coś ukrywał. Garb jest to 
rzecz jawna par excellence. N ie do ukrycia. Ch o 
ci ażby ze względu na bezwzględną, bezkom
promisową wypuklość... Zastanawiające z re sztą, 
że garb jest zawsze wypukly, nigdy wkl ę sły . Na 
zewnątrz, nigdy do wewnątrz. Ekstrawertyczny, 
nigdy introwertyczny. /\l e nawet garb wklęsly, czyli 
negatywny, bylby nie do ukrycia. 

(Student pod nosi glowę znad książki i za c zyna przysłu
chiwać się rozmowie). 

ONEK Pan pod garbem nie widzi czlowieka Czlowiek 
jest ważny i to, co w nim siedzi . Dusza, znaczy się 
psychika. 

BARON A więc2 

ONEK On j est garbaty, a my jesteśmy prości My je
steśmy zdrowi, silni, przystojni, pełni radości życia, 
a on jes t kalekq. On musi nas za to nie lubić. 

BARON Nie zauważylem. 

ONEK A wiośnie. On tego nie pokazuj e po sobie, ale 
ma nam za zł e . Garbaci sq skryci, złośliwi, pod
stępni .. Każde dziecko o tym wie. 

BARON Zalóżmy, że pan ma rację. Ale co z tego wy
nika w danej sytuacji? Zywi nos i gości, a my 
placimy mu za to. Korzyść j est obustronna. 
(Onek kręci głowq). 

ONEK Naiwny pan jest. Garbaci sq mściwi. 

BARON Chce pan przez to powiedzieć, że on może 

dzialać no naszą szkodę. 

ONEK Bez wątpienia. Jo radzę się mieć no baczności. 

BARON Rozumiem. Pon sugeruje, że on coś knuje 
przeciwko nam. 

Of\IEK Nie ufać mu. Pilnować się, czuwać. 

BARON Dziękuję, że otworzył mi pan oczy. Ale wobec 
tego czy nie jest już za późno? 

(Akt I, fra g ment sceny 10} 
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