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Sześć dni, 
które zmieniły 
oblicze 
polskiego teatru 

... że górnolotnie, z przesadą, na wyrost. Może? Choć ja po
wiem za Mrożkiem: „tak jest jak się państwu zdaje". Bo mnie się 
jednak zdaje, że te sześć dni 1958 roku zdruzgotały socrealizm 
w polskim teatrze. Odrodził się, rodząc na nowo polski teatr czy
sty w formie, zwięzły w treści, sposobie ukazania rzeczywistości, 
piękny i groźny zarazem jak najczystszej próby diamentowa kropla 
drążąca w tym co do niedawna wydawało się niedrożne . Sławomir 
Mrożek w rozmowie z Irene Sadowską-Guillon na łamach „Teatru" 
(nr 3/89, s. 9.) tak wspomina teatralny debiut: 

Przed 1956 rokiem teatr polski był martwy. grano tylko klasykę 

zgodną z panującą ideologią oraz sztuki socrealistyczne dziś już zupeł
nie zapomniane z tego prostego powodu, że były obrzydliwe [. .. ] 
W 1956 roku teatr był ziemią dziewiczą, wszystko należafo dopiero 
wymyśleć. Czułem, że miałem coś do powiedzenia i że byłem dosta
tecznie dojrzały - miałem prawie trzydzieści lat - aby napisać sztukę. 
[. .. ] W Krakowie żyfo się teatrem [. .. ] . jednak bycie widzem nie wy
starczało mi . Chciałem brać udział w życiu teatralnym. pracować dla 
teatru . jedynym sposobem, żeby się wykazać, było napisanie sztuki. Co 
też zrobiłem . Pracowałem bardzo szybko. W porywie entuzjazmu, 
w sześć dni, napisałem moją pierwszą sztukę , „Policję " . 

Te sześć dni to też wystarczający powód dla którego znaleźli
ście się Państwo w naszym teatrze. I jeszcze jedno: to dokładnie 
czterdzieści lat od prapremiery „Policji" na deskach Teatru Drama
tycznego w Warszawie. Czy warto było? To zaraz się okaże, sły
chać już przecież. trzeci dzwonek a kurtyna z lekka pomrukuje. 
Wróćmy jednak do dni, w których rosło napięcie aby niebawem 
wybuchnąć „ Policją". 

Mrożek po przyjei.dzie do Krakowa z rodzinnego Borzęcina 
uczy się w Gimnazjum im. Nowodworskiego. W 1949 zdaje matu
rę. Niestety umiera matka. Ten fakt sprawia, ze czuje się bardzo 
osamotniony, nie może znaleźć wspólnego języka z najbliższym 

otoczeniem, ojcem, stryjami. Nic więc dziwnego, że rozkrzyczana, 
przeideologizowana ul ica potrafi nim zawładnąć w identyczny spo
sób jak tysiącami innych młodych ludzi, których okres dojrzewania 
przypadł na lata okupacji, a okres tworzenia planów życiowych na 
dni świet l anej przyszłości w szumnej, obiecu jącej, niemalże idealnej 
w swym ideologicznym zakłaman iu propagandzie sowieckiej. Roz
poczyna studia, ale równ i eż współpracę z krakowskimi gazetami. 
j eszcze nie wie co ma ze sobą robić, co wybrać w życi u , na jaką 
zdecydować się kar ierę (w ciągu dwu lat trzykrotnie zmieniał kie
runek studiów: architektura, orientalistyka, historia sztuki). Nie 
kończy jednak żadnego z kierunków. Swoje uniwersyteckie zmaga
nia w liście do Antoniego Słonimskiego z 19 stycznia 1959 r. tak 
określa „ rok architektury, kilka tygodni Akademii Sztuk Pięknych 
i tydz ień orientalistyki" . 

Porzuca studia. Pisze i rysuje. Jako satyryk w 1951 r. zostaje 
przyjęty do Związku Literatów Polskich będąc już wcześniej człon
kiem partii. Uwielbia rysować i do rysunku podchodzi z wyjątkową 
powagą mimo, i.e tematy rysunków są, wydawałoby się, niepoważ
ne, ... w każdym razie rysunek był dla mnie szkołą pisania. Aby nary
sować trzeba dokonać syntezy Rysunek jest rodzajem ideogramu: kil
koma kreskami trzeba wyrazić wszystko. Tak samo jest z krótkimi no
welkami. które pisuję· w kilku zdaniach muszę syntetycznie nakreślić 
temat. obraz. To oczywiście wymaga bardzo ścisłego myślenia, wyklu
cza gadaninę, nadmierne rozwinięcie . („Nie ma żadnej metody" -roz
mowa ze Sł. Mrożkiem „Teatr" nr 3. 1989) 

Młodzieńczą karierę Mrożka-dziennikarza celnie puentuje prof. 
Jan Błoński: Przeszedł błyskawicznie dziennikarski cursus honorum, 
skoro wiosną 1951 roku zapełniał kronikę miejską. zaś jesienią następ

nego, dawał już w czołówce pisma - zdecydowaną odprawę imperiali
stom i zachęcał Krakowian do jednomyślnego głosowania ... 

jakie to były artykuły, jakie wstępniaki , korespondencje? Takie 
jakie w tym czasie były strony „Dziennika Polskiego", zmuszanego 
co prawda do jedności ideologicznej z „panującą linią", ale jednak 
inne od stron dzienników partyjnych. Dziennik był zawsze gazetą 
nie partyjną a czytelniczą, a to było już coś w konserwatywnym 
z urodzenia Krakowie. Zapewne, Mrożek patrzył no świat przenikli
wie i trzeźwo . Ale jeszcze celniej, jeszcze okrutniej obserwował mówie
nie o świec ie . jego humor odbija się zawsze od przysłowiowego zwrotu, 
Językowego stereotypu, stypizowanego monologu, łatwo rozpoznawal
nej formy gatunkowej. Zrodził się zaś - mówiąc uczenie - z rozpozna
nia dystansu między pragmatyczną a informacyjną funkcją prasy. U. 
Błoński , ,Wszystkie sztuki Sławom i ra Mrożka", WL.1995 s. 15) 



Gdybyśmy dzisiaj sięgnęli do wycinków prasowych , patrząc 
z obecnej perspektywy dorobku Mrożka bez zmrużen ia oka mogli
byśmy, nie naruszając zasad językowej elegancji aczkolw iek używa

jąc już nie tylko młodzieżowego slangu powiedzieć : „robił sobie 
jaja". Tak, tak. Przepraszam, ale posłuchajmy: 

W Tatry zawitało wreszcie prawdziwe lato. Niedźwiedzie poszuku
ją jagód. turyści spotykają na szlakach sarny i jelenie, gdzieniegdzie sły
chać gwizdy świstaków, a nad Międzyguszowieckimi Szczytami zaob
serwowano loty bardzo już niestety rzadkich orłów. 

W pobliżu Morskiego Oka szkółkę narciarską dla nowo narodzone
go potomstwa założyły już kozice . Wyprowadzają one małe koźlęta na 
płaty śniegu i uczą je zjeżdżać na racicach. Stanowczo odradza się na
śladowanie ich przez turys tów. ponie waż dla człowieka wejście na le
żący na zboczu płat śniegu kończy się tragiczn ie. 

Wczoraj w Kuźnicach otwarto nowy bar szybkiej obsfugi z bardzo 
estetycznym wystrojem w stylu regionalnym. Mieści się on w dawnym 
hoteliku „Jaworzynka". W restauracji „Kuźnice " odbywa się natomiast 
remont, który ma być ukończony przed zimą. ( „Dziennik Polski", „La
to w Tatrach", nr 149) 

A cóż powiecie Państwo o radach udzielanych czytelniczce z sąsia
du jącego z Rzeszowem Łańcuta : O panno Stasiu która marzysz o kimś, 

kto bawiąc przejazdem w Łańcucie zakocha się w tobie i porwie cię ku 
szumnemu życiu metropoli i. Nie aktor ft/mo wy, nie wędrujący dziennikarz 
wybawi cię z prowincjonalizmu. ale Państwowa Fabryka Śrub i inne duże 
obiekty przemysfu (pewnie miał na myśli Polmos w Łańcucie) powstają

ce obok i spófdzielnie produkcyjne w powiecie. One nadadzą inny kierunek 
twoim marzeniom, mądrzejszym i rozleglejszym. nie sentymentalnym, ale 
prawdziwie czułym. („Dziennik Polski" 1953 r.) 

Takich cytatów można przytaczać dziesiątkami. Czyż nie jest to 
zabawa, gra tekstem, ale co ważniejsze dla Mrożka dramaturga, 
nad rzeczywistością. Ten styl, kpina, żart, już nie długo miał odbić 

się echem w późniejszych sztukach Mrożka. To już tyl ko krok do 
dowcipów demaskujących dziennikarski gatunek w „Postępowcu" 

publikowanym od września 1956 w „Od A do Z " , a później na ła
mach „Życia Literackiego", np. : Z działalności naukowej ONZ. -
Rzecznik do badań wyników prac w rolnictwie i leśnictwie oświadczył , 

że jak dotychczas - używanie profesorów do wyrębu lasów nie ma wpfy
wu na podniesienie jakości drewna: 

Ku proroczej wizji. - W całym kraju odbędzie się wielka zbiórka 
pustych flaszek po wódce. Flaszki te mają być wykorzystane na budo
wę szklanych domów, przewidywanych już przez Zeromskiego . 

Wstecznictwo w sądownictwie. - W czasie ćwiczeń polowych 
harcerze odkryli, że ogrodnik K. , od dawna już podejrzany o działal
ność, w kącie swego ogrodu, pod osłoną łopianów, pielęgnował kiełki 
starego. 

Sałatka z kory drzewnej. - Surowiec do przyrządzania tej skrom
nej, ale pożytecznej potrawy można z łatwością uzyskać we wszystkich 
miejscowościach , gdzie znajduje się choćby niewielka ilość drzew. Korę 
obgryzać rano możliwie najwcześniej, ze względu na to , że każdy chce 
jeść (..) Sposób przyrządzania: Obgryźć i zjeść. 

Z obrad Rady Miejskiej. - O dalsze zwycięstwo na drodze napra
wy dróg. - w czasie ostatnich robót drogowych udafo się zasypać dwa 
wyboje, oba na drodze. Zafodze życzymy dalszych zwycięstw. 

Krystalizuje się styl. Rozpoznawalny, trafny, prześmiewczy. 

kpiarski , M ro ż k o wy. Ma rację Jan Błoński określając iż : Paralo
gizm i stylizacja są dwoma cyckami Mrożkowego pisarstwa. Można 
wyobrazić sobie jakie burze miotały 28 letnim autorem, który 
z jednej strony staje się nadzieją polskiej prasy komunistycznej; 
w 1954 roku otrzymuje prestiżową na komunistycznym rynku na
grodę im Juliana Bruna przyznawaną przez Związek Dziennikarzy 
Polskich, która stawiała go w gronie najświetniejszych propagato
rów Polski Ludowej. aczkolwiek wysokie jury nie przyznało mu 
pierwszej nagrody w związku z tym, że nie był w pełni właściwym 
„przykładem dla młodzieży" i dalej „bardzo oryginalny satyryk i pu
blicysta. Niemniej jego droga jest bardzo indywidualistyczna. Co 
więcej. ostatnimi czasy zdaje się odstępować od dziennikarstwa." 
(dla przypomnienia Julian Brun , polski komunista, który działa! w ZSRR 
w okresie międzywojennym , byf korespondentem TASS, autorem poli
tycznych manifestów, artykufów i polemik), z drugiej zaś rodzi się li
terat o niekwestionowanym talencie demaskatorskim. Staje się po
pularny, ekscentryczny (fajka, barani kożuch), uwielbiany przez 
młodzież, którego kolejne tomiki opowiadań znikają z półek. 

O rozmiarach jego popularności świadczy fakt, że w latach 1957-
1963 zwroty takie jak: „ prosto z Mrożka" czy „Mrożek by tego nie 
wymyślił" weszły do kolokwialnej polszczyzny. I oto pojawia się py
tanie: czy już wtedy nie mamy doczynienia z rozdwojeniem osobo
wości twórczej i chyba nie tylko? Pojawieniem się dwóch Mroż
ków, tego z pierwszych stron politycznych wstępniaków i uwielbia
nego przez młodzież ekscentrycznego twórcę, aluzyjnego satyry-



ka, tego który mówi językiem swoich pracodawców, ale w taki 
sposób , że tak naprawdę wie się o czym mówi gdy przy tym kon
spiracyjnie zachichoczemy mrugnięciem oka. Halina Stephan Mro
żek w książce „Mrożek" ( WL 1996) pisze jednak: Byfoby naiwno
ścią utrzymywać, że artykufy prasowe Mrożka odzwierciedlają jego 
osobiste poglądy; świadczą raczej o zdolności utożsamienia się z mo

delem dziennikarza - profesjonalisty wczesnych lot pięćdziesiątych. 

Miody redaktor szybko osiągnął biegłość w posługiwaniu się ofiCJolnym 
językiem, bez trudu potrafi! też układać mozaiki z najważniejszych 
motywów propagandy Jego pozycjo w „ Dzienniku Polskim" by/o tok 
znacząco, że artykuły podpisane jego nazwiskiem ukazywały się nawet 
no pierwszej stronie_ 

Mrożek musi wybierać. Już wie, że zrobi to w dramacie, i że 
dramatem rzuci swoją bombę więźnia z „Policji" jakby tym gestem 
wykuwał dalszą drogę życia. I to jakim był w tym czasie Mrożek, ja
kie nim miotały wątpliwości przez ostatnie dziesięć lat ( 1948-
1958), jakie przybierał maski, w jakie przeobrażał się postacie, ja
kie grał role, to wszystko złożyło się na strukturę dramatyczną „Po
licji". Naczelnik policji: __ .I niczego więcej, jak tylko zbrodni moich 
z największym wstrętem się wyrzekłszy - rządowi naszemu ze wszyst
kich sil, z czcią i mi/ością najwyższą po wsze czasy służyć i pomagać 
pragnę .. 

Więzień: Niech pon nie chowa. Podpisuję 
Naczelnik Policji: Jak to7 

Więzień: Po prostu podpisuję 
Naczelnik Policji: Ale dloczego7 

Ale dlaczego ... Pyta się zaniepokojony, przestraszony szef poli
cji politycznego więźnia .... 

Może jednak wpierw, szybko, ale precyzyjnie za Janem Błoń
skim streszczę „Policję". UWAGA! START: Ostatni więzień poli
tyczny kraju dochodzi do w niosku, że społeczeństwo · pod 
rządami Infanta i Jego Wuja Regenta · stało się całkowicie 
jednomyślne w entuzjazmie do rządu. Postanawia więc pod
pisać deklarację loja l ności , kt óra zgodn ie z rozporządze
niem za pewni mu wolność. Naczelnik Policji jest przerażony: 
co policja będzie mieć do roboty w kraju gdzie zniknęła 
wszelka opozycja? Na próżno Sierżant, przebrawszy się 

w strój cywilny, prowokuje obywateli na ulicach.„ Naczelnik 
namawia go, aby zakrzyczał - choć raz jeden i w zaciszu ga
binetu - antypaństwowe hasło: będzie go mógł wtedy a resz
tować i tym samym zapewnić trwanie policyjnej instytucji, 
której obaj pozostają niezachwianie w ierni. Sierżant choć 

{ 
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z oporami - godzi się w końcu poświęcić. Zaniepokojony po
jawieniem się ogniska buntu, przybywa do więzienia Gene-

1rał w towarzystwie adiutanta, w którym poznajemy świeżo 
zwolnionego więźnia. Domagają się materialnych dowodów 
przestępstwa. Naczelnik proponuje więc Sierżantowi, aby 
cisnął w Generała bombą, którą w swoim czasie posłużył się 

Więzień; nieudolnie zbudowana, nigdy nie wybuchła ... Sier
żant dokonuje zamachu - ale tym razem bomba wybucha! 
Generałowi nic się nie stało, bo schował się przezornie do 
ustępu. Ale wszyscy trzej policjanci stają się jednocześnie 
podejrzani. Adiutant, bo rzucił myśl zamachu, Naczelnik, bo 
ją poparł (brak czujności), Generał, bo naraził na szwank po
rządek publiczny i godność munduru, dopuszczając świado
mie do czynu zbrodniczego o nieprzewidzianych konse
kwencjach. Aresztują się więc trójstronnie i obopólnie wszy· 
scy. Tylko sierżant, który spędził już kilka tygodni w więzie
niu i niemało się tam nauczył (choćby czytając napisy na ścia
nach swej celi), wydaje wzniosły okrzyk ( ... ) : „Niech żyje 
wolność". 

Przecież jest to tak dla wszystkich czytelne. Każdy widz staję się 
mimowolnym świadkiem powierzonej mu tajemnicy, staje się nie
malże konspiratorem czegoś bardzo ważnego przeciw któremu nie 
ma się odwagi zaprotestować samodzielnie. Pełny sukces. Dokład
nie czterdzieści lat temu na jesień, co prawda nie w Rzeszowie 
a w Warszawie na deskach Teatru Dramatycznego, wrzało . Sukces 
niebywały, konsternacja cenzury jeszcze większa. Co prawda czas 
sprzyjał na „popuszczenie ideologicznej śruby", ale z drugiej strony 
partia już się oczyściła , wzmocniła, okrzepła i nie będzie nam tu 
Niemiec ... ani żaden Mrożek pluł w twarz. 

Autor niemalże natychmiast zostaje zakwalifikowany do auto
rów Teatru absurdu . Jego sztuki umiejscawiane są w kręgu drama
turgii Becketta i Ionesco, ale o nieco innej genealogii niż jego kole
dzy gatunku. Absurd Mrożka stworzył, a nawet umocnił . Prof. 
Błoński niepodważalny autorytet w odczytywaniu Mrożkowego 
dzieła tak by mnie w moich poglądach poparł : „. Mrożek jest zaiste 
dzieckiem swego czasu. Stalinizm łamał często czy przynajmniej wy
kolejał artystów_ Mrożka paradoksalnie wzmocnił, ponieważ pokazał 
mu „de visu ", czym jest siła stereotypu, narzuconego kodu. między
ludzkiej formy, która nasilając się i puchnąc, sama się w końcu swoim 
nadęciem unicestwia ... ścieląc jednak często społeczną scenę trupami. 

Sam Mrozek nie podpisuje się jednoznacznie pod zakwalifi ko
waniem go do autorów absurdu, ale nieodżegnuje się od wpływów 

poetyki absurdu na własną twórczość: Debiutowałem w momen-



cie, gdy teatr absurdu triumfował na scenach. Był w powietrzu, od
dychało się nim. Wielka dramaturgia absurdu na pewno wpływała 
na wielu młodych autorów. Ale zarazem, często zbyt pośpiesznie 
i za łatwo, podciągano pod teatr absurdu wszystko, co wtedy po
wstawało. W ten sposób, chcąc nie chcąc, niejako siłą rzeczy było 
się związanym z tym nurtem. ( ... ) Absurd zrywał z konwencjami 
języka, oswobadzał składnię, uwalniał od tradycyjnej logiki, włącza
jąc bezpośrednio fikcję i marzenie do rzeczywistości. ( ... ) Byłem 
pod szczególnym wpływem atmosfery obalania, ośmieszania do
tychczasowych wartości, zrywania z ustalonym porządkiem. („Te
atr", nr3/89, s. 9.) 

Niestety po premier-ze w warszawskim Teatrze Dramatycznym, 
w latach 1958 - 1962 wystawiono ją tylko pięciokrotnie. Następu
je cisza. Sztuka zostaje objęta zakazem wystawiania. W Niemczech 
Zachodnich w tym samym czasie wystawiano ją aż w dwudziestu 
siedmiu teatrach, a do roku 1989 odbyło się tam jeszcze czterdzie
ści premier. W Nowym Jorku grano „Policję" po raz pierwszy 
w 1961 roku w Phoenix Theatre, a w Paryżu w 1962 w Theatre du 
Tertre. Wystawiano ją nawet w Santiago de Chile i Kalkucie, zaś 
w byłym Związku Radzieckim i Niemczech Wschodnich dopiero 
po trzydziestu latach od warszawskiej premiery, z chwilą zniesienia 
państwowej cenzury. 

Mrożek przypuszczał, że tak będzie stąd jego deklaracje we 
wstępie do sztuki: Sztuka ta nie zawiera niczego poza tym co zawie
ra, to znaczy nie 1est żadną aluzją do niczego, nie jest też żadną me
taforą i nie trzeba jej odczytywać. Ostrzegając przed nadmiernie wy
stylizowaną scenografią i celowo komicznym podawaniem tekstu, 
Mrożek podkreśla, że jego sztuka nie jest ani nowoczesna ani eks
perymentalna: Być może nie wiem co to jest teatralność ani nawet te
go nie czuję. Natomiast jestem pewien i wiem dokładnie, że pewne 
elementy tzw. teatralności, teatralnego myślenia zbanalizowały się. 

Wreszcie autor przestrzega przed nadmierną pomysłowością reży
sera: Grać powinien przede wszystkim nagi tekst, podany możliwie jak 
najdokładniej, z podkreślonym dobitnie sensem logicznym zdania 
i scen. 

Oczywiście te uwagi przyniosly zgoła odmienny od zamierzone
go skutek. Sztuka została odczytana przez widzów jako krytyka to
talitarnej policji państwa socjalistycznego. Jeżeli nawet ktoś tak jej 
nie odczytał to po zakazie władz z jej wystawianiem, nikt już nie 
miał wątpliwości jak ją odczytywać. 

Mrożek nieuchronnie zbliża się do statusu pisarza opozycyjnego 





,, 

co w końcu przyniesie mu w niedługim czasie konieczność emigro
wania z kraju . 

Minęło czterdzieści lat. W tym czasie jako się rzekło Policja gra
na była na całym świecie . W Paryżu wystawiano ją nawet pod por
tretem de Gaullea. I co zadziwiające . Wydawałoby się, że wraz 
z upadkiem czołowych światowych totalitaryzmów, ta sztuka prz_e
stanie być grywana, a słowo jej straci na sile. I co się okazuje. Ze 
grana jest dalej i zupełnie z innych powodów niż czterdzieści lat te
mu wywołuje wypieki na twarzach widzów. Bo nagle okazuje się, 
że niekoniecznie w „Policji" mowa o policji, że w każdym z nas, 
w zależności od sytuacji może przeistaczać się naczelnik policji w 
więźnia, zbrodniarz w sędziego, kat w ofiarę .„ że jakże często 

w naszych zwykłych ludzkich sprawach, zagrożeniach , lękach o byt, 
o coś tam (co z perspektywy chwili wydaje się ważne) ... potrafimy 
zmieniać dekor·acje, kostiumy. A przecież to takie częste i takie 
proste oderwać lampasy z generalskich spodni by w jednej sekun
dzie stały się więźniarskimi portkami. Czy poeta nie wykupywał by 
swoich tomików aby udowodnić że go czytają, czy listonosz nie pi
sałby do siebie listów, gdyby powiedziano, że jego ukochany zawód 
w dobie internetu jest już nie potrzebny, czy lekarz nie rozchoro
wałby się by móc sam sobie wypisać receptę, w świecie pacjentów 
tryskających zdrowiem? Czy policjant mógłby„. mógłby znamy to 
już z Mrożka . 

Bardzo cenną wydaje się uwaga Haliny Stephan Mrożek: „Poli 
cja" może być oczywiście rozumiana jako alegoria systemu totali
tarnego. Jednocześnie jednak Mrożek dopuszcza inną interpreta
cję , w świetle której jednostka nie jest jedynie ofiarą mechanizmów 
kultury, ale również ulega manipulacji innych w grze o władzę . 

W tej grze wykorzystuje się przede wszystkim wierność i posłu
szeństwo ... Struktura paraboli jest tu na tyle pojemna, że pozwala 
nawet zaprzeczyć tezie , jakoby społeczeństwo skazane było na nie
wolnicze podporządkowanie się wszechpotężnej policji. Można 
powiedzieć, że przedmiotem zainteresowania Mrożka jest nie tyle 
problem władzy, ile oportunizm i konformizm, pragnienie identy
fikacji z nadrzędnymi strukturami społecznymi. 

Mrożek nie byłby sobą, a ja nie mógłbym oddać do rąk Państwa 
tego tekstu gdybym nie zacytował na koniec zdania Sławomira 
Mrożka ze wstępu do „Polic ji" : Wiedząc czym ta sztuka nie 
jest, nie wiem, czym ona jest, i nie należy to do moich obo
wiązków. To już powinien wiedzieć teatr. 

Jerzy J. Fąfara 



Szanowni Państwo! 

W szelkie podobieństwo osób i zdarzeń w tej histor ii jest najzu
pełnie j przypadkowe, ale zacznę od początku . Prof. Jan B łońs ki 

opubli kował swego czasu w „Gazecie Wyborczej" wypowiedź, 

w której twierdził , że „ Policja" , debiutancki utwór Sławomira 

Mrożka, daje się rozumieć i interpretować (śm i szy) wyłącznie 

w kontekście rzeczywistośc i ustrojów totali tarnych. Jest wtedy zło 

śliwą kpiną z policyjnego aparatu ucisku i całego totalitarnego pań 

stwa z jego zakłamaniem i biurokratycznymi absurdami. Dziś kon
tekstu już , dzięki Bogu, nie ma - wywodził dalej profesor - więc 

i granie „Policji" straciło sens. 

Jest w dzisiejszej próbie inscenizacji „Dramatu ze sfer żandar

meryjnych" pewna nutka przekory - kogóż nie nęci spór z Profeso
rem (!), ale są też powody dużo poważniejsze. Otóż wydaje mi się , 

że jakkolwiek utwór rzeczywiście zawdzięcza wiele państwu o hi
storycznej już dziś nazwie PRL i stróżom porządku z MO ') to jed
nak jego głęboki sens i odporna na kaprysy histori i aktualność pole
gają na zjawisku od źródeł inspiracji niezależnym . Cóż się bowiem 
odsłania , gdy zajrzeć pod zetlałą dziś warstwę bezpośredn iej - pub
licystycznej aluzyjności tej komedii? 

Okazuje się wtedy, że jej aktualność wcale nie osłabła - ludzka 
skłonność do kurczowego trzymania się zewnętrznych atrybutów 
własnej tożsamośc i jest trwalsza niż zmiany ustrojów. Ustawicznie 
balansujemy na krawędzi dzielącej zmienne wyznaczn iki „JA" od 
napawającego lękiem chaosu świata, w którym i stnieć może jedy
nie „Ktoś" - lekarz, kolejarz, pol icjant .. . Łatwo tu popełnić błąd 
i chwycić s ię kurczowo czegoś, co n iepostrzeżenie straciło sens 
i rację bytu. Łatwo, ani się spostrzegłszy, nakręcić w obronie wła
snej tożsamości spiralę kompletnego absurdu. Tak, to jest właśn ie 

to słowo - ABSURD . Może wiec „Policja" jest komedią odsłaniają

cą mechanizm absurdu, którego ziarno tkwi w każdym ludzkim lę 

ku o siebie? 

Wszelkie podobieństwo osób i zdarzeń jest najzupełniej przypad
kowe, a jednak„. 

Reżyser 

P.S. W przedstawieniu wykorzystałem utwory Jana Jakuba Ryby, 
Ludw iga van Beethovena i Franciszka Schuberta w wykonaniu 
Praskiej Orkiestry Gwardii Zamkowej . 

~) Polska Rzeczpospolita Ludowa i Mil icja Obywatelska - obie nazwy mocno mylące. 

Z życia 
i twórczości 
Sławomira Mrożka 

1930 
29 czerwca w Borzęcinie koło Brzeska urodził się Sławomir 

Mrożek (oficjalna data urodzin, jest rezultatem pomyłki w księdze 
parafialnej) , syn Zofii (z d. Kędzior) ( 1904 -1949) i Antoniego ( 1903 
- 1987), urzędnika pocztowego. 

1933 
Rodzina Mrożka przeprowadza się do Krakowa. 

1939 
Po wybuchu wojny wraca z rodziną do Borzęcina. 

1944 
Kończy siedmioklasową szkołę podstawową. 

1945 
Kolejna przeprowadzka do Krakowa. Sławomir zdaje egzamin 

do Gimnazjum im. Nowodworskiego. 

1949 
Zdaje maturę. Umiera Zofia Mrożek, matka pisarza. Rozpoczy

na studia architektonicznie, które przerywa po trzech miesiącach . 

1950 
W kwietniu otrzymuje nagrodę za żarty rysunkowe w konkur

sie dla nowych współpracowników tygodnika „Szpilki". Wstępuje 
do Akedemii Sztuk P i ęknych w Krakowie. W tym samym roku re
zygnuje ze studiów. O trzymuje pracę w „Dzienniku Polskim". 
Wstępuje do Koła Młodych przy Związku Literatów Polskich. 

1951 
Po zjeździe w N ieborow ie zostaje Członkiem ZLP. Aby uniknąć 

poboru do wojska, rozpoczyna studia orientalistyczne na Uniwer
sytecie J agiellońskim; po otrzymaniu odroczenia służby wojskowej 
rezygnuje ze studiów w marcu 1952 r. 



1953 
Odznaczony Srebnym Krzyżem Zasługi . 

1954 
Otrzymuje Nagrodę im . Juliana Bruna za działalność dziennikarską . 

1955 
Jako wysłannik „Dzienn ika Polskiego" bierze udział w Świato

wym Zlocie Młodzieży Demokratycznej w Warszawie. Współpra
cuje z Krakowskim Teatrem Satyryków, studenckim teatrem 
„ Bim-Bom" z Gdańska , warszawskim teatrem „ Syrena" , kabare
tem „ Szpak" i krakowską „Piwnicą pod Baranami". Rezygnuje 
z etatu w „ Dzienniku Polskim". 

1957 
Świeżo wydany zbiór opowiadań „Słoń " uzyskuje doroczną na

grodę „ Przeglądu Kulturalnego" . Otrzymuje dwumiesięczne sty
pendium do Francji . Publikuje tomik rysunków „ Polska w obraz
kach"; wydaje „Postępowca". 

1958 
Teatr Dramatyczny w Warszawie wystawia pierwsza sztukę 

Mrnżka, „Policja". 

1959 
Zeni się z Marią Obrembą (malarką) i przenosi do Warszawy. 

Publikuje zbiór opowiadań ,:Wesele w Atomicach ". Otrzymuje dru
gą nagrodę w konkursie na sztukę dla telewizji za „ Męczeństwo 
Piotra O hey ' a" . Wyjeżdża do Paryża ; w lipcu i sierpniu uczestniczy 
w międzynarodowym seminarium zorganizowanym przez Harvard 
University. 

1960 
Odbywa podróż do Włoch i Jugosławii . „ Postępowiec" ukazuje 

siew formie książkowej . 

1961 
Odbywa podróż do Anglii . Stary Teatr w Krakowie wystawia 

„ Indyka" . Premiery: „ Karola Na pełnym morzu", „ Strip tease 'u" . 

962 
Podróżuj e po Europie. O t rzymuje Nagrodę fu ndacji im. Kościel

skich w Szwajcarii. Publikuje zbiór opowiadań „ Deszcz", sztuki 
„ Zabawa" oraz „Kynolog w rozterce". 

I 3 
3 czerwca wyjeżdża do Włoch i od t ej pory pozostaje na stałe 

za gran icą. Zatrzymuje się z żoną w Chiavari na włoskiej Riwierze; 
mieszka we Włoszech aż do ! 968 r. N owe sztuki opublikowane 
w Polsce: „Czarowna noc", „Sm i erć poruczn ika" . W latach 1963-
1970 w N iemczech wychodzi trzy tomowy zbiór dramatów. 

64 
Ukazuje się „Tango". 

6 
Przenosi się do Paryża. Publikuje sztukę „Drugie danie" i tomik 

rysunków „Przez okulary Sławomira Mrożka" . Ogłasza list prote
stacyjny przeciwko udz iałow i polskich oddziałów w inwazji na 
Czechosłowację . Cenzura w Polsce zakazuje publikacji jego 
utworów i wystawiania sztuk. 

6 
3 I października żona Mrożka. Maria Obremba, umiera na raka 

w Berlin ie Zachodnim. 

o 
Premiera ,Yatzlava" w T heater am Neumark w Zurychu. „Tan

go" uzyskuje nagrodę hiszpańsk iej krytyki jako naj lepsza sztuka za
granicznego autora. 

Rezygnuje z członkostwa w ZLP. 

Uzyskuje austriacką Nagrodę Państwową w dziedzin ie literat u
ry. Odprężenie w Polsce. 

197 
Zakaz publikacji utworów Mrożka w Polsce stopniowo ustępu

je. Ukazują się „Szczęśl iwe wydarzenie" i „Rzeźnia" . Od grudnia 



1973 do marca 1974 Mrożek otrzymuje stypendium w Pensylvania 
State University. Podróżuje po USA . 

74 19 5 
Przebywa w Berlinie Zachodnim. Pisze scenariusz do fi lmu ,';-Ny

spa róż", zrealizowanego w 1976 przez Petera Wirtha. Publikuje 
w „Dialogu" cykl „Małe listy" oraz „Emigrantów", wydaje zbiór 
opowiadań „Dwa listy". 

Ukazuje się „Garbus" . 

Ukazuje się „Krawiec", „Lis filozof", „Polowanie na lisa" , „Sere
nada". Reżyseruje film wg własnego scenariusza dla zachodnionie
mieckiej stacji telewizyjnej . 

Otrzymuje obywatelstwo francuskie . Na własną prośbę wstę
puje do Związku Literatów Polskich . Odwiedza Po lskę . 

Otrzymuje Złotą Szpilkę. Publikuje „Pieszo" . W latach 1980-
1981 wychodzi czterotomowa edycja jego utworów w języku nie
mieckim. 

Odwiedza Polskę . Publikuje opowiadania. Na scenach polskich 
odbywają się premiery „Abasadora" i „ Pieszo". W odpowiedzi na 
wprowadzenie stanu wojennego publikuje list do cudzoziemców 
w „Le Monde". Odmawia publikowania swoich utworów w pol
skiej prasie i pokazywan ia sztuk w polskiej telewizji. Teatry nadal 
wystawiają jego dramaty. „Ambasador'', .:Vatzlav" i „Alfa" zostają 
wstrzymane przez cenzurę . 

Publikuje „Letni dzień". 

Reżyseruje „Ambasadora" w Monachium. Otrzymuje Nagrodę 
Związku Literatów Polskich na Obczyżnie. 

1986 
Publikuje „ Kontrakt". 

1987 
Żen i si ę z Meksykanka Susaną Osorio Rosas (reżyserka teatral

na). O trzymuje Nagrndę im Franza Kafki w Klosterneuburgu . 

1989 
Przeprowadza się z Paryża do Meksyku . Osiedla się wraz z żo

na na rancho La Epifania pom iędzy Mexico City i Puebla. 

1990 
Tygodniowy Festiwal Mrożka w Krakowie zorganizowany z oka

zji sześćdziesiątej rocznicy urodzin . 

1993 
Publikuje „ Miłość na Krymie" , wystawioną w Starym Teatrze 

w Krakowie w marcu 1994. „ Miłość na Krymie" otrzymuje nagro
dę Credit Industrie! et Commercial Paris Theatre. 

1994 
„ Dzieła zebrane" zaczynają się ukazywać po polsku. 

1996 
W „ Dzienniku Polskim" zaczyna publikować „ Dziennik powrotu" . 

1997 
Przenosi się do Krakowa, gdzie mieszka i tworzy do dzisiaj 

współpracując stale z „Dziennikiem Polskim" i „Gazetą Wyborczą". 
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