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Urodził się w 1930 w Borzęcinie - dramatopisarz, prozaik, satyryk, mieszkał w Paryżu, USA, 
Niemczech, Meksyku, w roku 1996 wrócił do Polski, mieszka w Krokowie. Od 1994 publikuje 
stale rysunki, a od 1997 także felietony w „Gazecie Wyborczej", największym polskim dzienniku. 
Prawdopodobnie najczęściej grywany w kroju i za granicą polski dram aturg współczesny, 
w Polsce przez wiele lat jeden z najpoczytniejszych, obok Stanisławo Lema, rodzimych prozaików. 
Jego twórczość jest przekładana na kilkanaście języków i w tychże j ęzykach interpretowana. 

:, Debiutował w 1950 jako rysownik, od 1953 systematycznie publikował cykle satyrycznych 
rysunków. Dzięki nim, a także pełnym komizmu opowiadaniom, wcześnie stał się autorem 

12 
niezwykle popularnym, zajmującym osobne miejsce we współczesne j polskiej literaturze. 
„Wprawdzie śmiałem się na rozmaite sposoby, i głośno i cicho, i bi ologicznie i intelektualnie, 
niemniej jednak mój śmiech nie dochodził do samego środka. Należę do pokolenia, którego 

IP śmiech zawsze bywa zaprawiony ironią, goryczą, czy rozpaczą. - Zwyczajny śmiech, śmiech 
dla śmiechu, pogodny i bez problemów, pocieszna gro słów - to wydaje się nam jakby nieco 
staroświeckie i budzi zazdrość." (Sławomir Mrożek) 
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Je Jako dramaturg zadebiutował w 1958 roku utworem POLICJA. Sztuki Mrożka - klasyka komedii, 
' 0 od razu chętnie przyjęli reżyserzy i publiczność. Swiotową sławę przyn i ósł mu dramat TANGO 

z l 964 roku. 

' 6„Witkacy przyszedł za wcześnie, Gombrowicz jest obok, Mrożek pierwszy przyszedł w samą porę" 
- pisał Jan Kott. - „I to na obu zegarach: polskim i zachodnim-" („Did og" 1965, nr 4) 

Mrożka najbardziej interesował człowiek w społecznym i kulturowym czy obyczajowym „garniturze" 
Autor, posługując się zarówno parodią, jak i pastiszem, próbował zdefiniować zasady, wedle 
których człowiek funkcjonuje w mikrospołeczności czy w społeczeń stwie. Mrożek bardzo szybko 

~j\skał miano czołowego polskiego prześmiewcy i kpiarza, który doskonale demaskuje, analizuje 
i przenicowuje absurda_lną rzeczywistość PRL-u_. Nt~ je o ~tukach p u o liczność w lot łapało 
wszelkie polityczne aluz1e 1 w1ęce1 1eszcze, nam1ęf~~ s doszukiwała. Widziała je tam, gdzie 
pewnie już dzisiaj byłyby ledwo lub w ogóle niezauwo lne. wórczość Mrożka zawsze obracała 
się w kręgu polityki. Pisarz poruszał ważkie społeczne godni io, ale równocześnie odwoływał 
się do etyki. Rozważał normy ludzkiego postępowani , które jas wo u j.o wniają się w relacji 
z drugim człowiekiem i są zarazem warunkowane sp cznymi, po 1 ~ni i kulturowymi 
okolicznościami. 

Dramaturgię Mrożka umieszcza się w nurcie teatru absurdu. 
„( ... ) stosowanie pojęcia absurdu w interpretacji twórczości Mrożka jest jak najbardziej zasadne, 
ole w innym jednak znaczeniu niż w przypadku dramatów Becketta czy Ionesco" - pisało 
Elżbieto Sidoruk. - „W ich teatrze absurd pojawia się bowiem no innej płaszczyźnie. Wyłania 
się on u nich z relacji między człowiekiem a nieobecnym absolutem i ewokuje w ten sposób 
perspektywę metafizyczną. Natomiast w świecie dramatów Mrożka - z relacji człowiek-człowiek 
(w odniesieniu do jednostki lub zbiorowości) . " („Antropologio i groteska w dziełach Sławomiro 
Mrożka", Białystok 1995) 
Mrożek buduje sytuację absurdalną zderzając, ze sobą stereotypy i ściśle zdefiniowane, 
i najczęściej skontrastowane ze sobą postaci. Siedzi sprzeczności w działaniu człowieka, który 
musi odnaleźć się w pewnej, z góry określonej konwencji. Stawia przede wszystkim pytanie 
o moralność i etyczne zasady postępowania, tropiąc i wyświetlając przy okazji niedoskonałości 
czy wody obowiązujących społecznych, politycznych czy kulturowych norm. Mrożek jest realistą, 
u którego konkret pęcznieje do rozmiarów absurdalnych. 
„Wielokrotnie podkreślano matematyczną wręcz zasadę działania wyobraźni Mrożka - pisało 
Małgorzata Sugiero - który - wybrawszy jakieś absurdalne wynaturzenie otaczającej go 
rzeczywistości - z żelazną logiką doprowadza no scenie do jego ostatecznych konsekwencji". 
(„Dramaturgia Sławomiro Mrożka", Kroków 1996) 
O bohaterach Mrożka często pisano, że są to marionetki, figury szachowe, że stanowią 
przezroczyste odzwierciedlenie stereotypów społecznych, kulturalnych, obyczajowych, literackich 
czy wreszcie charakterologicznych. Opozycje pomiędzy postaciami prześledził Jan Błoński, 
który za najogólniejszy wyróżnik tych kontrastów uznał przeciwstawienie natury i kultury. I tak 
w twórczości Mrożka można mówić m.in. o opozycji mędrka i prostaka, intelektu i ciała, 
cywilizacji i barbarzyństwa. Jednak często proste opozycje ulegają skomplikowaniu 
i „( ... ) nie ma u Mrożka rozdziału na panów i chamów" - pisał dolej Błoński. - „Raczej - miast 
podziału społecznego czy wspólnie z nim - powstaje zróżnicowanie psychologiczne? 
Antropologiczne? Ta typologia ludzka, owszem, ma stronę społeczną, ale przede wszystkim 
etyczną, egzystencjalną, Bóg wie jaką jeszcze. W każdym z nas - zdaje się mówić Mrożek 
- drzemie chom i puszy się intelektualna marionetka. Z tym wszakże, że w każdym inaczej, 
w rozmaitym układzie i uporządkowaniu. Oczywiście, bywają momenty, środowiska, epoki, 
które sprzyjają bardziej tym lub tamtym. Stąd odmienność zachowań i intryg dramatycznych". 
(„Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka", Kroków 1995) 
Charakterowi postaci Mrożka odpowiada silne zróżnicowanie językowe. Język autora, obdarzonego 
niesłychanym literackim słuchem, pełen jest literackich odwołań, zapożyczeń i cytatów, które 
najczęściej wykorzystywane są w sposób parodystyczny. Język postaci charakteryzuje ich kulturę. 
Swiat bohaterów, który ujawnia się właśnie w werbalizacji, jest więc światem „zasłyszanym" 
„Mówić bowiem, to odwoływać się do gotowych wzorców mówienia, zależnie od położenia, 
relacji komunikacyjnej i potrzeb pragmatycznych" - pisał Błoński." 

* ~~i~ SŁAWOMIRA MROŻKA 
na podstawie m.in: Małgorzata Sugiero, „Dramaturgia Sławomiro Mrożka", Kroków 1996 
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To było bardzo ogólne, więc nie czu jcie się urażeni. 
J& Nic nie morn do śmiesznych kombinacji i zabawy kolorami albo 

fakturą„. 
„. Ale czarne legginsy+ mini = NUDA, NUDA, NUDA. 
Nie traktujcie tego trendu tok dosłownie!!! 
To tylko jeden z wielu„ . 
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Militarny - stylowy i charakterystyczny: czarny, brązowy lub zielony. Prosty. Jak go nosić? Nowa wersja: 
skontrastowany z sukienką. Pozornie odległe style wyglądają świetnie przy połączen iu , jak u M iucci Prady. 
U kogo? Cacharel, Mare by Mare Jacobs, „ . 
Z ciekawym kołnierzem - wystarczy detal, by Twój płaszcz stał się niepowtarzalny. 
Jak go nosić? W zwykłym pła szczu podnieś kołnierz, zadbaj by nie zakrywały go włosy, jak u Burberry. 
Gdy jednak kołnierz jest oryginal ny, nie musisz już nic robić, Wystarczy, by BYŁ. U kogo? Albe rta Ferretti, 
Burberry, Tibi, „. 
Kokon - łagodne wykończenie. Okrągły kołnierz. Sztywny, ale wygodny. Często w porze z dużymi 
guzikami. Jak go nosić? To nowy kształt. Skontrastuj go z obcisłymi spodniami i butami no obcasach 
(lub spódnicą przed kolano i grubymi rajstopami zamiast spodni). U kogo? 3.1 Philip Lim, Derek Lam, 
Honii Y„„ 
Ja wciąż szukam płaszcza, który byłby najbardziej podobny do tego z pokazu Dereka Lamo . Ten został 
chyba stworzony dla mnie. Kochom w nim idealnie wszystko „ . 

http:// fa shion-victim .blog onet.pl 
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