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SŁAWOMIR MROŻEK wrodzi! się w 1930 r . w Borzę
cinie kolo K rakowa. Z Krakowem też związał swoją 
mlodość. Tam bowiem skończył Liceum im. Nowo
clworskiego, tam studiował (Polit echni k a, U J i ASP), 
tam wreszcie debiutowa! jako dziennikarz i rysowni1:, 
T ej ostatniej pasji Mrożek nie porzucil do dziś; znane 
są j ego satyryczne cykle rysunkowe w „Przekroju" 
i „Szpilkach". W 1953 r . Mrożek wydal pierwszy zbiór 
opowiadań „Półpancerze praktyczne". Następne zbioru 
to „Słoń" (19 57), „Wesele w Atomicach" (1959 ) i inne . 
Od 1958 r. zaczyna pisać dla teatru. Jego dramatur 
giczny debiut „Policja" (prapremiera T . Dramatyczny 
w Warszawie w 1958 r .) przuniósl mu od razu uzna
nie publiczności i przychylność kry tyk i . Uważa się go 
za kontynuatora tradycji Witkacego, Gałczyiiskiego 
i Gombrowicza. Chociaż Mrożek jest mistr zem malej 
form y teatralnej (jednoaktówki : „Czarowna noc", 
„ Karol" , Na pelnym m orzu", „Zabawa" , i inne), jednak 
największy sukces odniósl „ T angiem" (1964), któ r e gra
ne bylo z ogromnym powodzeniem na wielu scenac/1 
w kraj u i za granicą. Nie sposób wymienić wszystkich 
sztuk Mrożka (napisał ich przeszło 20), wymieńmy więc 
najnowsze : „Szczęśliwe w ydarzenie" (1973), „Rzeźnia" 
(1973), „Emigr anci" (1974). 
Jego u twory są tłumaczone na wicie języków i wysta
w iane m. i n. w Angiii, Czechosłowacji, Jugosławii, 
Francj i, na Węgrzech i we W loszech. 

Sławomlr Mroiek 

MALE LISTY 

Przy jrzy jmy się sam o-szyderstwu. 
Szydzę z sieb ie, to zna czy, że jestem mądrze jszy 

od samego s ie bie. (O lu dz ie, czy to dostrzegacie? Czy 
to docen iacie? ) 
Szydząc z siebie zapobiegam, aby szydzil i ze mn ie 

in n i. (0 ludzie, n ie s zydźc i ze mnie, ja j uż to sarn 
z rob iłem, ubiegłem was.) 

Samo -szyders t\vo bynajmniej n ie świadczy, że na
prawdę uważam s iebie za nic. Samo -szyderstwo świad

czy, że nie jestem pewien swoj ej wartości , cho ć 

c hc iałbym być . Wobec tego wolę zapewn i ać, że w ogó
le n ic nie jestem wart. 

Ale pon i eważ sam z s iebie szydzę , więc wznoszę s ię 

ponad moj ą niewartość , jes tem mądrzej szy od samego 
sieb ie, czyli jednak mądry, czyli jednak coś wart, 
etc., etc. 

J est różn ica m iędzy szyders twe m a tr zefwym spoj 
rzeniem. Szydzenie jes t r odza jem upo jenia, n ietrze
źwośc i. Jest upojne. Spojrzen ie krytyczne, humor w 
stosunku do siebie, to n ie szyderstwo. Humor jest po
błażliwy, a pobłażliwość świadczy o pewności siebie. 
Szyderstwo jest gor zkie i twarde. Złe. Świadczy o 
złym stanie nerwów. 

Samo-szyderstwo jest dzieckiem podej rzliwośc i. Po
dejrzliwości skierowanej p r zec iwko sJbie i doprow a
dzonej do stanu zapalnego. Zaś podej rzliwość, ogólna, 



nagminna, powszechna, podejrzliwość skierowana we 
wszystkie strony, podejrzliwość jak o styl jest chorobą 
naszego wieku. 

Wszystko zaczyna si ę od : „To nie święty Mikołaj , 
to tatuś. He-he" 

Samo tylko: „To nie święty Mikołaj, to tatuś" mie
ści się jeszcze w krytycyźmie, w trzeźwości, w prze
nikliwości. Ale doszło do tego owo „he- he" i to „he-he" , 
ten rechot, rozlega się gromko i nieustannie. Twor zy 
styl. Rechocząc oddajemy się z pasją tak zwanemu 
demaskowaniu. „Demaskujemy" wszystko z góry, z za
łożenia. Przybraliśmy postawę „demaskatorską" i 
trwamy w niej nieruchomo, jak święty Szymon Słu
pnik na słupie. Jak każda pozycja n ieruchoma, tylko 
ta i żadna inna, wybrana i ustalona raz na zawsze 
jako jedyna, jako „na jlepsza" - ta postawa jest ka
lectwem. 

Szpitale wariatów pełne są chorych, któr zy tygo
dniami trwają w jednej pozycj i, nieruchomo. Na przy 
kład na jednej nodze, albo twarzą do ściany„ . 

Nastawienie „mnie nie nabiorą", podniesione do 
rangi programu, światopoglądu, systemu, jes t tanim, 
tandetnym i dlatego popularnym sposobem na dobre 
samopoczucie, na przekonanie siebie o swoj ej własnej 
wyżs zości i utwierdzenie się w tym przekonaniu. Oto 
cały świat chce mnie podejść, oszukać, ale ja się nie 
dam, jestem mądrzejszy, chytrzej szy, bardziej prze
n ikliwy od wszystkich i w szystkiego. Od tych, którzy 
chcą mnie podejść i od tych innych, głupców, k tór zy 
ewentualnie podejść się dają. A w ogóle życie, cały 

bieg rzeczy we wszechświecie tylko na tym polega, 
żeby stwarzać przede mną pozory, k tóre ja przenikam 
I odrzucam z owym „he-he" na ustach. Proste i wy
godne. 

Powt arzam, należy odróżn ić j asność widzenia, uczci
wość widzenia od „przenikliwości" dema ka tora-mania
ka. Jasność i uczciwość widzenia nie zakłada z góry 
tego, co zobaczy. Jest w tym podobna do moralno
ś ci uczonego-badacza. Natomiast maniak-demaskator 
wie już zawczasu i to z całą pewnością - jaki 
będzie wynik badania. Po pierwsze: wie, że za wszy
stkim kryj e się coś zupełnie innego. Po drugie: wie, 

że to inne, to pod spodem, jest zawsze, mu s i być za 
wsze - parszywe, gorsze i niższe od tego, co na wie
rzchu. A ponieważ wie, więc nawet już patrzeć nie 
musi. Spieszy si ę do owego„he-he". 

Gdyby Freud, Darwin, Nietzsche i jeszcze ktoś wie
dzieli, jak ie wydali potomstwo„ . Nie wszystko, co tra
fia pod strzechy, nie ulega tym samym znieprawieniu, 
odkształceniu, spłaszczeniu. Szlachetna sztuka wątpie

nia s tała s ię uprawianiem man iackiej pewności a 
priori. K onsekwentny, upar ty demaskatoT jest tak 
samo naiwny, jak konsekwentny, uparty, wierzący. 

Teraz już o krok jesteśmy od wzmożonej dziś na 
całym świecie wiary, że spiski i konspiracje są moto
rem wszystkiego, co się dziej e. Bo j eżeli cały świat 

knuje, ukrywa, oszukuje, kręc i. , . Ale m y się nie damy, 
my wiemy, n a czym to w zystko polega. Br ak dowo
dów, że spisek is tnieje, j st najlepszym dowodem na 
istnienie spisku, bo spisek polega wła nie na tym, 
ieby nie było dowodów. Na sekrecie. Nie dają nic 
poznać po so bie, więc na pewno mają coś psiekrwie, 
na sumieniu. Tryumfujemy. Mamy na twarzach chytry 
uśmieszek wyższości. Pewność nieuzasadniona nadaj e 
naszym twarzom wyraz zwycięs kiej, ar cy-kapłańskiej 

euforii. Mamy twar ze paranoików. 

Paranoja - to obłęd z sys temem. My mamy nie
zawodny sys tem interpretacji, który pozwala nam 
przeniknąć wszystkie fenomeny i zagadk i, zapanować 

nad nimi mentalnie. O ile można się zgodzić poniekąd, 

że żyjemy w czasach szalonych (czy by ły czasy n ie
szalone, czy tylko każdy czas ma swój ro dzaj szalei1-
stwa'?), z tym powszechnym narzekaniem, że czasy są 
szalone (powszechnym, bo kto stwierdza, że czasy są 
szalone, tym samym siebie uważa za zdrowego na 
umyśle i daje to innym do zrozumienia. A któż nie 
chce dać tego innym do zrozumienia?) - to właśnie 

dlatego, że sporo jest dzisiaj paranoi. 

Mania prześladowcza - to paranoja klasyczna. „Ja 
tam, panie, wiem, na czym to wszystko polega i co 
za tym się k ryje. Zaraz panu powiem". I mówi -
niestety. Albo gorzej; pisze. Gorzej, bo wtedy zwraca 
się do większej ilości ludzi, odbiorców jego szaleń-
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stwa. Słyszy go jeden , najwyżej paru, ale czy ta go 
w ielu . A ponieważ w swojej paranoi nie jest odoso
b1; i r,y, więc wśród czytelników na pewno znajdzie 
bra~ i - paranoików . Oni jego , ich wspólnej paranoi p rzy
klasną i tak rośnie i umacnia s ię paranoja ogólna . 

Sł.A WO MIR MROŻEK 



- Marta Piwińska 

MROŻEK, czyli SŁOŃ A SPRAW A POL SKA 
Różn ice m iędzy teatrem Mrożka a teatrem absurdi.; 

na Zachodzie są łatwe do uchwycenia. O w iel2 t r u
dniej, wbrew pozo rom , jest określić ich po dobieństwa . 
Wyliczmy więc różnice, upraszczaj ąc je z kon iecz
~ oś ci. Pier wsza i ta, z k t_órej wynikają wszys tkie 
m ne, w po taci na jpro stszej, - --wygląda chyba tak: 
d ra mat B cketta czy Ionesco - przy wszystki~h ich 
różn icach - to mikrokosmos lub ludzki fragment mi
krokos_m osu. Dramaty Mrożka to mikrospołeczeństwa 
Człowiek w teatrz absur du jest zawieszony między 
prawami natur y a meta.f izyką. M iędzy bezwzględno 
śc t ą tych praw a pragn ieni m ich podważenia w ten 
sposób, że im nada (zna jdzie dla nich) jakiś wyższy 
na.dnatural:'Y (ludzki, boski) sens. Człowiek j st po~ 
dzielony między wła n ą przypadkowość i sko!1czoność 
a absolu t, k tórego nie ma. Absurd w t a trze absurdu 
to, w o sta tecznoś ci , na dn ie, brak ogólnego uzasadnie
nia ludzkich i stni eń poszczególnych. I nd terminizm 
de term inizmu biologiczn go, k tórem u czasem tylko 
Becke tt się wymyka. Wtedy nie jest t jednak już 
teat r absurd . 

Dramaty rożka to mikrospołeczeństwa. W tym 
teatrze człow i ek jest os tatecznie określony przez swo
j ą pozy cję w stosunku do innych . Ma ran 'ę, k tóra 
determin uj go tak ści śle , jak w tea trze absurdu b io
log ia. Związki międzyludzkie w teatrze Mrożka sta
j ą s i ę ni mal ab olutem . Układ s ił je. t bezwzelędny, 
Jak w t a trze absurdu p rawa na tury. I to jes t chyba 
podobieństwo z tea trem absur du. Rzeczywistość u j ęta 
w ka tcgorie ostateczne jest mistyczna a lbo grotesko
wa, trzeciego wyjścia n ie ma, wszystko in n to 
względność i kompromi . b solut gra niczy z absur
dem, tę pu łapkę znała już teologia, d latego naka7.y 
wała wie rzyć . Mrożek nie jes t m istykiem jest r acjo
nalis tą , ale r ac jonalizm dopro wad za do kat egor ii osta 
tecznych i też m u wychodzi ab. urd. Gatunek absurd u 
jednak jes t u n iego inny. Jeś li u Becketta czy Ionesco 
zbawienie pr zed prawami natury miało być - mówi ąc 
ogólnie - w m tafizyce (choć go nie ma), to u Mrożka 
społeczny układ s ił t eż musi nabrać sensu „wyższego' ' . 
Literatur a to rzeczywi s tość najbardziej zmitologizo
wana. Mrożek-pro zaik wysz dł od pa rodii, literatury 
w karykat urze. Już wtedy się okazało , że literacka 
parodia wystar czy, żeby rzeczywi stość , nie literatura . 
s t ała się abs urdem . P isze Juzowsk i: „P olscy krytycy 
twierdzą, że ziarnem, z k tórego wyr asta humor Mroż
ka, jest parodia. Nal eży jednak dodać , że kiełk i tego 
ziarna nie tylko w górę s ię pną, al e ryj ą w głąb . 
Zazwyczaj parod ia bierze pod skalpel zewnętrzną ce-

chę zjawiska po to, aby w ten spJsób skier iwać uwa
rę na jego i~totę . Mrożek z~ś parodiuj e nie kształt 
zjawiska, le''Z jegn sens ." 

Pisze Kott : „Mrożek jc~t reali,t;:i nad . Nad polskim 
·1bsu-rdem." Jego aktówki bywały dosyć ascety-czne, 
ale proza Mrożka jest. gę ta od tego (nad)realizmu. 
Magiczne rzeczywistośc i n· kładają się tam jedna na 
drugą. Wszystko s ię pomics-:elo: Marks z Mickiewi
~zem Manifest Komun istyczny z Ap'.l kalipsą, Kant 
i kościeln::: kantyczki, konformizm z komfortem . Pisze 
Mrożek: „Straszna nas Pa tej ,„,. i ~łuchcj ciemnota 
11gar!1ia i zabobon ... Bo trzeba \ ·;•m wiedzie.:, że u nas 
nocami tak coś wyje, tak wyje .. . że aż się serce kur ·· 
czy. J edni móv.rią, że to duch hiednialrn Karasia tak 
1.awodzi na kulaków, in'1 i - że to bogacz Krzywdo!'1 
p:'l śmierci tak si skarży 1 1 obowiązkowe doslawy . 
Ot, zwyczajna walka kl?.s \\'3 . A mo ja chata samot
na pod lasem stoi, noc czarr:.1 i las czarny, i myśli 
moje jak kruk i„. Por:idżc ie wwarzysze, my tu sami 
j dni w środku kraj u leżymy, a dokcła wio r$ty i mo
giły „ . I tak ze w~7.ystkim jes . Wy nan mówicie: Eu
ropa. A tu, o postawimy mleko na kwaśne, to skądś 
wyłażą garbate karzełk i i szczają nam do garnków ... 
Ale to wszystko nie najgorsze. Gorzej, że jak to piszę 
drzwi się otwarły, świ11ski ryj si w nich ukazał i tak 
jakoś dziv.·nie na mnie patrzy, patrzy.„" 

Pisze Żółkiewski: „Świat Mrożka „. j st to świat 
alicnacj " '. Ale parabole i karykatury i wszystko, co 
wyobc wawszy się osiągnęło fetyszową samodzielność 
w świec ie Mrożka staje się fantastyczne niesam wi t~ 
już i 1Nizyj ne. Przekracza granicę między satyrą a 
grnter.ką - jak u Gogola. Czarownice na miotłach 
pędzą na zebrania Ligi Kobiet, w ZOO zam iast sło
nia skacze pięćset królików, na wiosnę okn wszyst
kich biur się otwierają i urzędnicy lecą do Tatr, by 
nad szczytami prowadzić żywot orli. Wystarczy uwi -
rzyć w potęgę ludzkiej myśli , a wszystko staje się 
możliwe . W zmitologizo\vanej rzeczywistości wszystko 
jest możliwe Po co nam dewizowy słoń w okresie trud 
ności gospodarczyc:h? Wystarczy uwierzyć w słonia, 
za siatką może być pięćset królików. Jes t tak' rys11nek 
~'Trożka i podot;ine opowiadan ie. Ludzie myślą, wierzą 
1 skaczą królik1. Słoń . Królik. „A to Po lska właśnie" . 
Mrożek najpierw opisał krainę mitologii ialckty
cznej. Potem zainteresował go proces powstawania 
~itu. Gatunek absurdll Mrożka wywodzi siq chyba z 
Jego prozy, choe dopiero w teatrze ten absurd s tał się 
dynami zny - kazało się , dlaczego zmitologizowana 
rzeczyv1istość jest właśnie absurdem. Przedtem jednak 
była sonda ,...,. głąb największych m itów,w li te raturq 
romantyczną . 

Fragmenty artykułu drukowanego w DI A LOGU 
nr 5/1966 



POLICJA w oczach recenzentów. 

„Farsa Mrożka Po! icjanci przyjęta zo s tała przez 
krytykę jedn myślnym aplauzem „. („.) Taka zgoda 
narodowa wydaje· ię osobliwością wobec utworu gro
teskowego, szyderczego, w dodatku forma lnie mogą
cego razić niej edno przyzwycza jenie". Dlaczego? B 
- „Aprobata spotykająca owe dzieła, i Mrożka w 
zczególności, zdaje się pochodzi ć równ ież stąd , że 

autor ten, przy cał j swej dziwaczności , podejmuje 
prawdę , która choć zaskakująca , wisiała na koócu 
j ęzyka . Mrożek jest mianowicie piewcą absurdalności 
naszego życi a. Ra hab ilituje on nonsens, nadaje mu 
cechy pozy tywne, pogodne, wreszcie poetyczne''. 

Zy i;-munt Kałużyński (Polityka 37158) 

„Mrożek istotnie wychodzi z prawdy ob!ekty\l'mej. 
Jego paradoksy s ą głęboko zakorzenione w r zeczywi
stości . Na wyrwan y z rzeczywistości fragme nt życia 
nakłada szklany klosz l patr zy. Pod kloszem wierci 
s i ę, kłębi i roś nie absurd zwycza jny, do którego je -
teśmy przyzwyczaj eni, który w tym mnmencie do
piero dostrzega my, obserwuj ąc jego rozwój na Mroż
kowej pożywce. Absurd zwyczaj ny rośnie bez dostępu 
świeżego powietrza, potęguje się , prze zta łca w 
absurd absurdalny, nadzwyczajny - to już Mrożkowa 
wizja rzeczywistości, ale j akże prawdziwa! To rze
czywistość absu rdalna, rządzona żelazną log iką, także 
nas obowiąz ującą." 

Andrzej Jarecki (Nowa K uitu-ra 39/58) 

„W tej sztuce Mrożek pokazał tęgi szpon satyryka. 
I chociaż formalnie Pol i cja - bo taki jest tytuł utwo
ru - bardziej jest skeczem niż rzeczywistym dr am -
tern, to jej wartości artyst. czne i literackie jej p ro
blematyka, jej metafora, jej oryginalność i nielękli 
wość - kwalifikują rzecz do pierwszego rzędu pełn o
wartościowej dramaturgii współczesnej . I skoro film 
Złodzieje i policjanci zrobił dzi ś karierę euro pejską, 
to, chociaż u nas trudno cokolwiek przewidywać, 
ze spokoj nym sumieniem mogę Mrożkowej Po!ic ji 
życzyć tego samego." 

Zygmunt Greń (Odra 28/58) 



Cena 4 zł 

Czy policjant, który już aresztował osobę, 
z którą jednocześnie znajduje się w stanic wza
jemnego aresz towania, może a1·esztować osobę 
trzecią, przez którą zresztą został już uprzednio 
aresztowany, łącznie z tą pierwszą osobą, z 
którą go łączy pierwsze aresztowanie obopólne. 

POLICJ A - akt II I 
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