
Prapremiera komedii Mrożka pt. 

POLICJA 
odbyła się dnia 27 czerwca 1958 roku w Teatrze Dramatycznym m. st. 

Warszawy, w reżyserii Jana Świderskiego, scenografii Jana Ko

sińskiego . . W przedstawieniu brali udział aktorzy: Stanisław Win

czewski, Jan Swiderski, Bolesław Płotnicki, Aleksander Dzwonkowski, 

Janina Porębska, Feliks Chmurkowski, Maciej Zaremba (kolejność 

wg spisu osób w programie). 

UWAGI 
O EWENTUALNEJ INSCENIZACJI 

Sztuka ta nie zawiera niczego 
poza tym, co zawiera, to znaczy 
nie jest żadną aluzją do niczego, 
nie jest. też żadną metaforą i nie 
trzeba jej odczytywać. Grać po
winien przede wszystkim nagi 
tekst, podany możliwie jak naj
dokładniej, z podanym dobitnie 
sensem logicznym zdania i scen. 
Sztuka ta, o ile miałaby być wy
stawiona, wymaga wytężonej 
uwagi ze strony widza ze wzglę
du na jej zagęszczenie konstruk
cyjne. Jest więc męcząca, o ile 
nie poda się jej bardzo wyraźnie 
i czysto. 

Stwierdzenie, że sztuka nie 
jest 1 ,metaforą", a jest tylko tym, 
czym jest - w swoim ograniczo
nym przestrzenią i czasem sce
nicznym trwaniu - pociąga na
stępujące konsekwencje: 

Nie można jej dodawać żad
nych figli scenograficznych, ani 
dla dowcipu, ani dla dekoracji 
(dekoratywności). Niczego nie 
„podkreślać", obchodzić się rów
nież ostrożnie z „nastrojem". Nie 
dodawać jej też żadnych zbyt 
rozbudowanych działań. Słowem, 
nie robić niczego, co by odbiegało 
od przedstawienia maksymalnie 
przejrzystego, nieco surowego 

komedia, w tym sensie, że nie 
wolno przeakcentować w niej 
dowcipów. O ile sztuka zawiera 
jakieś dowcipy, to są one tego 
rodzaju, że trzeba je mówić bez 
zapowiadania „uwaga, teraz mó
wię dowcip". W przeciwnym wy
padku, powstaje rzecz chybiona, 
i trochę nieelegancka, jeżeli nie 
niesmaczna. 

Nie jest to także , ale to wcale 
nie jest - sztuka „nowoczesna" 
ani „eksperymentalna". Wydaje 
mi się, że nie trzeba szerzej tłu
maczyć , co przez to się rozumie. 

Zdaję sobie sprawę, że powyż-
DOKO'RCZENIE NA, STR. 2 

i statycznego, czystego i „ścicha
pęk". Jak wykazuje smutne r 
doświadczenie, każda próba prze
sadnego „podkreślania", „inter
pretowania" i szarżowania teks-
tów autora tej sztuczki staje się 
niepowodzeniem artystycznym. 

Nie jest to także, broń Boże, 
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Policja - a:kt II Policja - akt I , 
(łac. < gr.} : 

1) Dawniej całokształt wewn. działalnośc i administra<:ji 
państwa; np. w Polsce w końcu XVIII w. nazwą „policja" 
określano całość administracj i państwowej, z wyjątkiem 
administracji w sprawach wojskowych i skarbowych. 
W XIX w. dla ściślejszego określenia sfery działalności 
policyjnej państwa w całej Europie przyjęła się formuła, 
że jest to działalność zmierzająca do utrzymania porząd
ku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Policja s e
sy j n a, współcześnie całokształt uprawnień sądu pod
czas posiedzenia, zmierzających do zabezpieczenia powa
gi, spokoju i porządku czynności sądowych. 2) Organ 
państwowy powołany do ochrony, porządku i bezpieczeń
stwa publicznego, działający jako specjalny korpus oso
bowy, zorganizowany w sposób wojskowy. W Polsce 
w okresie międzywojennym organem tym była utworzo
na w roku 1919 Pol i c ja Państw o w a, działająca 
również w okresie okupacji hitlerowskiej , rozwiązana 
w roku 1944. W PRL organem powołanym do ochrony 
porządku i bezpieczeństwa publicznego jest Milicja Oby
watelska . 

IACZELllll 
POLICJI: 

WIĘZI EN: 
( .. . ) Dlaczego los mn ie . okaleczył , pozbawił radosnego do
znania zgody, poddania, lojalności, miłego poczucia jed
ności z władzą, błogiego przyzwalania na spełnianie się 

nieuchronności politycznych, z tą dodatkową przyjem
nością, że nie trudząc się powoływaniem tych nieuchron
ności zadowalam się akceptacją, mając jednocześnie całe, 
dobrze działające na samopoczucie - przekonanie o swo
jej aktywności . Byłem niepełnym człowiekiem, panie na
czeln iku, aż wreszcie zrozumiałem, że jeszcze nie jest za 
późno. Tak, właśnie nadszedł czas, kiedy moje pierwsze 
ja, buntownicze i dociekliwe - obumarło na skutek prze
sycenia, a obudziło się to drugie i pełnym głosem zażą
ąało należnego mu pokarmu - radosne j i spokojnej zgo
dy, skwapliwej nadziei, pokoju, jaki płynie z pełnego 

dołączen ia się . 

Ale właśnie będąc z policji, ale uda
jąc przed innymi, że się nie jest 
z policji, jest się w poli cji jakoby 
w dwójnasób. Ale dopiero być z po
licji i udawać przed samym sobą , 
że się n ie jest z policj i - to znaczy 
dopiero być z policji głęboko, roz
koszn ie, powiedziałbym całą piersią, 
jest się prze-policyjnym, jak żaden 
inny policyjny, czy nawet w dwój
nasób policyjny policjant. 

NACZELNIK POLICJI: 
(Wielka Encyklopedia Powszechna PWN) 

Bez prowokowania nie ma 
aresztowania. 

UWAGI ... 
DOKO~CZENIE ZE STR. 1 

sze postulaty mogą mnie narazić 
na zarzut, że nie wiem, co to jest 
teatralność. Nie o to chodzi, być 
może nie wiem, co to jest teatral
ność, ani nawet tego nie czuję. 
Natomiast jestem pewien i wiem 
dokładnie, że pewne elementy 
tzw. „~atralności", teatralnego 
myślenia , zbanalizowały się, spły
ciły i sfetyszowały same dla sie
bie, weszły niejako już do arse
nału myślenia bezmyślnego, au
tomatycznego. Między innymi 
odczytywanie sztuk jako „meta
for", twórcze i nowe, może także 
przekształcić się w jeszcze jeden 
szablon myślowy. (Tym bardziej, 
że sztuka niniejsza prowokuje do 
- jak to się mówi do „ułatwia
nia sobie życia" przez zastosowa
nie takich właśnie szablonów, jak 
„metafora ", „komedia", „nowo
czesność" itp.). 

Wiedząc , czym ta sztuczka nie 
nie jest, nie wiem, czym ona jest 
i nie należy to do moich obo
wiązków. To już powinien wie
dzieć teatr. Przypuszczać, że po
wyższe odautorskie postulaty na 
„nie" ograniczają inscenizatora 
i niczego mu już właściwie nie 
pozostawiają - to by znaczyło 

nie mieć prawdziwego szacunku 
dla teatru, posądzać go o ciasnotę 
i ubóstwo. 

Autor 

Policja - akt I 

WIĘZ I Ei: 
Niech pan mi wierzy. Zerwałem 
z moim dawnym, błędem, antypań
stwowym poglądem. Przyczyny mo
jej przemiany są dwojakiego rodza
ju, nazwałbym je zewnętrznymi 
i wewnętrznymi . ( ... ) Przyczyny 
zewnętrzne to właśnie te, o których 
już trochę mówi liśmy, to wszech
stronny rozwój naszego kraju , o któ
rym można się przekonać, choćby 
wziąwszy do ręki pierwszą lepszą 
gazetę . Niech pan się rozejrzy do
okoła . Niech pan nie chowa głowy 
w piasek przed os iągn ięciam i . W 
kraju jest żle? Wystarczy wziąć dla 
przykładu choćby pańską pensję , 
żeby dostrzec bezpodstawność ta
kich narzekań . Słowem stałem się 
entuzjastą i nie ukrywam tego. 

PROWOKACJA (łac.): 

prawo nakłaniania innej csoby do popełnienia przestępstwa w tym celu, 
by skierować przeciwko niej postępowanie karne; niektóre ustawodaw
stwa ujmują prowokację jako osobne przestępstwo; wg polskiego prawa 
karnego prowokator odpowiada za podżeganie i nie jest zwolniony od ka
ry, nawet w wypadku, gdy zapobiegł w dokonaniu przestępstwa, do któ
rego nakłaniał. 

(Wielka Encyklopedia Powszechna PWN) 

Przedstawienie prowadzi : Regina Dąb
rowska 

Kontrola tekstu : B eata Sza radowska 

Kierownik t echn iczny : Antoni Poroś 

Kierownik pracowni elektroakustycznej : 
Andrze; Burian 
Kostiumy wykonano pod kierownictwem : 
Wtadystawa Hrybka i H enryki Krzewic
k iej 
Kierownik pracowni malarsko-modela
torskie j : Antoni Poroś 
Kierownik pracown.i fryzjersko- perukar
skie j: Danuta Fuk siew icz 
Kierownik pracowni stol arskiej : Aleksan
der Kornacki 
Kierownik pracowni ta picerskie j : Woj
ciech Chojnacki 
Kierownik pracowni ślusa r skiej : Jan 
Teodorczyk 
Brygadier sceny : Józef Dąbrowsk i 

Organizac ja Pracy Artystyczn ej : Barbara 
Swirska 
Kierownik Dzialu Organizac ji Widowni: 
Marta Nowocień 

Zamieszczone w programie zdjęcia Sła
womira Mrożka zaczerpnięto z programu 
sztuki Mrożka Em i granci w Schlosspark
-Theater w Berlinie Zachodnim. 
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