


SŁ WOi\ lIH ~IROŻCK urod z ił sH; w 19:ł0 roku 
w Rorzęc rnic k u ł o Brzeska w Krakowsk il'm . Sludio
w :ił n ;:i Wydz 1alt• f\rch1lpktury Ptil1lpch111k1 Krakow
sk iv.1 u rnz \\' /\ku le111 11 Sztuk P1 c; k nych . S ud 1a ll• 
pn.c rv.:n t .JC'cl nak. pnclc·.1m u,1qc \\. HJ:JU rok u pnc1 · 
w rcd~1kc .1i kra kowski l•go „Dz1l'11111ka Polsk1L•go" . 
Dl'biu towal w lymżl· rnku 11a lamach „F>r1.1•kr11.1u". 
.Jako dz 1L•11111karz. 11 tL·rat 1 s;1lyryk \\· spó l pracuwał 
także z „ Ży ·1c-> 111 Lilt•r;1dun1": v la lach l!).1l:i - - .17 
publ1k 0\VH I n•c'( •nz.i<' t \'a lrnl nt• \\' „1-:t'h u Kr<1k1l\\a". 
Znant• były Jl' go cy ld (• r .vsU11 lww1· pl. „ [„u lsk:i \\ 
lll.Jrai'.LI ·h . przez okubry Sławom1r<1 :\ l r11i.k; i publ1-
łwwane \\' „Przc krnju " czy parocly!->t:vcznn rubrykcl 
Postqpu\VLC<.: najp i nv w „Od 1\ do Z", pożniL'.1 \\' „ Z\·
ciu Literackim" (1956-58) . . Jako rvsownik wspól
pracujc do dzis z r edakc.i'-l „Szp ilek". B~;ł równie~ 
współpracownikiem gdaósk1ego ek!:iperymen talnego 

teatru studenckiego „Bim-Bom" , kierowanego przez 
Zbigniewa Cybulskiego. 
Wydał m.in. tomy f betonów i opow1adan saty

rycznych: Opowiaclanw ;:; Tr:::mielowej Cury (1950), 
Półpancerze prak tyczne (19~:3), Sło1i. (1957), Wesele 
ie Atomicach ( 1959), Dwa listy (1974); povneści Ma
leiikie lato (1956), cieczka na południe (1961) ; ykle 
rysunków satyrycznych Polska w obrazach (1957) . 
parody!:ilyczny organ z „Życia L1terack1ego" - Po
:;tęp<nciee (1960). W 1964 ruku ukazał s1~ tom ()p11-
ieia1lanza (poszerzony w Hl74) . 

. Jako dramaturg debiuto\vał w lf).18 ruku l 1ol1c111 . 
\V naste; pnych la lach opu bi 1kowa I nn łamach „ D1u
lugu" kolL.11w dramaty : Mc?c:::e11slH'CJ Pwtrn Oheyu 
(19:19), l nrlyk (lBnO). \\' lHHl - Nu pełnym n1or::u. 
Karnl i St np-tease. w l 96:2 - Zabawa i Kynolog 
H' ru:u·rc<'. w Hm:; C::cLr<J1cnc1 noc 1 Smicn · 
porw::::niku . Sztuki k cz~sto goscdy na pobk1ch 
SCl'llUCh. 

Od 196~ roku \lrożL•k przl'byw~1 za gra111cq. naJ
pi '!'\\' \.\' l' \\Tłqszpch, a od HJG:l roku \.\ Paryżu . Za 
swe wypo\\ IL'dz1 na lamach prasy francusk1t 'J był 
w Hl68 roku \\ 111L'\\ybrc·dny sposób alakuwany 
prz ·z publ1cysto\\' krajo\Vyt'h . . ILdnak J •go lrnlejne 
ul wory dramalycz1w pub!Jl·m, anL· ::1 v kraju czc;
slu wystawia1w na nas zych scenach . \\'az111e1szt• 
sztuki z tPgo okn·s u to: T<111yu, kt(in·~o praprem1Pra 
odbyła si1; w UHi."i roku w .Jug11sł:1\\'i1. S.:1·:::i:.~li1a 
1ryrln r :e11u · (lW/ :l), /Le.:: 11111 (11)7-t prapn•rn10ra 
\\' Tva Lrzt• Drarnutvc-zn\m 111.sL \\'ursz;1w\ w r1• 
zyspr11 .lt·rzt>gn .1:'1rod~1t' .~" \\' l ~l7:i ) , I.:"11119rr11u·i 
( /!J'i I - prapn ·m11•rn w P;iryżu). C1trl111.· ( 1 H7~ -
J ·-;zc.:zv \\ tymżt• rol· u <l\\ I P prPmiPry - Kazimierza 
D( jmkn \\' Teatrze O\\',\ 111 w Lodzi i .Jerzego .Ja
rockiego w Stan·m Tealrz • \\' Krakowie), VaLzlav 
(prapremit•ra polska \\' Teutrz · Nowym w Lodzi 
w rczysern Kaz1mil'rza Dt•jmka \.\. 1979 roku) . W 
osta l1 llch lala h 11pub l1 kował poza tym tryptyk sct•-
11icz11y Ser1•11nda - Lis )l/11.::of J>o/1J1rr11ii1• 1w luw 
(UJ/7). J\.ra11·r·r1 sztukc• nap1sa11;! \\ UHH roku, 
Pws-() (l!l80} lll'Łl Z dwa -;vt ' ll<Lr iusZl' rilm11WL'. Wy.:pa 
l'flf: ( l!J/."i) 1 • l,1111r (I !l78) . a p11dslaw 11 · tych sn•1w
rit szy zreałiznw;1111· z11..;taly I' il my 11a zamo\\ H! n1c 
zadwd111rn1iPm1t•ckw.1 ll'll'\\' 11 . .11. D\\'a filmy . . \mur 
qirvm. li I 1978) ora1. />111rr1Jt (sc1 ·11ariusz clutyc:h
l'Za s 11 1L•opub l1kow:111y \\' kraju), zost;iły \\' .vn·ł.yst•

l'łl\,\' :llll' przl'z aut11ra. 
Sztuki 1 op1J1\' 1arlan1a :\lru1ka tlumaczn11t• były na 

\\·szystk1e jc;zyk1 eurnpl·jsk1e, a takze na perski, 
hebraj!:ik1 1 japoński. Drnmaty jegu wystaw iane S•l 
czqslo w teatrach Europy, >bu Ameryk, a takze 
Afryki, Australii, 1i1,.vcj Zeland ii i na IIav.:ajach. 
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ffiOJA 
WYPOWIEDŻ 

M ieszkam za granini Polski i kiedy rozmawiam 
z Poh1kami, kti1rzy w Polsn· miel>zkaj<1, o lym, to 
się teraz dzieje, odczuwam rodzaj zażcnow;1nia. Bo
wiem zdaję sobi • sprawę, że jakkolwiek nasze zda
nia się nic n"1żnią, to różni<! się nasze Ol>obisk l>Y
t ua1.:je . Wy jesteście lam , a ja tutaj . Ja !>ih1 rzetzy 
jestem tylko ~wiadkit•m, ohser\\ atort.>m z odległości , 
a w.v, rl1wn icż si hi rzeczy - un;l'st nikami . N a wet 
ł'i z was, kt(Jrzy s~! Ul·zcslnikami mimo woli . .Ja 
korz.vst am z hPzpiecze1'1sl wa i tlohroh.vt u kraj u mo
je!.{ o zamieszka ni a, z <lohro<lzie jsl w, k tt">r .' eh ro do
\\'i ci micszka1'1q· tt•g'o kraju nic dol>lrzl'i;:aj<1. all· kto
H'. przl'z pon"1wn1mi<.'. s11 nie\\"<!t pliwc . Podtza" kil•cly 
\\',\' „. 

Jccl.ynym sposobem , żeby z leg-o zażenowania \\ .\'
leżć - jest pomćnvić ot war1.:ic o jq~o przytzynic, 
co właśn i e uczyniłem. Dopiero potem, czyli teraz 
dopiero, mogę mi>wii· dalej, już hez obaw~· . że zo
s tantt pos:idzon.\" o woła nil': „I ja ll-ż, ja /. "ami. 
ja tak samo jak ""' ", po1lt-zas kicd .\' "i;ulomo, Żt· 
d10t· i ja 11."i., i -i.l' ja z "ami. to 11<1 skutl'k rcrinit',\ 
między moj;! s.' tuarj•! o!>ohi ... 1<! a \\lll>Z<! ja \\'l'ałl· 
n it• tak !><11110 jak " ,\ . 

Dalej też b<;dę si trz,\ mal teJ!o, ezq.:o l>ię t rz) 111ai· 
powini<.•lll'm i po\\'il'm tylko to, eo \\ il'lll i t· 1.uję 
f<l l' Zcj jako oclll'gly Ś\\ iaclt•k, kl1.1r.nn \\',\padło m i 
hyt". nii. jako hczpośn•cl n i lH'Zel>I nik . ktorym nic 
jc!> tem. O moim uczc:-.tnidwic t·mo1·jonaln~m (l'hoi· 
nic fizyczn ,ym) opowiadał nie będi; . . ,Ja \\'prawdzie 
nie ciałem, ale za to duchem jestem z wami" -
to był oby n iestosowne, a w dodatku bez gwarancji, 
że to m u si in teresować słuchaczy , choć jest intc
rcsuj<i1.:e dla mnie. 

Co mogę powiedzieć z miejsca, gdzie jestem? Prze
de wsz.vstkim mogę was zapewnić, że ś" iat Lacz<1ł 
nas nare zcie dol>trzegać . Nie łudźmy sią, że do
!>trzegał nas do tej pory. 'Wiedzieliśmy, że tak nie 
było, czuliśmy to i mieliśmy z tego powodu kom
plc k:-.y. Nic do ·trzegani, - nic chcieliśmy tego 
przyj<1ć do wiadomo ' ci o tyle słusznie, że nasze 
i!>tnicnie nieraz bywało przez świat zapominane nie
koniecznie z powodu jakiejś naszej rzeczywistej 
nieważności, ale dlatego, że Ś\\'iat miewał wobe1.: 
nas nicczysk !>Ulllil·nie. Wołał więc o na nic pa
miętać, ż~h.\ " t<.•n sposob nic pamiętać o swoim 
niel'Z,\"stym ... umieniu . l'odel>zaliśm~· się nickicd.'r w 
sposoh żalo~n.'. na przykład zapcwniająt się na\\ za
o wszechświat o\\ .rm uznaniu dla polskiej wódki wy
borO\\ ej jako tyt ule do slaW.'' · Um,vślnie przytaczam 
najbardziej zaw!>tydzając_y prz.vkłml, żeby tym do
bil nic j \\',\"razić. jak bardzo się wsz.\ slko zmien i ło. 
Bo dzisiaj jakże inne już mamy argumenty . 
Zmieniło się nic dlatego, że świat stał się nagle 

bardziej spostrz ga\\'1.:Z_, . CZ.\ za · zął mieć wrażliwsze 
sumienie. Ale dlatego, że teraz nie sposób już nas 
nie clostrzegai'. Co ·więcej, jeżeli teraz jesteśmy na 
widoku, to nic na skutek jakiejś przej' ciowej ko
niunktury historycznej od nas niezależnej, nie na 
skutek historvanego zbiegu okoliczności, jak to 
nam się zb:\'t. często, niestety, zdarzało . Nic jak~ 
hien\\ przedmiot historii. 'l',\·m razl'm m.\ sami 
si w:1rzam,v naSZ <! własn<! historię, a nit• ona nal> . 

R1·1:rnirn jest zasadnieza. l dlate~o różnica mięcłZJ 
t nn za int •rcsO\\ a niem świata dla nas, jakie Ś\\ iat 
~kkil'Ch· zechciał nam przl'lotnic okazal' w prze
ł'\\ ach ;niędz,\· okn•!>ami zapomnienia, a tyn~ zaint~
rcsowaniem klt>rl' musi nam okazać ohe1.:me, takze 
jest za. acłni~za. I nawet nie można potępial: świah~ 
za pobieżność i zcławko\\ ość jego dla na:-. tm'.ag1 
wleci,\'. jak nic mo·.lna go d1wałić za prawdz1w~1 
u\\ aż no ' Ć' t <.'raz. S\\ iat rz<!dzi sit; swoimi prawami, 
a jl'clno /. nich hrzmi: tylko ci, kt !~ r~ .\ stwarL~j<~ 
!>\\'O.i<! "lasn<! historię. którz ,\ _!o.a _11mlm1ok~n !>\\'OJC'J 
"ła!>IH'j hi!>lorii - napraw tlę się ltł'I.<!- S" ~~'! \~· łasi~<! 
historię prwcll' "''Z.\ !>tkim, a prz_\ okaZJI historię 
innych narod c>w . 

l\h nic rhcem\ st\\arzai· hi!>torii nikomu. 
slar~z\ nam "la~na, alt• napra\\'tl<; własna, to 
cz\ p.rzcz na.s !>illll,\l"h stwarzana . \\' ,,·starczy 
to: t·o ~ii; na ki.,\' każdemu : b.\ i: sob<!· 
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