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SŁAWOMIR MROŻEK 

Urodził się w 1930 r. w Borzęcinie. Jest auto
rem kilku tomów opowiadań, m. in. „Opowia
dania z Trzmielowej Góry" (1953), „Słoń" 
(1957), „Wesele w Atomicach" (1959), „Dwa 
listy" (197 4) oraz felietonów drukowanych w 
„Dialogu" pod tytułem „Małe listy". W roku 
1958 zadebiutował jako dramaturg sztuką „Po
licja" . Kolejne utwory sceniczne tego autora to: 
„Męczeństwo Piotra Oheya" (1959), „ Indyk" 
(1960), „Karol" (1961 ), 11 Na pełnym morzu" 
(1961 ), „Striptease" (1961 ), „Kynolog w rozter
ce" (1962), „Zabawa" (1962), „Jeleń" (1963), 
„Czarowna noc" (1963), „Smierć porucznika" 
(1963), „Tango" (1964), „Dom na granicy" 
(1965), „Poczwórka'' (1967), „Testarium" (1967), 
„Drugie danie" (1968), 11 Vatzlav" (1968), 
„Szczęśliwe wydarzenie" (1973), „Rzeź nia" 
(1973), „Emigranci" (1974), „Garbus" (1975), 

" 
Serenada na lisa" (1977), „Krawiec" (sztuka 

napisana w 1966 r. drukowana w „Dialogu" w 
1977 r.), „Lis Aspirant" (1978), „Amor" (1978), 
„Pieszo" (1980). W listopadzie 1984 w Teatrze 
Nowym POSKu w Londynie odbyła się pre 
miera najnowszej sztuki S. Mrożka „Alfa" (reż. 

P. Dongel). 

BUW-EO. :-J "i 1-S 

ROZTERKI HUMORYSTY 
Fragmenty listów Sławomira Mrożka do Zbigniewa Mitznera („Jana Szeląga") 

kie rownika literackiego teatru „Syrena" i redaktora „Szpilek". 

1 . 

Kroków 23 X 1953 

Towarzy szu Dyrektorze. 

Przesyło m Wam felie ton „ Fryzjer z Luxemburgo". Wyda je mi i ę , że na ten sam temat możn a by zrob i ć - może nie
ko niecznie skecz, ole jakąś fo rmę sceniczn ą. ( ... ) No ~c enie można by jeszcze si lnie j uwydatnić, że chodzi tu o całą 
forsę Czang-Koj-Szeko. Ewentualnie napisać o Czan gu be1 pośrcdnio. 

2. 

Towarzyszu Redaktorze. 

Łącz~ pozdrowienia 
Sławomir Mroż<.:k 

Kroków 1 XI 1954 

( ..• ) Czu j ę s i ę obecnie dość głupi e, prniew aż: lato, kied y mów i się o c z łcw i cku „ zdo lny debiu tant" - końc zą się 
i razem z nimi kończy si e kred yt udzielc ny wu nderk indom. Zres ztą wcale nic mam ochoty ciągle „ zapowiadać się ", 
bo to na j głu psza ro lo. Tok czy inacze j sto tem s i ę j uż zawodowcem. Czuję s i ę w ięc jak kadet, którego co dopiero wy· 
puszczono ze szko ły, a który ni c brat jeszc ze url ziofu w prawdziwej wo jnie. Nic ma już dlo niego pobłażan ia , jakie 
przysł ugu je kadeto m, o nie ma jeszcze poważan i a n a leżn ego weteranom. 

Pisal iśc i e o m nie, że jesieni cczy tony. Tok mcżc się w y d awać, ole m i ędzy nami to z tą moją w i edzą nic jest naj
lepiej. Owsze m, jestem bard zie j wykształcony n iż niektórzy koledzy branżow i , a le nieste ty, o niczym to jeszcze nie 
świadczy. Ratuje mn ie pewna łatwo:k operow ania tym mate ri a łem , który ju ż nabyłem. Więce j w tym jest ło twośc1 
kojarze nia, intuicyjnego dopowiada nia, niż głębi. 

Brok m i ta kże d oświadczen ia praktyczn ego. Życ i c miałem dotąd unormowane i niem rawe. 19 lat no 24 pr1emie
szkołem w Krakow ie. Z w idzenia znam Warszawą i Wybrzeże (Gdańsk-Gdynia). Od wielu la t mi elę ciąg l e le same 
wrażen ia, rzadko spotykam nowych ludzi. Od dwćeh la t n ic bywam już w Muzeu m Narodowym w Sukiennicach, bo 
jest to jedyne miejsce gdzie sztuki dotąd dane mi było og l ądo ć . Jest to bi erny i śm i eszn y protest przec iw p rzeżuwa 
niu ciągle tych samych doznań, kształtowan i u wyo braźn i ciągle we dług tych samych bodżców . Nienawidzę tzw. „Wian
ków no Wiś l e " - bo obliczy tc m, że w i dz i ałem je już 10 razy. Jak dłu go można je o gl ądać ? Nic mogę óię patrzeć na 
ciągle te some fi lmy, gran e prawic bez p rzerwy od 1945 r. Czuję s ię upokorzony, k iedy wart śc i es tetyczne, d zna
nia, które uważałem za rew elacy jne dzięk i temu , że nigdy innych nic w i działe m i nic doznowo tc m - r e d u kują się do 
właściwych propcrc ji, gdy przy padkiem udo mi się zobaczyć coś innego, nowego. 

Oczywiście , dla tego muszę uciec z Krakowa prqdzej czy póżn i c j . Natomiast j eśl i ch od zi o s prawę czytania , w y
kształcen ia , pod tym wzg l ędem nic nic s t racę , zo stając jeszcze w Krokow ie. Tu jest doskonałe m iejsce i cza s na 
naukę teoretyc zną. ( ... ) 

Proszę Was o jedno: wyśli jc i e mnie kiedyś na jakąś wyc icc zkq do ZSRR. 



Dlaczego do ZSRR? Gdzieś od 15, 16 reku życia byłem dobrym materiałem no narodowego socjalistę. Czytać uczy
łem się no „Tygcdniku Katc lickim" i kalendarzach oo jezuitów. Do dzisiaj pamiętam „Przygody Jacka Buły w roju 
świeckim" . Jeżeli póżniej stołem się czołowym bclszewikiem „Dziennika Polskiego" - jakby namiastką Jaszcza, to 
tylko no podstawie ewolucji intelektualnej. Jo swoje przekonania dosłownie skonstruowałem procą intelektu i po pro
stu zdrowego rozsądku . Ile to już razy pisałem o Związku Radzieckim . Rob i łem to może nowel nieźle, o\e ~iłq rzeczy, 
bez żadnego podkładu, że tok powiem - emocjonalne-zmysłowego. Nie znam oni kroju oni ludzi. Związek jest w 
mojej wycbroźni twcrem czysto wydedukowanym, nic mo barwy oni kształtu, no bo skąd mo go mieć . („.) Kis iel 
pyto: „„.byt pon w ZSRR?" Nie - odpowiadam, b , co morn odpowiedzieć. „- No to co pon pisze? A we Francji? 
Przecież pon pisze o Francji" . Nic bytem. „- No w idzi pon, o jo bytem". (.„ ) 
Mcże tu i tom wydam się Wam śmieszny i naiwny, ole bo rdzo spodobało mi się zdanie z „ Rozprawy o mctcdzie": 

„ .. . Bytem zbyt dumny oby wydawać się ludziom innym niż jestem w istocie„." (Może nic dosłownie, ole za sens ręczę ) . 

3. 

Towarzyszu Redaktorze. 

Łączę pozdrowlenia 
S. Mrożek 

Kroków 1 XI 1955 

Wasz list przyszedł w dob rą dla mnie porę. Akurat głupoto i mołoskowość gryzły mnie od zewnątrz, o różne wąt
pliwości co do mnie samego od wewnątrz . ( ... ) 

Bardzo, rzecz jasno chc iałbym pisać więcej i lepiej, ole to zda je się zostanie do końca życia, kcnicczno sprawo 
równcwog i między sztuką o życiem. W każdym razie zawsze mam sobie coś do wyrzucenia. (. „ ) 

4. 

Szanowny Panie. 

ł.ąc~c: pozdr owlenia 
Sławomir ~rotek 

Kroków 24 Ili 1959 

(„ .) Stołem s ię modny. Pcciągo to za sobą wio le ko rzyśc i , które chętnie przyjmuję, nie ukrywam, ole tokfo kilka 
niewygód. Najp rzykrzejszą z tych niewygód jest niezręczność jaką odczuwam w obcowan iu z ludźm i, kiedy występuję 
jako „firmo", oficjalnie. To bardzo mi przeszkadza w mojej egzystencj i wewnętrznej. („.) 

Tok jest no przykład z premierami. Pozo warszawską nie byłem no żadnej (było ich pozo Warszawą pięć)' - i nie 
łudzę się, że ktokolwiek w teatrach zrozumie, jak mi szkodzi występowanie po raz drugi, trzeci i któryś tom w roli 
autora no premierze, kiedy w grunc ie rzeczy u mnie w środku to jest żadna premiero, ole mielenie do znudzenia te
go, co kiedyś było dla mnie interesujące, ole już nie jest, emeryckie sycenie s i ę raz ulokowanym kap i tałem , co · w 
rodzaju pasożytnic two no samym sobie. 

ł.ączc: pozdrowienia 
Sławomir Mrcr~ek 

Z rc:kopis6w znajdu j;icych się 
w Bibliotece Narodowej w Warszawie 

(Sygn. Ak 10508) 
podał do druku Piotr ;.1 tzne r 

• Chodzi o premiery pierwszej granej na polskich sc"enach sztuki Mrożka, to z.naczy .. Policji" Prapremiera odbyta się 
w Tc lrze Dramatycznym w Warszawie 26 VI 1958. Z;iraz potem wystawiono ,.Policje:'' w Katow~cach, Kielcach. Łodz· I Wro
ctawlu . D o 1974 roku odbyło slę w sumie I l premier te j sztuki na polsk eh scenach La\ odowych . (Przyp . red .). 

Sławomir Mrożek 

POLICJA 
dramat ze słer żandarmeryjnych 

Uwagi o ewentualnej inscenizacji 

Sztuko to nic zawiera niczego pozo tym, co zawiera, 
to znaczy nic jest żadną aluzją do niczego, nic jest też 
żadną metaforą i nie trzeba je j odczytywać. Grać powi
nien przede wszystkim nog i tekst, podany możliw ie jak 
najdokładniej, z podanym dobitnie sensem logicznym 
zdania I scen. Sztuko to, o ile miałoby być wystawiono, 
wymaga wytężcnej uwagi ze strony widza ze względu 
no jej zagęszczenie konstrukcy'ne. Jest więc męcząco, 

o ile nie poda się jej bardzo wyraźnie i czysto. 
Stwierdzenie, że sztuko ni e jest „mctofc rą", o jest 

tylko tym, czym jest - w swoim ogran iczonym prze
strzenią i czasem scenicznym trwaniu - pociąga na

stępujące kcnsckwenc je : 
Nic można je j dodawać żadnyc h figli scenograficz

nych, oni dla dowcipu, oni dla dekoracji (dekorotywnc
śc l). Niczego nie „pcdkreśloć", obchodzić się również 
os trożni e z „ nastrojem". Nic dodawać jej też żadnych 
zbyt rozbudowanych dziotoń. Słowem, nic robić niczego, 
co by odbiegało od przedstawien ia maksymalnie przej
rzystego, nieco surowego i statycznego, czystego i "ści 
chapęk" . Jak wykazuje smutne doświodcze ie, każda 
próba przesadnego „podkreślania", „interpretowania" 
i szarżow ania tekstów auto ra tej sztuc zki staje się nie

powcdzcniem artystycznym. 
Nic jest to także, broń Boże , komed io, w tym sensie, 

że me wolno przeakcentować w niej dowcipów. O ile 
sztuko zawiera jakieś dowcipy, to są one togo rodzaju, 
że rzcba· je mówić bez zopowiodonio „uwago, teraz 
mówię dowcip" . W przec iwnym wypadku powstaje rzecz 
chybiono i trochę nieelegancko, jeże li nie niesmaczna . 

Nic jest to także, ale to wcale nie jest - sztuko „nc
woczosno", oni „eksperymentalna". Wydo je mi się , że 
nic trzeba szerze j tłumaczyć, co przez to si ę rozumie. 

Zdoję sobie sprawę , że powyższe postulaty mcgą 

mnie narazić no zarzut, że nie wiem, co to jest teatral
n ość . Nie o to chodzi, być mcżc nic wiem, co to jest 
teotrolncść , oni nawet tego nic czu ję . Notcmiost jestem 
pcv1i cn i wiem dokładnie, że pewne el ementy tzw. 

„teatralności ·', teatralnego myś l enia, zbanalizowa ły się, 
spłyciły i s f etyszowoły same dla siebie, weszły niejako 
już do arsenału myślenia bezmyślnego, automatycznego. 
M iędzy innymi odczytywan ie sztuk jako „metafor", twór
cze i nowe, może także przekształc i ć się w jeszcze je
den szablon myślowy . (Tym bardziej, że sztuczko niniej
sza prowoku le do - jak to się mówi „ulotwionio 
sobie życ i a" rzez zost-:iscwon ic takich wiośnie szoblc
nów, jak „metaforo", „komedio" , „nowcczesn ość" itp.). 
Wiedząc czym to sztuczko nic jest, nic wiem, czym 

ono jest i nie należy to do moich obowiązków . To już 
powin ien wi edzieć teatr Przypuszczać, że powyższe oo
au tcrskie p:::s tuloty no „ nic" ograniczają inscenizatcro 
i niczeg o mu już właściwie nie przestawia j ą - to by 
znaczyło nie mieć prawdziwego szacun ku dla teatru, 

pcsądroć go o ciasnotę i ubóstv10. 
Autor 



DIALEKTYKA WOLNOŚCI 

Rzadko ogląda się w teatrze sztukę tak inte
lige n tną , jak Mrożka „ Dramat ze sfer żan da r

meryjnych" . A j u ż zupeł ną rzadkością jes t sztu
ka inteli gentna w naszej dramaturgii rodzimej, 
która tradycyjnie w pogardzie ma wartośc i ta
kie jak jasność, konsekwencja, przejrzy stość 

konstruk·cj i - - jako sprzeczne z natchnionym, 
wieszczym i chaotycznie impresyjnym duchem 
polskim. I w tym sensie poetyka Mrożka jest 
antypolska, Mrożek nie mąci swoich wód, aby 
wydały s ię głębszym i , co jest niezawodną re-

cep tą na wywołanie wraże n ia „ filozoficzności", 
tak iej jaka zdobywa poklask nad Wisłą. Prze
ciwn ie; „Policjanci" są właśn ie sztu ką progra
mowo p łytką , która nad głęb i ę przedkłada igra
szkę pojęć , czystą grę sprowadzonych do absur
du możliwości, kla rowną urodę sylogizmu, za-
kakującego prze wrotną konkluzją . Jest to sztu

ka o policjantach, ale równie dobrze mogłaby 
być sztuką o kelnerach, bo dzieje się na zasa
dzie potęgowania do granic absurdalnych cech 
składającyc h s ię na obiegowe rozumienie okre 
ślone j kondycji społe cznej. Kto rozumie słowo 
„policjant" i „w ięzień" - i to zupełn ie ponad
czasowo, niezależnie niejako od odcieni zna
czeniowych, jakie term inom tym nadały pery
petie polityczne naszego czasu, niezależnie od 
wszelk ie j autopsji i sko jarzeń - ten ma już 

klucz do tego utworu, który nie jest ani meta
forą, ani partytu r ą dla reżysersk ie j interpretacji, 
ani al uzją do jakiejko lwiek rzeczyw i stości poza 
tą , którą stanowi. 

Wszystkie wartości tej sztuki spe ł n iają się w 
dosłown ie czytanym tekśc i e i nie wymaga ona 
od teatru nic więce j, poza przejrzystym wy
eksponowaniem fabu ły . 

Humor Mrożka ma zawsze insp irację logicz
n ą, żywi się zgrabnie skrojonym sy logi zmem. 
Ulubionym chwytem Mrożka jest stwarzanie sy
tuacji absurdalnych, poprzez i nwe rsję - nagłe 

odwrócenie naturalnych znaczeń , funkc ji zwią 

zków. Taka inwersja wywołuje naszą we sołość 

j uż w pierw sze j scen ie. Więz i eń, k tóry dominuje 

policjanta p rzejmując jego argumentac ję, pod
czas gdy pol icjant używa argumentów, których 
spodziewaliśmy si ę po więźn iu - oto typowa 
dla Mrożka sytuacja inwersyjna. Zauważmy, że 

byłaby ona rów nie śmieszna, gdyby to ke lner 
zdominował gościa, sprzedawca klienta itp. Za 
sada humoru jest tu sylogistyczna, n iezale żna 

nie jako od znaczeń , jak ie nadajemy symbolom 
mrożkowego równania. Mroż k wybiera parę 

pojęć, zw iązanych ze sobą i wzajem s i ę uzu
pe ł n iających . Wykorzystuje ich związe k seman
tyczny dla wywołania efektu komicznego. Poję

cie „policjant w potocznym odczuciu jest uzu
pełnione jakby przez pojęcie „ więz ień". Bez 
więźnia nie ma pol icjanta, bez słowa „w i ęzień" 

nie tylko słowo „ policjant" przestaje znaczyć 

cokolwiek, ale równ ież jego społeczny desy
gnat przestaje istnieć w momencie, w którym 
wychodzi na wolność ostatni więz ień. Oto żró 

dło kon trowersji, którą M rożek podchwytu je i z 
której wyprowadza sytua cję komiczną o cha
rakterze absurda lnym . Wraz z ostatnim wię

źniem albo ginie policjant, albo też w szyscy 
zostaj ą pol icjantami. Sta j ąc s ię policjantami, 
muszą jednak znaleźć sobie więźnia, aby się 

afirmować w swe j pol ic yjnośc i. Pon ieważ wszy
scy są policjantami, polic ja może aresztować 

tylko policjanta . Aresztując policjanta policja 
unicestwia siebie samą. „ Pozostawałaby do 
rozstrzygn i ęcia sprawa - pisze Mroże k - czy 
pol icjant, k tóry j uż are sztował osobę , z którą 

jed nocześnie znajduje się w stanie wzajemnego 
aresztowania ... może aresztować osobę trze cią, 

przez którą z res ztą został, już uprzednio are
sztowany, łącznie z tą pierwszą osobą, z k tórą 
łączy go aresztowanie obopólne" . Jest to je
dnak problemat abstrakcyjny, który nie zmieni 
faktu, że przez potęgowan ie swej po l icy j ności 

policja doprowadziła się do rozkładu , a ostatni 

jej nie zaaresztowany przedstawiciel wznosi 
okrzyk „ Niech żyje wo l ność !" - hasło w ustach 
policjanta zgoła nonsensowne i stawiające pod 
znakiem zapytania jego policyjność. Działa tu 
znowu mrożkowska zasada inwersji, wywołując 

na widowni huragany śmiechu i zgorszone mil
czenie tych, którzy w odwróceniu natu ra lnego 
porządku rzeczy nie dostrzegają nic zabawne
go. Możemy ich jednak zapew nić, że humor 
M rożka czerpie ze ź r ódeł abstrakcyj nych i wy
ładowując s ię w czystej grze moż l iwości nie 
jest w stanie ani odzwie rc ied l i ć rzeczywisto ści, 

ani destrukcyjnie na nią oddz i ałać. 

A. Wirth, 
„ Niech ży je wo l ność" 

czyli dramat ze sfer żonda rmeryjnych , 
„ Polityko '', 1958 nr 27. 



Sławomir Mrożek 

KTO JEST KTO? 

Wsiadłem do pociągu i umieściłem się w 
przedziale. Znajdowali się tam: oficer artylerii, 
dorastająca panienko, brodacz - z wyglądu 
kupiec, brat zakonny, starzec o szlachetnych 
rysach i garbus, prawie krasnal, a w kącie 

skromny, mizerny człowiek. 
Kiedy pociąg ruszył , panienko, właściwie 

dziecko jeszcze, plasnęło w ręce i, podskakując 
na ławce z proste j, naiwnej rodośc!, wołało: 

- Jedziemy! Jedziemy! - Warkoczyki podla

tywały jej przy tym do góry. 

Mnich wykonał znak krzyżo. Szeroki brunatny 
rękaw zesunął mu się no przegubie ręki, uka
zując opaloną skórę, a na przedramieniu -

fragment tatuażu. 

Nabierając rozpędu, pociąg wpadł na że l azny 
most. Rozległ się nieprzyjemny łoskot. W dole 

m igotało rzeko. 

- W młodości huśtałem się no krześle za 
bardzo przechyliłem s ię do tyłu - wyjaśn ił 
garbus. Jego skwapliwość wydawała mi się nie 

no miejscu. 

Wtem napotkałem spojrzenie mizerne go pa
sażera o bladej, zmęczonej tworzy. Nie spu
szczał oczu z obecnych. Był w nich strach. 

- Wszystko w ręku Boga: krzesło, fote l, eta
żerka - westchnął brat zakonny - nawet naj

drobniejsza półka . 

Brodacz, który n iewątpliwie był zamożnym 

kupcem, wsparł ręce na grubych udach. Widać 
m iał wesołą, szeroką naturę, która nie lubi ła 
rozmów smutnych ani zbyt zasadniczych. 

- Może by tak co zaśpiewać? - zapytał po

toczystym basem. 

- U nas, w Jeżowym Polu, zawsze śpiewamy, 

jak jedziemy. 

Potrząsnął czarnymi, gęstymi włosam i. M i a ł 
poczciwą, choć nie pozbawioną chytrośc i twarz. 

- Zaśp iewać! Zaśp iewać ! - zaklaskała znów 

w ręce panienka. 

- Zasadniczo śp iewa się tylko w marszu -
odezwał się wojskowy. 

- Wiem to jako oficer. 
Na to starzec: 

- Spiew jest przywilejem młodości . - Jakże 
szlachetnie wyglądał z dłońmi no gałce staro
świeckiej laski. - Tylko młodość znieprawiona 
boi się pieśni, jak zbrodniarz, który unika miejsc 
jasnych i czystych, przebywając najchętniej no 
skraju boru. 

Łagodne słowa starca w nieoczekiwany spo
sób przeraziły milczącego pasażera. Wcisnął 

się dalej w kąt, oczy rozwarły mu s i ę szerzej. 

- „Zakołysał się, hej ! Zako lebał dzwon mo
siężny ... " - zaproponował kupiec. - Plasnęła 

panienko. 

Poczułem, że jakiś przedmiot tward y i kan
ciasty uwiera mnie w bok za każdym jej pod
skokiem . 

- „Zakołysał s ię, hej! zakolebał dzwon mo
siężny ... ojciec z b iałej wieży nasz„." zaintono-
oł kupiec. 

- · Dzwony przetapiać na armaty - domagał 

się oficer. 

Kupiec śprewał basem, choć jakby nieco 
sztucznym. Nagle coś okropnego stało mu się 
w gardle. Bas skończył s ię i śpiewak następną 
nutę wyciągnął sopranem, czystym jednak r 
dźwięcznym. Nie zauważywszy tego, śpiewał 

jeszcze przez chwilę, upojony, aż spos t rzegł się 

prze rwał . 

Zachrząkn4ł . 

- To zawsze tak na pogodę . Na nów i na su 
szę - powiedz iał , u s iłując jednocześn ie popra
wić sztuczną brodę , która zaczęło mu się od 
klejać. 

- A ja bym w jerełaszo . - zawołał oficer, 

pragnąc widocznie zażegnać nieprzyjemną sy
tuacj ę. - Pułkowa gra! 

Nie ma no czym - zauważył staruszek. 

- Można na mnie! - zawołał garbus. - Sta
nę sobie pośrodku, a państwo będą przebijali 
kartami na mnie. Umiem stać równo. 

Znowu doznałem wrażenia, że ten człowiek 
manifestu je się zbyt wyrażnie. 

- Nie mam kort - oświadczył oficer po chwi 
li poszukiwań w kieszeniach szynela . - Zosta
ły na froncie . 

Było jednak coś zastanawiającego w ich 
ostentacj i... Wtem, zupełnie niespodziewanie, 



ogarnęło nos zupełna ciemność. Pociąg wpadł 

w tune l. Łomotało zniekształcone echo. Straci
łem poczucie k ierunku. 

Jakoś ręko szukało mojego ramienia, oż zna
l azła i uścisnęło je lekko. 

- Na l itość boską, wyjdźmy teraz stąd -
rozległ się szept. 

Wstałem , nie maj ąc pojęcia, gdzie jestem. 
Prowadzony, wiedziałem tylko, że otworzy l iśmy 

i zamknęli śmy za sobą drzwi. Byl iśm y najpra
wdopodobniej no korytarzu. 

- Kim pan jest?! 

- Cisze j, to zawodowcy. Czy pan myśli, że 

oficer - to oficer, a garbus - to garbus? Nie, 
oni wszyscy udają jedni drug ich. Jadę z nimi 
od pierw szej stac ji. 

Dlaczego udają? 

- Mylą się nawzajem. Wszyscy są pracowni
kami wywiadów, kontrwywiadów oraz ta jnej 
s łużby. 

- Wszyscy? 

- W szyscy. Dawniej ~ owszem, udawaliśmy 

jedni przed drugimi to i owo, ole nigdy nie tak, 
nie na tyle . Jakże rozwinęło s i ę ostatnio uda
wanie. Człow ie k pie rwotny niczego nie udawał . 

- No, dobrze - zapytałem , uderzony znie
nacka pewną myślą . 

- A my? 

Znow u zrobiło s ię jasno. Stal i śmy twarzam i 
do siebie. Pociąg zwa l niał. 

Jacy my? 

No, my dwaj. Pan i jo .. . 

Staliśmy jeszcze przez chwilę, potem obaj, 
jakoś tak bokiem, odwrócil i śmy się i rozeszli , 
niby nigdy nic, każdy w inną st ronę korytarza. 

Pociąg zatrzymał się na małe j stacyjce. Ot, 
budka w stepie, nic więcej . Pomyśl ałem, że le
piej będzie wysiąść nie na peron, ale po prze
ciwnej stronie. Opuszczając s ię z wysokiego 
stopn ia na żwi r, ujrzałem ukradkiem, że mój 
rozmówca czyni to samo na przeciwl egłym 

końcu wagonu. 

Następn ie , naciskając kapelusze na oczy, 
skuleni, pomknęl i śmy w przeciwnych kierun
kach, obaj w szczere pole, odd alając się od po
ciąg u i od siebie. 

SI. M rożek, 
Wybór d ra matów i opowia dari. 

Kraków 1975. 

Sławomir Mrożek 

„P O S T Ę P O W I E C" 

Z kroniki dyplomatycznej 

Jok donosi nasza agencja, wczora j, w czasie polowania 
na kró li ki, wydanego z okazji ban kietu, miał miejsce 
pożałowania godny wypadek. Pierw szy sekretarz amba
sady został zastrzelony no miejscu, chorge d'offaires 
otrzymał postrzał w brzuch, radcy - prawny i handlo
wy - odnieśli c i ężki e rany, a kilkunastu urzędników 
placówki - lżejsze. Ponadto upolowano dwa króliki. 
Reszto przyjęc i a upłynęła w serdecznej i pogodnej 
atmosferze. 

Zguby, kradzieże 

Unieważn i a się milicjanta skradzionego wraz z bronią 
z komisariatu przy ulicy X. 

Energiczne sprostowanie 

Duńskie czynniki upoważnione zaprotestowały energicz
nie przeciw nieodpowiedzialnemu c świadczeniu W. 
Szekspira, który, cytujemy, napisał: „Coś gnije w pari 
stwie duńskim". 
Rząd duński kategorycznie zaprzecza, jakoby w pań 
stwie duńskim coś gn iło , i okreś l i ł dzia łalność W. 
Szekspira jako paszkwilancką i oszczerc zą. „Jeżeli coś 
gni je" - czytamy w komentarzu duńskiej prasy - „to 
chyba tylko sam pan Szekspir" . 

Młody wynalazco 

Ciekawy projekt urządzenia - które, pod warunkiem, 
że zostanie rozpowszechn ione, wpłyni e zdecydowan ie 
na intensyfikację życ i a domowego 1 rodzinnego w kro
ju - opracował cbywotel P. Sporządził on mianowicie 
rodza j bomby zegarowej, która wybucha z dokłodno
scią do jednej sekundy, według dowolnego ustawienia 
wskazówki no cyferblacie, połączonym z ładunkiem 
trotylu . Całość w estetycznym opakowaniu czy nawet 
w ferm ie figurki alegorycznej albo bibelotu można usta 
wić choćby no kredensie, zyskujac przez to dodatkowy 
olement dekoracy jny mieszkania. Wychodząc z demu 
nastawiamy bombę na przykład na godzinę 22.30. Oba
wa przed ekspl ozją zmusza nas do opuszczenia towa
rzystwa o wczesnej porze, chroni przed zasiedzeniem 
się , zapewnia wczesne położenie się, należyty wypoczy
nek i s i ły do procy. Po powrocie do domu spokojnie 
wyłączamy mechanizm i kładziemy się spoć lub czyta
my jeszcze przez chwilę, według uznania i zaintereso 
wania. 

Kto będzie płacił? 
Ukazanie s i ę zorzy polarne j w Polsce nasuwa nam py
tanie, komu potrzebna była tak kolosalna imprezo o 
charakterze reprezentacyjnym. Zapytu jemy: ile to ko
sztowało i kto za to zapłac i ? 

Niezwykły poród 
W miejscowości P. urcdzity się dwojaczki z transparen
tem w rączkach . Ojciec zbiegł. Dzieci czu ją się dobrze 
pomimo spiczastych 1 jednocześnie dziwnie spłaszczo 
nych główek. 



Zbadać sprawę Wirgiliusza 

W związku z katastrofa lnym przyrostem na tu ral nym w 
Polsce słyszy s ię głosy domagające się izolowani a ojca 
Wirgil iusza i roztoczenia nad nim nadzoru. „ Ojciec Wi r
giliusz u c zył dz ioci swoje, a miał ich w szystk ich sto 
c zte r dziośc i troje" . Jak z tego jasno wynika, dział a ln ość 
podogogiczna o jca Wirg il iusza nie równoważy jogo 
szkod l i wości popul acyjnej. 

Ostra walka 
W naszym pow iec ie wypow iedz iano ostrą walkę c iem
noci e i zabobonom . Utwo rzono specja lną komisję do 
walk i z gu słam i i praktykami opie ra jącymi s i ę no nie
naukowym p cdejśc i u do życia . 

Dalszy rozwój przemysłu eskimoskiego 
Przemysł eskimoski przystępuje obecnie do budowy 
sa molotów ze ś n i egu , oparte j na najlepszych tradycjach 
narodowych i krajowym su rowcu. 

Przysłowia eskimoskie 
Czym ig loo bogate - tym rade. 
Eskimoska z sań - re niferom l że j. 

Ogłoszenia 

Koszulki gimnastyczne z fu t ra - poleca Dom Sportu. 
Za mi enię nowego pin gwina na dwie foki w idealnym 
stanie. 

Radykalne c ię c ie 

Aby podni eść ja kość i wydajność naszych p::ir tów i po
móc im skutecznie w wolce z konkurencją portów 
obcych - kapitanaty naszych portów mają być prze
m iar owane na gen erołaty. 

Na Pacyfiku 

W głębi jednej z Wysp Wielkanocnych miot się odbyć 
w iec protes tacyjny żółw i przeciw zupie żółwiowej . Wiec 
nie odbył się jeszc ze, po nieważ wyznaczcno zbyt bli sk i 
termin inauguracji. Delegaci są w drodze. J edn o cześnie 
pewna grupa żółwi ostro odcięła się od inicja torów 
Wi e?C U. 

Napięcie rnięd1ynarodowe 

Jak nom donoszą, na dwcrcu kolejowym w K. mi oł 
mie jsce incydent tra giczny w skc1tkoch, który wywołał 
poważne nap i ęc ie m i ędzynarodowe. Mianowicie, gdy 
delegacja rządowa z nastę pcą tronu no czele, znaj
dując s ię w oficja lnej po dróży, zawitała do sali bufeto
wej państwowego dworca w K., ab y c oś p r z0kąs ić -
pr ymu s, na którym małżonka zaw iadowcy stacji goto 
wała wodę na herbatę , eksplodował i traf i ł następcę 
tranu w ucha. 

Zakończenie konkursu 

Ogłoszony został w yni k kcnkvrsu na mu zykę i słcwa 
do hymnu inicjatywy prywatnej. Pie rwszą nagrodę przy
zna no jednomy śl nie sta re j piosence ludow ej: 
Gdybym jo ten mostek arendowa ł , 
tobym jo ten mosiek wyrychtował. 
Nagroda wynos i sześć m i esi ęcy b ezpłatnego obow 
pro cy. 

Jak wyko rzystać komórkę 

Wielu z nas, c hłopó w, posiada nieużywane komórki, a 
to po chlew ikach , o to po kurn iku, a to po kozach. 
Komórki le możemy wykorzystać , przekształcając je na 
komórki fotoelektryczn e. 

Niebezpieczny wybuch 

W mieście pow iatowym Grzankow ie Wyżne nastą pi l, na 
sku tek nieostreżnego obchodzenia si ę , wybuch zbioro
wego entuz jazmu. Wybuch zażegnan o dopiero odczy
t ując publiczn ie dane, dotyczące n i edcciągn iq ć. Dwóch 
osobn ików , en tu zjazmujących s i ę w dalszym ciągu, za
trzymano. 
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