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Sławomir Mrożek, ur. 26. VI.1930 r. w Borzęcinie (Krakowskie). Dra
matopisarz, prozaik i satyry!\. Debiutował w 1950 r. Od 1963 r. przebywa 
za granicą . 

Twórczość Mrożka utrzymana w konwencji groteski, zawiera treści 

publicystyczne, a zarazem prowadzi do artystycznych uogólnień związanych 
zwłaszcza z zagadnieniem stosunku jednostki do zbiorowości. Ukazuje świat 
zniekształcony i absurdalny, odpowiednik fałszywej świadomości ulegającej 
współczesnym mitologizacjom ideologicznym, także anachronicznym relik
tom historii, zwłaszcza polskiego romantyzmu. Satyrę społeczno-obyczajowi!' 
o tendencji moralistycznej kieruje Mrożek przeciw schematyzacji życia. 

prymityzmowi myślowemu, paradoksom cywilizacji, wulgarnemu dydaktyz
mowi. Komizm, często o charakterze kabaretowym, demaslmjącym przewagę 
frazesu nad znaczeniem, osiąga za pomocą parodii stylów - potocznego, 
szkolnego, urzędowego, dziennikarskiego, literackiego (XIX-wiecznej powie
ści obyczajowej, współczesnej powieści produkcyjnej, moralizatorskiej lite
ratury dla dzieci), pastiszu, łączenia sprzecznych konwencji gatunkowych. 

Utwory dramatyczne, dzięki widocznej umowności zdarzeń, zbliżają 

się do moralitetu czy powiastki filozoficznej. Mrożek tworzy teoretyczne 
modele skrajnych sytuacji ludzkich, wykazując za pomocą operacji logicz
nych niemożność wyjścia poza krąg własnych wyobrażeń o rzeczywistości. 
Wprowadza dwa porządki - bohatera i wrogiego mu świata niezrozumia
łych i zhierarchizowanych form. Anachroniczne formy-idee demaskuje I oś
miesza, nadając im sztucznie wartość absolutną . Postacie wcielają, często 

w karykaturalnej skrajności, stereotypy myślowe, obyczajowe, moralne, po
jęciowe, potraktowane jako wmówienia zbiorowości i jej instytucji. Typolo
gia postaci m:i unsadnien!e społeczne. etyczne i egzystencjalne; jest to 
podział na intelektualne marionetki. świadomych twórców masek, i na bez
refleksyjnych „chamów". 

(.„) Jego dramatopisarstwo zajmuje trwałe miejsce w repertuarze tea
trów polskich. budzi też zainteresowanie w świecie: przekłady na kilkanaście 
języków, liczne inscenizacje, także adaptacje telewizyjne w krajach europej
sldch, obu Ameryk, Afryki, Australii, Japonii. Nowej Zelandii, na Hawajach. 

(wg: Literatura Pol.ko. Przewodr.tk Encyl<loped ycxny.PWN 1984.) 
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Wanda Laskowska jest reżyserem mającym w swoim dorobku In
scenizacje teatralne zarówno w !!raju, jak i za granicą . Najbardziej znane 
to: S. I. Witkiewicza - „w małym dworku" i „Wariat i zakonnica" (Teatr 
Dramatyczny w Warszawie). „Kurka wodna", „Jan Maciej Karol Wścieklica", 
„Mątwa" (Teatr Narodowy w Warszawie), „Sonata Belzebuba" (Teatr Ate
neum w Warszawie); T. Różewicza - „Kartoteka" i „Grupa Laokoona" 
(prapremiery - Teatr Dramatyczny w Warszawie); J. Racine' a - „Brytannik" 
(Teatr Narodowy w Warszawie); S. Przybyszewskiego - „Gody życia" i A. 
Fredry - „Mąż i żona" (Teatr Stary w Krnkowie) . 

Do osiągnięć artystycznych należą także: „Łysa śpiewaczka" E. Ionesco 
(prapremiera w Teatrze Kameralnym w Warszawie), a także „Nosorożec" 

tegoż autora (Teatr Dramatyczny w Warszawie), „Ulisses" J. Joyce'a (Teatr 
Polski w Szczecinie) oraz „Dziecko i czary" M. Ravela w Operze Poznańskiej . 

W przedstawieniach Wandy Laskowskiej brało udział wielu znan~·ch 

aktorów: Teresa Budzisz-Krzyżonowska , Damian Damięcki, Irena Eichlerów
na, Ignacy Gogolewski, Wiesław Golas, Jan Kobuszewski, Barbara Kraftów
na, Wanda Łuczycka, Halina Mikołajska, Józef Nowak, Anno Polony, Andrzej 
Szczepkowski, Jan Świderski. Jerzy Trela, Jerzy Radziwiłłowicz i in. 

... Tradycja, liberalizm, kontestacje„. Postncie, pojęcia, problemy nie znnd 
Wisły już, lecz znnd Lemanu raczej . „Szczęśliwe wydarzenie" jest też nale
życie dwuznaczne Tradycyjny brontozaur unicestwił się własną śmiesznością. 

Anarchista zostnł z potwornym niemowlęciem na ręku . A liberał ocalił si ę 
z ognia„. Ale za jaką cenę? Łatwizny i tchórzostwa. Kto winien? Wszyscy 
jednnko. Starzec, bo skamieniał w egoizmie. Przybysz, bo mu wszystko jed
no. Parka liberałów, bo nie ma w nich nic, prócz obłudy i tchórzostwa . 
„Szczęśliwe wydnrzenie" można odczy tać jako kpinę z nnarchicznej kon
testacji. Ale można również sprawić , aby odium i wzgarda spadły nn męża! 
To też lntrygnnt, kłamca, grób pobielany! W „Szczęśliwym wydarzeniu" 
dowcip goni dowcip, ale świadczy ono jasno o goryczy, w którą wprnwin 
Mrożka cywilizacyjny impns, w jaki zabrnął świat. I to świat oświecony, roz
tropny, tolernncyjny„. Jak się teraz pogodzi z losem, w który sam się wpę

dził? Bo nie ma wątpliwości, że wampirowate niemowlę, to (.„ ) uparty cham 
Mrożkowy, tyle że w poduszce. 

Jon Bloń•kl - Romans z tekst em . Krokó w 1981. W~d awnlctwo Literacki e . 





Nie jestem 
ani pesymistą, 
ani optymistą. 
Bywam 
jednym 
I drugim. 
W przerwach 
jestem 
normalny 

Życie jest niemożliwe bez prZ"'S'ZWycznjeHia. Ale jednocześnie przyzwyczajenie jes1 
wrogiem życia. Najbardziej przyzwycza.jc .ny Jest lrup. Oto jeszcz:e jeden paradoks. 

* 
Spotkali się wieloryb i .nprotka . „Co słychać?" - „Co .słychać'!" „ Ma.m czkaw

lH; " - mówi wieloryb. - „Ja lnkże " - n3 to szprotka . - . .'rak. ale je. jestem duży" . 

* 
Nic mylić stylu z 1>rzyzwycr.ojcniami. 

* 
„l?oinoj samego siebie". A co potem'! 

* 
Nic do mnie nic no.leży, o.le ja. muszc; pbcić wszy.!łkie r.lchunki. 

* 
Cala dziatalnoSć ludzka polega nl ZlU)'pywaniu dziury, której się nie dn zasypa ć. 

1'ą dziurą jesteśmy _my sami. 

* 
V\lszystlrn. czego sobie życzymy, d więc przede wszystłdm nieustającego szczęścia„ . 

Kiedyś, kiedy te± nie byliśmy szczęśliwi, odpowiedzi a lnością za Io obarczyliśmy ówcze!ne 
kierownictwo. Pana Boga . Un1?11iśmy, że źle prowadził interes . Wydziedziczyliśmy go i ~ami 

ogłosiliśmy się dyrektorami. Ale interes wcale nie idzie lepiej. Więc jesteśmy zdenerwowani. 
Dlaczego nie idzie lepiej? Kto teraz je!ł winien? Przecież już nie emerytow{ ny Pen Bóg. 
Przecież nie my, broń Boże. Winnych szuka 5ię wytrwałe i cor'1Z to zrujduje. Sc, nimi są.sie

dzi. oczywiście. Ale Jdedy już się ich wykryło i unle5zkodliwilo, 0Jtaz11jc si~. że interes 

kuleje w dalszym ciągu. 

* 
Dziecko i starzec. Io dwa. kre1y naszej wyobraźni na. IHl&Z wlaany lemat. Rozumiem, 

co to jest dziecko i co to je.st starzec, ale jak to 3ię dzieje, ie dziecko z.o.mienia si~ w starca, 

ego uikt właściwie nie rozumie. 
z; „ Ma.łych listów'' 
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Kierownik Literacki - Gracjana Miller-Zielińska 

W programie teksty rysunki Sławomira Mrożki'l. 
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