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Mrożek Sławomir (pseudonim Damian Prutus) urodził się 

29 czerwca 1930 r. w Borzęcinie k. Brzeska, woj . krakowskie. Syn 
Zofii z Kędziorów i Antoniego . Ojciec - urzędnik pocztowy po wy
buchu wojny porzucił pracę i przeniósł się wraz z rodziną na wieś. 
Sławomir ma dwójkę rodzeństwa Jerzego i Litosławę . W 1944 r. koń
czy 7-klasową szkołę powszechną, sam przerabia kurs pierwszej kla
sy gimnazjum. Kiedy po pobycie na wsi wracają do Krakowa zdaje 
do II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego. Już 
w 1950 otrzymał nagrodę „Szpilek" za swoje żarty rysunkowe, któ
re od 1953 systematycznie publikował jako cykle satyrycznych ry
sunków. Od 1950 r. rozpoczął współpracę z „Dziennikiem Polskim" 
publikując w nim artykuły, reportaże, felietony i recenzje teatralne. 
W 1954 został za nie uhonorowany nagrodą im. J. Bruna. Debiutem 
książkowym stały się zbiory satyrycznych opowiadań z 1953 r. „Opo
wiadania z Trzmielowej Góry" i „Półpancerze praktyczne". Od 1955 
r. współpracował z Krakowskim Teatrem Satyryków, studenckim 
teatrem satyrycznym „Bim-Bom" z Gdańska, kabaretem „Szpak", 
krakowskim kabaretem „Piwnica pod Baranami". W 1956 r. ukaza
ła się powieść satyryczna „Maleńkie lato", a w 1957 r. tom opowia
dań „Słoń", nagrodzony doroczną nagrodą Przeglądu Kulturalnego 
i zbiorek rysunków „Polska w obrazkach". Z tego też okresu pocho
dzi epizod recenzyjny Mrożka, a pierwsza recenzja podpisana jego 
nazwiskiem dotyczyła spektaklu „Odwiedziny" L. Kruczkowskiego 
w Teatrze im . Słowackiego w Krakowie . Jako dramaturg Mrożek 
debiutował sztuką „Policja", wystawioną w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie w 1958 r. Zanim wyjechał za granicę wydał w 1961 r. po
wieść satyryczną dla młodzieży „Ucieczka na południe", kolejny tom 
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opowiadań „Deszcz" (1962) i sztuki teatralne: „Męczeństwo Piotra 
Oheya" (1959), „Indyk" (1960), „Karol" (1961), „Na pełnym morzu" 
(1961), „Strip-tease" (1961), „Zabawa" (1962), „Kynolog w rozterce" 
(1962), „Czarowna noc" (1963), „Śmierć porucznika" (1963). W 1963 r. 
wyjechał za granicę. Zamieszkał początkowo w Chiavari (Włochy), na
stępnie w 1968 r. przeniósł się do Paryża i przebywał tam do 1989 r., 
kolejnym miejscem pobytu był Meksyk. W tym czasie Jego twórczość 
była już znana w Europie. Uhonorowany został Nagrodą Fundacji Ko
ścielskich (Genewa 1962). W 1963 r. w Niemczech wydano zbiór jego 
dramatów, a we Francji za tom opowiadań „Słoń" otrzymał „Prix de 
l'Humour Noir" (Paryż 1964), w 1966 ukazało się wydanie jego sztuk 
w dwóch tomach. W 1964 powstało „Tango", a Mrożek został laure
atem Nagrody Fundacji im. A Jurzykowskiego w Nowym Jorku. We 
Francji opublikował opowiadanie „Moniza Clavier" (1967) i sztuki: 
„Poczwórka" (1967), „Testarium" (1967), „Dom na granicy" (1967), 
„Drugie danie" (1968) oraz tomik rysunków „Przez okulary Sławomira 
Mrożka" (1968). W tymże 1968 ogłosił w paryskiej „Kulturze" list pro
testacyjny w sprawie udziału Polski w inwazji na Czechosłowację i po
prosił o azyl we Francji. W latach 1968 - 1972 w Polsce obowiązywał 
zakaz publikacji utworów i wystawiania sztuk Mrożka, gdy tymczasem 
w Zurychu odbyła się premiera „Vazlava" (1970), a „Tango" uznane 
zostało za najlepszą sztukę zagraniczną i uhonorowane nagrodą hisz
pańskiej krytyki. Kiedy w Polsce zniesiono zakaz publikacji utworów 
Mrożka ukazały się: „Szczęśliwe wydarzenie", „Rzeźnia" (1973), „Emi
granci" (1974), zbiór opowiadań: „Dwa listy", „Garbus" (1975), „Kra
wiec", „Lis filozof', „Polowanie na lisa", „Serenada", „Amor" (1977), 
„Pieszo" (1980), „Ambasador" (1981). Pisał też scenariusze filmowe 
„Wyspa róż" (1975), „Amor" (1978) i podejmował próby reżyserskie 
„Powrót" (1979). W czasie stanu wojennego twórczość Mrożka znowu 
znalazła się na indeksie i była w kraju nieobecna do 1987 r. Natomiast 
za granicą został doceniony otrzymując w 1984 nagrodę Związku Li
teratów Polskich na Obczyźnie za swą dotychczasową twórczość. Po
wstały następne dramaty „Alf' (1984), „Kontrakt" (1986), „Portret" 
(1987), „Miłość na Krymie" (1993), za którą otrzymał nagrodę Credit 
Industrie! et Commercial Paris Theatre. Od 1994 r. publikuje stale 
rysunki, a od 1997 r. także felietony w Gazecie Wyborczej. Do Polski 
wrócił w 1996 i mieszka w Krakowie. Jego publikacje, inscenizacje, 
adaptacje telewizyjne ukazały się w kilkunastu językach, w krajach 
europejskich, w Ameryce, Afryce, Australii, Japonii, Nowej Zelandii. 
Od lat sześćdziesiątych jego twórczość należy do repertuaru teatrów 
na całym świecie, a festiwale jego twórczości odbyły się w Amsterda
mie (1988), Krakowie (1990) i Sztokholmie (1991), stał się niekwe
stionowanym klasykiem dramatu współczesnego. 
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Podczas przeprowadzki - pisał mi Mrożek w roku ubiegłym - wy
szedł na wierzch maszynopis sztuki, którą napisałem w 65. roku, tuż po 
„ Tangu" i niejako z rozpędu. (Ale czy nie słyszałeś o tej historii, bodaj 
ode mnie?) Owszem, słyszałem, sztuka nazywała się Krawiec, miałem 
ją nawet w ręku, chociiaż jej wówczas nie czytałem; czytały natomiast 
dwie inne osoby z redakcji „Dialogu", a później autor ją wycofał. Nie 
był jej pewien, tym, co ją znali, wydała się błaha po„. Tangu. Właśnie 
zaczynał się sukces Tanga, a z nim - terror sukcesu. Ten terror, o któ
rym sam Mrożek tak pisze w pierwszym z Małych listów: Biada ci, 
jeśli napiszesz coś, co odniesie sukces. Nigdy już potem spod tego się 
nie wygrzebiesz. Będą ci to wypominali do końca życia i zamienisz się 
w konia, co musi biegać coraz szybciej. Ale wtedy, w roku 1965, pisarz 
jeszcze tego nie wiedział. Schował sztukę do szuflady i - zapomniał. 

Po dwunastu latach, teraz, przeczytałem znowu. Nie wydaje mi się 
aż tak zła, choć pewnie i nie tak dobra. Dodatkowy kłopot polega na 
tym, że napisałem ją nie wiedząc, że już za chwilę miała się ukazać 
„Operetka" Gombrowicza, oparta na prawie identycznym, dlaczego 
prawie, na identycznym pomyśle co „Krawiec" („.) Oczywiście, nikt mi 
nie uwierzy, że pisząc nie znałem jeszcze „Operetki", choćbym pękł, ale 
nie o to mi chodzi. Tylko o to, że zanim ten jedyny maszynopis odło
żę znowu, chciałbym jednak wiedzieć, co o nim mogą sądzić inni. („ .) 
Przyślę Ci egzemplarz, kiedy je rozmnożę. 

Dziwna to, jak widać, historia. O mały włos nie straciliśmy znako
mitej sztuki i nawet byśmy o tym nie wiedzieli. Bo Krawiec to sztuka 
ani błaha, ani nieudana - przeciwnie, wydaje mi się jedną z najlepszych 
sztuk, jakie napisał Mrożek między Tangiem a Emigrantami. Chyba 
nawet najlepszą. Zaś kilkanaście lat, jakie spędziła w szufladzie, wcale 
jej w dodatku nie zaszkodziło. 

Konstanty Puzyna 
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Sławomir Mrożek 
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(. .. ) To prawda, że napisałem „Krawca" niezależnie od „Ope
retki ". Jednak nie było tak, jakobyśmy byli - Gombrowicz i ja 
- dwiema równorzędnymi siłami poruszającymi się z tą samą pręd
kością po równoległych, ale niezależnych torach. Byłem, jestem 
- jak to powiedzieć, kiedy on już nie żyje - młodszy od Gombrowi
cza o dwadzieścia lat mniej więcej. Zacząłem czytać jego książki, 
mając lat dwadzieścia parę, i wywarły na mnie znaczny wpływ. 
Zjawisko zwyczajne między pokoleniami . Potem przez kilka lat był 
obecny w moim życiu umysłowym, najpierw jako mistrz potem jako 
przeciwnik. (W tym sensie, że jeszcze będąc pod jego urokiem, już 
dyskutowałem sam w sobie wszechstronność jego też i stylu). Kie
dy pisałem „Krawca", byłem jeszcze w sferze jego oddziaływania. 
(Nie tylko jego zresztą, zawsze oddziaływało na mnie jednocześnie 
wielu i wiele). Przeciwieństwo kultury i natury nie było oczywi
ście jego wynalazkiem i na to wpadłem sam, jak wszyscy i zawsze 
na to wpaść muszą. Natomiast do niego należał sposób literacki 
wyrażenie i traktowania tej sprzeczności. Nie czytałem, „Operetki" 
przed napisaniem „Krawca ", ponieważ „ Operetka" nie była jeszcze 
wtedy gotowa. Ale czytałem już jego książki, w których pojęcia ma
ski, stroju, nago.ści, formy i żywiołu są uporczywe, choć jeszcze nie 
zebrane w syntezę „ Operetki". Poza tym znałem go już osobiście, 

choć niezbyt blisko. 
Prawda jest więc taka: uczeń przyglądał się materiałom i na

rzędziom w warsztacie mistrza. Potem wrócił do domu i wykonał 
przedmiot bardzo podobny do tego, który tymczasem mistrz sam 
wykonał. Zrobił to własnym przemysłem i zręcznością, bez pomo
cy mistrza, ale logika tkwiąca w materiale i narzędziach będących 
własnością mistrza, musiała doprowadzić do podobieństwa, nie
mal identyczności produktów. Przedmiot, który wykonałem, jest 
mój. Materiały i narzędzia jego. 
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Sławomir Mrożek „Małe listy" 
Kraków 1982 r. 

Kiedy człowiek jest młody, próbuje wyprzedzić świat. Potem za
ledwie dotrzymuje mu kroku , aż wreszcie zaczyna być przez świat 
wyprzedzany. 

Jeszcze w Meksyku na skutek całkowitej izolacji nie zwracałem 
na to uwagi . Robiłem swoje i cała reszta mnie nie obchodziła. Ale 
po przyjeździe do Europy i do Polski znalazłem się w samym środku 
skomplikowanej rzeczywisto.ści i musiałem jakoś sobie radzić. A to nie 
zawsze mi się udawało. Z początku byłem nadal modny, co wydawało 
mi się naturalne ze względu na moją nieobecność przez trzydzieści 
trzy lata, kiedy to dosyć skąpo dawałem znać o sobie. Uporanie się 
z najprostszymi rzeczami, które były życiową koniecznością, zajęło mi 
jakieś trzy lata. Załatwiałem mieszkanie, papiery i inne przyziemne 
sprawy dotyczące życia codziennego. Dopiero potem mogłem się rozej
rzeć, by zrozumieć, że właśnie się starzeję. 

Sławomir Mrożek „Baltazar Autobiografia" 
Warszawa 2006 

75. urodziny Sławomira Mrożka - w imieniu Dyrekcji i Zespo
łu Teatru Nowego w Zabrzu życzenia składa Beata Dąbrowiecka 
- Teatr Łaźnia Nowa Kraków. 
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REALIZACJE SZTUK SŁAWOMIRA MROŻKA 
NA DESKACH TEATRU NOWEGO W ZABRZU 

„LIS FILOZOF" 
„SERENADA" 

„POLOWANIE NA LISA" 
Reżyseria: Waldemar Krygier; Premiera: 11.12.1977 

„NA PEŁNYM MORZU" 
„KAROL" 

„STRIP-TEASE" 
Reżyseria : Włodzimierz Pawlak; Premiera: 27 .06.1982 

„TANGO" 
Reżyseria: Jerzy Król; Premiera: 28.12.1985 

„EMIGRANCI" 
Reżyseria: Grzegorz Stanisławiak; Premiera: 20.09.1992 

„EMI GRAN Cl" 
Reżyseria: Jerzy Król; Premiera: 17.11.1996 

„KRA WIEC" 
Reżyseria: Włodzimierz Pawlak; Premiera: 31.03 .2007 
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Główny specjalista ds. administracji i za1 
Anna Winsczyk 

Kierownik Muzyczny 
Marzena Mikuła- Drabek 

Sekretarz Teatru J Asystent Dyrekt1 
Beata Dąbrowiecka 

Kierownik Techniczny 
Joanna Puk 

Kierownik Biura Promocji i Organizacji I 
Edyta Stronk 

Pracownia krawiecka 
Dorota Zełiszek , Teresa Jasiecka, Zenon 

Pracownia fryzjersko-perukarsk; 
Lidia Drobnik 

Rekwizytorn ia 
Beata Łojek 

. Garderobiani 
Beata Zmigrodzka, Teresa Jasiecl 

Pracownia elektryczno-akustyczr 
Krzysztof Pająk, Jerzy Puk, Jan Miciak, Tomasz Felc; 

Pracownia stolarska 
Jan Swonke 

Prace ślu s arskie 
Czesław Guzy 

Pracownia plastyczna 
Bartłomiej Latoszek 

Obsluga sceny 
Adam Bisiak, Daniel Bieda!, Zygmunt Owczaref 

TEATR NOWY 
PLAC TEATRALNY 1, 41-800 ZABI 

Tel. ~03~ 271 32 56 
Fax 032 271 15 08 

Rezerwacja biletów: BIURO PROMOC 11 RGANIZACJI WI[ 
Kasa biletowa (032) 271 32 56 w. 

www.teatrnowywzabrzu .artpl 

Druk: Centrum Uslug Drukarskich Henr 
Tel. 244 38 39 

W programie wykorzystano projekt afisza autor' 
Redakcfa programu - Beata Dąbrow 

Inst~ u u g~ 

Patroni medialni: 

<I. Polsllle Radio 
KATOWICE 

TELEGAZETA 
TELEWIZ)A 

POLSKA 
KATOWICE 

STR. 456 

www.Zabrze. 
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