


SŁAWOMIR MROŻEK (ur. 29 czerwca 1930 r.) 
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NAZYWAM SIĘ MROŻEK, SŁAWOMIR MROŻEK ... 
. 
I 

Nazywam się Sławomir Mrożek, ale na skutek okoliczności, 
które zaszły w moim życiu cztery lata temu, moje nowe 
nazwisko będzie znacznie krótsze: Baltazar. 

Tymi zagadkowymi słowami rozpoczyna się długo oczekiwana 
książka autora „Miłości na Krymie". 
Baltazar - autobiografia obejmująca życie pisarza od najwcze
śniejszego dzieciństwa aż do momentu emigracji z Polski - nie 
jest jednak książką Mrożka, jakiego znamy, Mrożka, na którego 
tekstach wychowało się kilka pokoleń Polaków. Jak bowiem 

wyznaje sam autor - chociaż człowiek Sławomir Mrożek wciąż żyje, pisarz Sławomir 
Mrożek przestał istnieć. Jego miejsce zajął Baltazar właśnie . 

15 maja 2002 roku Mrożek doznał udaru mózgu, którego następstwem była afazja 
- częściowa utrata zdolności posługiwania się językiem w mo.wie i w piśmie . Nie 
chodziło tylko o niemożność wyrażenia myśli - w gruzach legł cały językowy obraz 
świata, spójny system pojęć porządkujących rzeczywistość. „Moja zdolność do 
percepcji otaczającego mnie świata, znajomość pojęć przeciwstawnych, takich 
jak na przykład góra i dół, prawo i lewo, oraz zdolność do określania odległości czy 
czasu, uległy znacznemu ograniczeniu. („.) Jedyne, co mi pozostało, to umiejętność 
słuchania muzyki. Poczułem, że teraz rozumiem ją znacznie lepiej, zwłaszcza kiedy 
zamykam oczy''. 
To nowość, bo jak dotąd autor Tanga w swej twórczości własną osobą raczej się 
nie zajmował (wyjątek stanowi Dziennik powrotu - opowieść o powrocie z Meksyku 
do Krakowa). W przeciwieństwie do wielu pisarzy nigdy nie uległ także pokusie 
twórczego przetwarzania swojej biografii, czynienia z niej materii literackiej . Jak 
zauważał Tadeusz Nyczek, „istnieje coś takiego jak «świat Mrożka», zaludniony 
przez liczne, wymyś 1 one przezeń postaci . Do poznania tego świata wiedza 
o jego twórcy wcale nie jest niezbędna. Mrożek zawsze słynął z maksymalnego 
nieafiszowania się z czymkolwiek, co osobiste''. 

OTO . Jpis autorski debiutu literackiego i upojenia pierwszym sukcesem 
dramatopisarskim - warszawską premierą „Policji" (1958 r.) : 

Każdemu neurotykow;; który stale trapi się własnym losem, polecam napisanie 
sztuki i wystawienie jej w teatrze. 
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• Już w 1950 roku odniósl pierwszy sukces, otrzymując nagrodę „Szpilek" za 
swe żarty rysunkowe. 

• Sławomir Mrożek posługuje się pseudonimem - Damian Prutus. 
• W latach 50-tych, rozpoczynał w Krakowie studia na różnych kierunkach 

(architektura, Akademia Sztuk Pięknych, orientalistyka) jednak żadnego nie 
ukończył. 

• W 1955 r. rozpoczyna współpracę z Krakowskim Teatrem Satyryków, 
studenckim teatrem Bim-Bom z Gdańska, warszawskim teatrem „Syrena", 
kabaretem „Szpak" i „Piwnicą pod Baranami". 

• Pierwsza sztuka teatralna „Policja" wydana w 1958 roku . 
• W 1962 zostal jednym z czterech pierwszych laureatów literackiej nagrody 

im. Kościelskich. 
• W 1963 wyemigrowal z kraju, mieszkał we Francji, USA, Niemczech, Wloszech 

i Meksyku. 
• Dramat „Tango" z 1964 roku przyniósl Mrożkowi światową sławę. 
• W 1968 na łamach prasy francuskiej „Le Monde" i „Paryskiej Kulturze" 
opublikował li st - protest przeciwko interwencji wojsk polskich, wchodzących 
w skła d Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. 

• W grudniu 198 1 r. protestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w 
Polsce. 

:.a..-„ 
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„Szpilki" nr 7, s. 19, il.: [Pojedynek: znak zapytania i wykrzyknik] 
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• W 1996 powrócił do Po lski i zam i eszka ł w Krakowie. 
• Postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniews kie go z dnia 11 listopada 

1997 roku, w uznaniu wyb itnych zasł u g dla kultury narodowej, zos t ał 

odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gw i azdą Orderu Odrodzenia Pols ki . 
• W 2002 ro ku p rzeżył udar mózgu, któ rego wynikiem była afazja - skutkiem 

tego utrac ił moż liwość posłu g iwan ia się językiem zarówno mówionym, 
jak i pisanym. 

• Dz i ęki terapi i, która trwala oko ło trzy lata, odzyska! zdolność pisania i mówienia 
- efektem walki z chorobą jest jego auto biografia „Baltazar" wydana w 2006 
roku. 

• Dotychczas w Polsce wystawiono 35 realizacji „Policji". 
• Po raz ostatn i „Policja" wystawiona była 1 O października 1998 roku - przez 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

• " • 
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OBYWATEL SŁAWOMIR MROŻEK 

„Witkacy przyszedł za wcześnie, Gombrowicz jest obok, Mrożek pierwszy przyszedł 
w samą porę. I to na obu zegarach: polskim i zachodnim" 

Jan Kott 
„Dialog" 7965, nr 4 

„( ... ) stosowanie pojęcia absurdu w interpretacji twórczości Mrożka jest jak 
najbardziej zasadne, ale w innym jednak znaczeniu niż w przypadku dramatów 
Becketta czy Ionesco. W ich teatrze absurd pojawia się bowiem na innej 
płaszczyźnie. Wyłania się on u nich z relacji między człowiekiem a nieobecnym 
absolutem i ewoluuje w ten sposób perspektywę metafizyczną. Natomiast w 
świecie dramatów Mrożka - z relacji człowiek-człowiek (w odniesieniu do jednostki 
lub zbiorowości." 

Elżbieta Sidoruk 
„Antropologia i groteska w dziełach Sławomira Mrożka", Białystok 7 995 

„Wielokrotnie podkreślano matematyczną wręcz zasadę dzialania wyobraźni Mrożka 
- który - wybrawszy jakieś absurdalne wynaturzenie otaczającej go rzeczywistości 
- z żelazną logiką doprowadza na scenie do jego ostatecznych konsekwencji". 

Małgorzata Sugiera 
„Dramaturgia Sławomira Mrożka", Kraków 7996 

„O Mrożku mogę tylko to powiedzieć: trudno o kogoś bardziej wrażliwego na nasze 
mizerie i bardziej cierpiącego z tego powodu" 
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Mrożek- dramaturg debiutował wystawioną w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 
w 1958 roku sztuką „Policja", ukazującą rzeczywistość państwa totalitarnego, w 
którym kluczową rolę odgrywają właśnie „policjanci" - funkcjonariusze jawnych i 
tajnych sil bezpieczeństwa. Aby utrzymywać władcę i społeczeństwo w przekonaniu 
o swojej niezbędności, Mrożkowska policja sama kreuje opozycjonistów, będących 
uwierzytelnieniem jej działalności. 

Mrożka najbardziej interesował czlowiek w społecznym i kulturowym czy 
obyczajowym „garniturze". Autor, posługując się zarówno parodią, jak i 
pastiszem, próbował zdefiniować zasady, wedle których człowiek funkcjonuje w 
mikrospołeczności czy w społeczeństwie. Mrożek bardzo szybko zyskał miano 
czołowego polskiego prześmiewcy i kpiarza, który doskonale demaskuje, analizuje 
i przenicowuje absurdalną rzeczywistość PRL-u. Na jego sztukach publiczność w 
lot łapała wszelkie polityczne aluzje i więcej jeszcze, namiętnie się ich doszukiwała. 
Widziała je tam, gdzie pewnie już dzisiaj byłyby ledwo lub w ogóle niezauważalne. 
Twórczość Mrożka zawsze obracała się w kręgu polityki. Pisarz poruszal ważkie 
społeczne zagadnienia, ale równocześnie odwoływał się do etyki. Rozważał 

normy ludzkiego postępowania, które jaskrawo ujawniają się w relacji z drugim 
czlowiekiem i są zarazem warunkowane społecznymi, politycznymi i kulturowymi 
okolicznościami. Dramaturgię Mrożka umieszcza się w nurcie teatru absurdu. 
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JEDEN DONOS, JEDEN ŚWIADEK, 

- Dlatego zameldowalem o tym, gdyż uważalem, że podejrzany jest elementem 
negatywnym. Początkowo sam nie bylem zdecydowany, gdy przemyślałem 

wszystko, doszedłem do wniosku, że z takimi jak On trzeba prowadzić 

bezkompromisową walkę i chociaż czułem do Niego slabość, lubilem go, 
zdecydowałem się donieść oficerowi informacji. 
- Nigdy jednak w świadomości mojej nie powstala myśl, że działanie moje jest 
szpiegostwem, gdyż nie działałem na rzecz obcego mocarstwa. 
- Jako młody partyzant niejednokrotnie narażałem swoje życie , walcząc z odwiecznym 
wrogiem. ( ... ) Proszę Pana Generala o darowanie mi życia, gdyż mam dopiero 21 lat 

IO 

' ' 

JEDNA OFIARA, JEDNA SMIERC 

i dotąd tylko uczylem się, poświęcałem dla ogółu. Jeżeli mam już zginąć, to chociaż, 
żeby z korzyścią. Proszę mi zezwolić na szukanie śmierc i na Polu Chwaly''. 
- Na mocy Art . 1 i 4, par. 1 „a" Dekretu PKWN z 30.1 O 1944 r. O Ochronie Państwa , 

skazany zostaj e na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych na zawsze. 
- W sprawie podejrzanego sytuacja jest doskonale przejrzysta: jeden donos, jeden 
świadek - jego autor, i jedna ofiara - jedna śmierć ... 

Materiały archiwalne Urzędu Bezpieczeństwa 

li 



. 
DAMIAN PRUTUS (SŁAWOMIR MROZEK) 

Wprawdzie śmiałem się na rozmaite sposoby, i głośno i cicho, i biologicznie i 
intelektualnie, niemniej jednak mój śmiech nie dochodził do samego środka. Należę 
do pokolenia, którego śmiech zawsze bywa zaprawiony ironią, goryczą, czy rozpaczą. 
-Zwyczajny śmiech, śmiech dla śmiechu, pogodny i bez problemów, pocieszna gra 
słów - to wydaje się nam jakby nieco staroświeckie i budzi zazdrość. 

Policja (Dramat ze sfer 
iandameryjnych}, 

reż. Jan Sw1dersk1; 
Teatr ATENEUM 

im. Stefana Jaracza 
w Warszawie, 

premiera 29.08. 198 T r. 
7 - Naczelik policji - Leonard 
Pietraszak, sicri ant policji i 

prowokator - Lech Ordon 
2 - Gener I - Jan Świderski, 

naczelnik policji - Leonard 
Pie traszak, sierżan t policji 

i prowokator - Lech Ordon, 
więt1cń i były spi kowiec, 

a następnie adiutant 
- Marian Kociniak 

Sławomi r M rożek 

POLICJA - DRAMAT ZE SFER ZANDARMERYJNYCH 
(1958-2008) 

Naczelnik Policji: Cała policja znajduje się na skraju przepaści, w przededniu ka 
tastrofy. Po co istnieje policja? Żeby aresztować tych, którzy występują przeciw 
istniejącemu porządkowi. A jeżel i takich nie ma? Jeżeli właśnie na skutek działania 
coraz to ulepszonej i rozbudowanej policji zniknął JUŻ wśród obywateli ostatni cień 
buntu, ba, nawet odruch niechęci, jeżeli zapanował powszechny entuz1azm? Jeżeli 
raz na zawsze została utwierdzona miłość do Naszego Infanta i Jego Wuja Regen
ta? Co wtedy ma robić policja? („.) 
Czy Wiecie co to oznacza? To oznacza, że mamy piękne, z takim nakładem kosztów 
zbudowane więzienia, mamy ofiarnych, wyszkolonych ludzi, mamy sądy 1 admini 
strację , a także kartoteki - i nie mamy już ani jednego więźnia. 

Lud stał się bestialsko, okrutnie dziko lojalny. 

W tym samym spektaklu w1ęz1eń i były spiskowiec, a następnie adiutant - Marian Kocin iak, a w rolt 
generała - Jan Kobuszewski (7988 r.} 

f 3 



SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU: 

DUŻA SCENA: 
„Policja" Sławomir Mrożek reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
„Świętoszek" Molier reż. Bartłomiej Wyszomirski 
„Opowieść wigilijna" wg Charlesa Dickensa reż. Czesław Sieńko 
„Calineczka" Andrzej Ozga i Marek Bartkowicz reż. Andrzej Ozga 
„Aktor" Bogusław Schaeffer reż. Mirosław Siedler 
„Szalone nożyczki" Paul Partner reż . Maciej Korwin 
„Jak Piekarczyk chwat Elbląg uratował" Janusz Komorowski reż . Mirosfaw Siedler 
„Lot nad kukułczym gniazdem" Ken Kesey reż . Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
. .Zemsta" Aleksander hrabia Fredro reż. Ewa Marcinkówna 
„Na pełnym morzu" Sławomir Mrożek reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Sen nocy letniej" William Szekspir reż. Mirosław Siedler 
„Kolacja dla głupca" Francis Veber reż. Ewa Marcinkówna 
„Tango" Sławomir Mrożek reż . Waldemar Wolański 
„Tajemniczy ogród" wg Frances Hodgson Burnett reż. Cezary Domagała 

MAŁA SCENA: 
„A NA WA-s spłyną obłoki" reż. Andrzej Ozga 
„Sceny miłosne dla dorosłych" Zbigniew Książek reż. Bogusław Semotiuk 
„Pamiętniki Adama i Ewy" wg. Marka Twaina reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
„Każdemu wolno kochać ... " reż. Ewa Marcinkówna 
„Celebracje" Krzysztof Bizio reż . Bartłomiej Wyszomirski 
„Edith i Marlene" Eva Pataki reż. Andrzej Ozga 
„Pod niebem Paryża w Cafe Sax" reż. Dorota Furman 
„Baśnie braci Grimm" Grażyna Wydrowska i Bogdan Wąsie! reż. Grażyna Wydrowska 
„Niedźwiedź i Oświadczyny" Antoni Czechow reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 
„Cafe Sax" wg Agnieszki Osieckiej reż. Cezary Domagała 
„Pętla" wg l\/larka Hłaski reż . Marek Chronowski 
„Szelmostwa lisa Witalisa" wg Jana Brzechwy reż. Ewa Marcinkówna 
„Narkomanka" wg Barbary Rosiek reż. Bartłomiej Wyszomirski 

SPEKTAKLE W PRZVGOTOWANIU: 
„Czekając na Godota" Samuel Beckett reż. Krzysztof Rościszewski 
„Folwark zwierzęcy" George Orwell 
„Mein Kampf" George Tabori 
„Czego nie widać" Michael Frain 
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ZESPÓŁ TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU: 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny: Mirosław SIEDLER 

Dyrektor finansowy I Glówny k ięgowy · 
Kierownik literacki: 

Kiera nik muzyczny· 
Kierownik adm inistracyjno-techniczny: 

Kierownik Biura O bsługi Widzów: 
Kierownik Ośro d ka Kultury Teatralnej : 

Asystent dyrektora / Koordynator pracy artystycznej: 
Specjalista ds. osobowych: 

Z-ca kier. administracyjno-technicznego: 
Referent administracyjno-techniczny: 

Z-ca glównej księgowej : 
Ks i ęgowośc : 

Sekretariat: 
Info rmatyk: 

Pracownia akustyczna: 

Pracownia oświetl eniowa - e l ektryczna : 

Pracownia malarsko-butaforska: 

Pracownia charakteryzatorska: 
Pracownia krawiecka : 

Pracownia stolarska : 

Garderobiane: 

Brygadier sceny: 
Rekwizytor: 

Obsluga sceny: 

Kierowca-zaopatrzeniowiec: 
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych: 

Z-ca kier. Biura O bsług i Widzów: 
Organizatorzy widowni: 

Kasjer: 
Opracowanie programu: 

prac owan ie grafi czne i skład prog ramu 

Irena TONKOWICZ 
Hanna MOTYKA 
Dariusz ŁAPKOWSKI 
Kazimierz KOWALSKI 
Grażyna URBANOWSKA 
Tomasz WALCZAK 
Magdalena FEJRAL 
Mariola TOMASIAK 
Agnieszka PIASKOWSKA 
Jolanta NOWOKRZEWSKA 
Anna SZVSZ , 
Bożena SZCZEPANSKA 
Renata RESMER 
Katarzyna KLUKOWSKA 
Piotr NOWOSIELSKI 
Dariusz ŁAPKOWSKI 
Rafał GMYS 
Mariusz KULAKOWSKI-FENIKS 
Piotr ROLSKI , 
Mariusz BUDZINSKI 
Jakub BASISTA 
Witold PRZVBYŁ 
Elżbieta DYMISZKIEWICZ 
Karolina NAMIOTKO 
Ewa SOBOLEWSKA 
Hanna ROKITA 
Marianna ALBRECHT 
Karo l LIMPERG 
Wladyslaw PROKOPOWICZ 
Marek SADOWSKI 
Elżbieta BARTO~IAK 
Katarzyna KOPEC 
Mieczysław HAJDUK 
Zbigniew GAŁĄZKA 
Dominik KADŁUBOWSKI 
Krzysztof KONEWKA 
Radoslaw PERZANOWSKI 
Tomasz URaANOWSKI 
Piotr KOPEC 
~wa KĘSKA 
Zanetta SZVMANOWSKA 
Eliza BOGOJŁO 
Leokadia SAJDA 
Barbara TO PCZEWSKA 
Halina ŻURKOWSKA 
Hanna MOTYKA 
Tomasz WALCZAK 
Ra fał PRlYBYLSKI 

Biuro Obsługi Widzów: tel. 055 641 97 OO wew. 226 i 326, fax 055 641 97 30 
Kasa Teatru: te l. 055 641 97 OO wew. 392 

www.teatr.elblag.pl 
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