
0 1RAMATYCZNY w WAŁBRZYCHU 
'Dyre k tor, 'Kier. Artystyczny Z·oa Dyrektora Kier. Literacki 

Aleksander ST1ROKOWSKI Bogdan BĄK 



Sławo mir Mrożek 

LIST N A TEMAT „RZEŹNI" 

Drogi Konstanty, 

Ciągle słyszę i czytam, że świat staje się jeden, że 

środki informacji, że unifikacja ... A ja w to coraz mniej 
wierzę. Co z tego, że słowa są te same, to znaczy dadzą 
się przetłumaczyć: że pies to chien, albo dog, że niby to 
zawsze to samo zwierzę. Jednego ugryzł pies, drugiego 
nie, ktoś lubi psy, ktoś nie lubi. To raczej wieża Babel 
: im więcej „komunikacji", tym większa wieża. Nawet 
,.Międzynarodówka" u nas tak jednoznaczna, śpiewana 

bywa na Ś\viec:e niejednoznacznie i w nie tych samy~h 

sprawach. Inne są doświadczenia i inne klimaty, Skandy
nowie marzą o słońcu, a w Italii skarbem jest cień. 

Chyba nie ma sensu, żebyś drukował „Rzeźnię". Masz 
rację to nie jest utwór o ludziach, tylko o sprawach. 
A Polska ma swoje sprawy. skąd ja mogę wiedzieć, jak 
które słowa brzmią w Polsce i jakie przybierają znacze
nie? Kiedy nawet my dwaj, z natury naszego zawodu 
bardziej „uniwersalni", nie całkiem możemy się porozu
mieć. Być może chodzi nam o to samo, ale do tego byśmy 
się musieli dopiero dokopać przez wiele, wiele rozmów, 
a kiedy byśmy się już intelektualnie dokopali, pozosta
łyby doświadczenia, czyli „brzuch„, dwa odmienne brzu
chy. I o ile głowa, jeśli ma dobrą wolę, może zmieścić 

wiele, o tyle brzuch jest bezwzględny i sam sobie. Co ro
bić z brzuchem? 

Z Twojego listu wynika, że uznajesz jeszcze coś ta
kiego, jak „sztuka", utwór literacki, jako rzecz odrębną, 

która powinna być taka a taka, żeby być obiektem tym 
a nie innym; która powinna odpowiadać pewnym wyma
ganiom, kryteriom, aby być. (Wynika to z tego, że pod
dajesz „Rzeźnię" takiej właśnie krytyce.) Sądząc po Two
ich wypowiedziach z „Burzliwej pogody", myślałem, że 

jesteś raczej likwidatorem tego wszystkiego. Ja oczy\vi
ście likwidatorem tego wszystkiego nie jestem, ale - kto 
wie - może gorzej: nie będąc likwidatorem, nie mam 
w to wiary dostatecznej. Tak, masz rack. Pisałem t~ 

,.Rzeźnię" traktując ją - jako utwór - ubocznie i bez 
przekonania. Wszystkie wady „Rzeźni", jej wady jak0 
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utworu literackiego, są świadome, chciałem sobie poga

worzyć i dlatego pisałem dla radia. Radio gaworzy sobie~ 

jestem raczej zdania, że piękności i zalety utworu teatral

nego w radiu nie mają znaczenia. że radio ich nie \vy
maga. 

Domyślasz się chyba, jakbym ja to samo napisał dzie
sięć lat temu: rozbudowałbym „metaforę'' do maksimum 
możliwości, wyciągnąłbym z niej maksymalną ilość sy
tuacji kontrastowych, konflikowych, . ,napięciowych'". u
niknąłbym tyrad i wykładów wprost. przyprawiłbym ma
ksymalnie goteską i komizmem. Rzecz w tym, że obecnie. 
kiedy mi ktoś mówi o metaforze, ja nie rozumiem, po 
co, i pytam: „Dobrze, ale dlaczego pan nie pO\\·ie mi po 
prostu, o co panu chodzi' '. A groteska mnie nudzi i smuci. 
Być może, z tej mojej nowej \vrażlhvości i ze starego 
nawyku wychodzi ni pies ni wydra. 

Zdaje mi się, jakoś mi się wydaje, że obecnie ludzie 
chcą słuchać o sprawach poważnych serio. chcą mieć 

\\.Tażenie, że ten kto mówi bierze odpO\dedzialność za 
to, co mówi. Tu oczywiście czyha patos i nudziarstwo. 
A także grafomania, bo grafoman, to taki. co pisze .. ca
łym sercem" i sam płacze. kiedy pisze smutno. 

Żle jest w każdym razie dla autora, kiedy musi pry
watnie dopowiadać i wyjaśniać to, co chciał powiedzieć 

w utworze. To, niestety, jest mój przypadek \V sprawie 
„Rzeźni" . Odniosłem wrażenie, że - w Twojej percepcji -
chodzi w „Rzeźni" o konflikt „starego'' z „nowym•·. Spon
taniczność wersus sztywność itd. Oczywiście , oczy\\iście. 

Tu jednak uwaga następująca: są takie układy , w któ
rych dostatecznie wiele jest sztywności, aby spontanicz
ność była zdrojem i wodą życia. I są takie, w których 
spontaniczność jest już przejrzała, choć nie dla masowego 
oka, w których dla oka, takiego jak moje, już zwyrodniała 
w swoją własną starość i paroksyzm, \\" s\voje v.rłasne 

przeciwieństwo, i podaje się za coś, czym już nie jest 
a ja takiego fałszu nie znoszę, nie mogę znieść po pro
stu fizycznie. Ale czy zauważyłeś, a jeżeli nie. to tym 
gorzej dla mnie, bo to znaczy, że nie udało mi się na
pisać zgodnie z myślą i wykonanie nie sprostało zało

żeniu - że to nie tylko „stare" i „nO\\·e'', sztywność 

i spontaniczność? 
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Czy „Rzeźnia" jest obroną ,;,Starego"? Odczułeś ostro 
szyderstwo z „nowego··, lecz nie zauwazyłeś, jak ja tam 
potraktowałem „stare". Według mnie „Rzeźnia" jest śle

dzeniem drogi jaka prowadzi od ... ale może lepiej wy
mienić etapy. A \vięc najpierw: przebóstwienie kultury, 
kultura jako wartość absolutna nadrzędna. Więc oczy
wiście krach, kiedy dochodzi do konfrontacji z „życiem", 

śmiercią, cierpieniem , zabijaniem. To nasze stare doświad
czenie wojenne i tuż - powojenne, pamiętam niejasne, 
że pełno było tego u nas, tego rozczarowania, że wier
szyk wersus Oświęcim... Współczesne rozczarowanie na 
skutek odległej, intelektualnie tylko przeżytej wojny w 
Wietnamie są - były - słabą wersją tego, co myśmy 
mieli tak soczyście. Zresztą, \vedług mnie, tego rodzaju 
postawy są wynikiem właśnie owego ,przekulturalnie
nia'', fałszywego ustawienia kultury. Nic dziwnego, że 

potem rozczarowania, rozpacze, nihilizmy, albo casus Bo
rowski (ten nasz pisarz). Taka konfrontacja niszczy stary 
.absolut i intronizuje nowy, dokładne więc przeciwieństwo 
starego. Wniosek współczesny: bądźmy zatem niekultu
ralni, a idąc jeszcze dalej, bądźmy po stronie prawdy 
cstatecznej, czyli śmierci (casus Manson kalifornijski). 

A zaś z tego wszystkiego wynika moim zdaniem, w 
„Rzeźni" potępienie (nie wprost jednak, nie wprost, tylko 
przez ukazanie mechanizmu konsekwencji) absolutystycz
nej koncepcji: zgubność głodu ostateczności, jedności. 

Prawdy jedynej Realizowanej. Utwór kończy się nihili
stycznie, ale, wciąż, moim zdaniem, nie jest nihilistyczny, 
ponieważ o nihilistycznych skutkach postaw i „prawd" 
opowiada w sposób ponury i desperacki, odstręczający 

(mam nadzieję, że nie tylko nudziarstwem formy. Bo 
utworu - jako dzieła sztuki - ja nie bronię, wyjaśniłem 
to na początku listu). Co równie ważne - nie jest stwier
dzeniem: człowiek jest nihil i w ogóle nicość i zagłada, 

złe: człowiek, który podejmuje takie a takie postawy 
mentalne i realizuje je, odciska je w działaniu - ryzy
kuje, że stanie się nihil i wszystko będzie nicosc. 

Ufff, i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na 
temat owego utworu. Z grubsza. 

Posyłam ci ostatnie strony, które zaginęły. Jest w tym 
coś śmiesznie głupiego, że zagin~ły - jak kiedy uroczy
sty mówca potknie się na estradzie, pośliźnie na skórce 
od banana. Albo mówi, a nie wie, że ma rozpic;ty rozpo
rek. Życie umie to organizować złośliwie i celnie. 
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Poza tym,, choć w tej sprawie nie jest to istotne 
uświadomiłem sobie, jak moje słowa mogą dla mnie 
brzmieć inaczej, niż dla czytelników „Dialogu''. Ach, Bo
że, może tylko literatury i sztuki narodowe mają sens: 
społeczność wydaje artystę i artysta zwraca się do tej 
społeczności. Ale taki, co wędruje i gdzieś tam sam nad 
sobą grymasi... Jeśli jest sam, mówi raczej sam do siebie 
i nie powinien mieć pretensji. że sztuka być może, to 
nie to, to wcale nie to. 

27 luty 1973 
Sławomir Mrożek 

(List do Konstan t ego Puzyna. Pierwodruk „Dialog" 1973 
'ł'lumer 9) 
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PO PRAPREMIERZE „RZEŻNI" 

NÓŻ W SERCU 

Sławomir Mrożek napisał „słuchowisko w czterech 
częściach", Jerzy Jarocki przemienił je w efektowny, dwu
godzinny spektakl teatralny. („.) Problematyka „Rzeźni" 

rysuje się jasno. („.) Fabuła „Rzeźni" - podobnie jak 
wszystkich prawie sztuk Mrożka - łatwo poddaje się 

streszczeniu (w przeciwieństwie do różewiczowskich na 
przykład). Poszczególne etapy drogi prowadzącej sterro
ryzowanego przez Matkę Skrzypka (od domowego mu
zykowania poprzez sławq Maestro, co geniusz odkupił od 
Paganiniego, by potem wprost w filharmonii rzucić się 

w obj~cia zwycięskiej Rzeź.ni z jej koncertami „na dwa 
woły, obuch, nóż i siekierę") mają posmak intelektualnej 
i sarkastycznej komedii, która dopiero z perspektywy fi
nału objawia swą dwuznaczność. Jest to schemat w dra
matopisarstwie Mrożka częsty, obowiązujący jeszcze w 
poprzedzającym „Rzeźnię'' - „Szczęśliwym wydarzeniu". 
I Jarocki do schematu tego się dostosowuje. W pozornej 
zgodzie z intencjami tekstu i w rzeczywistej zgodzie z tym 
wszystkim, co się o twórczości Mrożka zwykło - słusz

nie do tej pory - pisać. Tylko, że „Reźnia" wydaje się 

już zupełnie n o \V y m utworem. Nie tylko dlatego, 
że nie jest sztuką sceniczną, ale t a k ż e dlatego. 

Jarocki „przerabia" rzecz przeznaczoną dla radia. Od 

lat jest znany jako wybitny adaptator, znajdujący, w spo

sób wręcz idealny, teatralne ekwiwalenty walorów lite

rackich. „Rzeźni" nadaje teatralnośći, która zdaje si~ 

sprawdzać szczególnie w części pierwszej: choćby w wy

śmienitym pomyśle d\vukrotnego pokazania koncertu or

kiestry symfonicznej na scenie (chyba po raz pierwszy 

w dziejach teatrów dramatycznych). Widowiskowość wy

daje się być - przynajmniej w założeniu - sprzeczna 

z materią słuchowiska, ale przecież Jarocki nigdy nie 

wymyśla niczego, co nie miałoby impulsu w tekście. 

Dopisuje tyle, ile konieczne jast właśnie w „adaptacji": 

to o czym w radio się mówi - tu musi zostać p o k a

:z a n e. Nie wystarczą dwa całkowicie sprzeczne mono

logi Dyrekto·ra. Ten gloryfikujący kulturę (,,Ostateczny 
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triumf nad mrokami natury ... triumf ducha nad materią~ 

triumf wiecznego miasta nad przemijającym barbarzyń

. stwem"). I ten drugi. kulturę już odrzucający na rzecz 

„instynktów, pierwotnych \\·zruszeń fundamentalnych 

przeżyć". 

„Prawda jest w rzezm, dlaczego \\'ięc nie pokazać jej 
ludziom?'" W słuchowisku jest to po prostu pytanie ilu
strujące nową ideologię, lecz dla realizatora radiowego 
bez praktycznych konsek\veucji. Ale \\' teatrze? Skoro wi
dzieliśmy symfoniczny koncert, powinniśmy zobaczyć 

i mord rytualny na dwu prawdziwych wołach, z których 
pierwszy nosi imię „Beetho\ven", a drugi „Leonardo da 
Vinci". Ba, ale jak \Vprov\·adzić dwa szlachtowane zwie
rzęta na scenę? Trzeba posz ukać więc namiastki : i Jaro
cki ją znajduje. Pokazuje maszynę „do zabijan>a" akto
rom zdejmuje fraki a zakłada - jak chciał autor - skó
rzane spodnie, część \VidzÓ\\- sadowi na scenie, parodiując 
ulubiony chwyt „nowego teatru"' - tych parodystycznych 
elementów jest zresztą ~.;ięcej. I natychmiast wszystko 
~ię kojarzyć poczyna z tzw. awangardową sztuką. Rzecz 
staje się jeszcze bardziej śmieszna niż w części pienv
szej przedsta·wienia, to też publiczność się śmieje (kto już 

dziś nie ma dość „awangardy"). I nawet samobójstwo 
Skrzypka nie robi \vTażenia; jest też elementem tej za
bavmej drwiny. Śmiech cichnie dopiero na samym końcu, 
gdy słychać hałas rozsypanych po scenie noży i słowa 

dyrektora: „Zabijać może byle kto. byle czym i byle ko
go. ( ... ) Zabijać może każdy , każdy to potrafi". Ale choć 

nie brzmi to już wesoło, nie brzmi też już naprawd(~ 

groźnie. Jest to efekt mocny może, ale całkow·cie t e a
t r a 1 n y. 

A wydaje się. że nie bez przyczyny Mrożek chciał omi
nąć właśnie t e a t r . Nie z tego zresztą powodu by 

· Słowo t e a t r a 1 n o ś ć n=e odpowiadało mu„ 
bo skrywa pewną „sztucznoćś''. „Rzeźnia" jest dlań czymś 
więcej niż utworem· scenicznym, jest próbą wyjścia poza 
pewne ograniczenia, k tóre narzuca . scena. („.) Sytuacja 
wyjaściowa „Rzeźni'' (dorosły mężczyzna pod pantoflem 
matki), która w lekturze jest po prostu pewną s y t u a
c j ą, w teatrze musi się więc przenienić w sytuację 

komediową podobnie jak większość pozostałych , a 
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Mrożkowi nie chodzi już o komizm. W teatrze to, co 
ogólne, musi stać się albo całkiem konkretne, albo bardzo 
metaforyczne - Mrożek zaś od metaforyczności się obec
nie odcina, a o konkret mu nie idzie. (.„) 

Walkę z „gębą" można wieść na\vet wówczas, gdy sa
memu pod o\vą „gębą" nie ma się już nic. Ale będzie 
to zawsze walka o konwencje a nie o sensy. „Rzeźnia" 

jest sztuką wymierzoną w pierwsze, w obronie drugich. 
Nie chodzi o to, na ile śmieszna wydaje się komuś „a
wangarda", czy na ile „nudno" brzmi dla innych klasycz
na muzyka czy klasyczny poemat. W sztuce przywykło 

się szukać „prawd ostatecznych". Mimo całej rewolucji, 
jaką wydaje się czasem „tradycyjnej'' kulturze, mit , praw
dy ostatecznej" pozostał. „Jeżeli ideałem literatury jest 
\\-yrażenie prawdy ostatecznej, to jaka literatura może się 

równać z nożem, który jest w sercu? ... nóż w sercu jest 
teatrem doskonałym„. zamiast aktów skomplikowanych, 
przedstawiających i nieskutecznych, nastąpi akt prosty, 
dosłowny i skuteczny„. teraz nastąpi prawdziwe uczest
nict\VO wszystkich we wszystkich, rzetelna komunia". To 
już nie jest po prostu kpina z nowych „awangardowych" 
czy parateatralnych doktryn: kpina taka byłaby zbyt 
płaska. To przestroga serio: przed Niemowlęciem ze „Szczę-
5liwego wydarzenia", które oto zbroi się w ideologię. 

Ma.rta Fik 
(„Polityka" nr 16 (946) z 19.IV.1975) 
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MIT KULTURY I MIT AUTENTYCZNOSCI 

O czym jest ,,Rzeźnia" zostało z punktu widzenia auto
ra wyjaśnione dokładnie. W programie teatralnym znaj
duje się przedrukowany z „Dialogu" list Mrożka na temat 
tego utworu, zawierający interpretację własnych założeń. 

Pisze tam Mrożek o „przebóstwieniu" kultury, o trakto
waniu jej w wymiarach absolutu, o rozczarowaniu, które 
przyniosła wojna, demonstrując bezsilność kultury \.vobec 
okrucieństwa, o :?:degradowaniu kultury w obliczu kolej
nych rozczarowań i kreowaniu absolutu będącego prze
ciwieństwem poprzedniego. „Rzeźnia·· to „śledzenie drogi": 
na jej początku było „przebóstwienie'·, na końcu jest 
totalna negacja. Zdaniem autora wynika z tego przede 
ws1ystkim „potępienie absolutystycznej obsesji''. Brzmi 
to wszystko jak wykład z socjologii kultury, a nie ko
mentarz do utworu dramatycznego. Ale też „Rzeźnia" ma 
\\' sobie coś, jeśli nie z traktatu to z eseju. (.„) 

„Rzeźnia" najdłuższy jak dotąd uhvór dramatyczny 

Mrożka, nosi podtytuł „słucho\visko". Nie ma w niej opisu 

sceny, didascalia dotyczą dźwięków, sytuacje rozpisane 

są na słowa, szmery i muzykę. W teatrze znalazła si~ 

w wersji znacznie skróconej, choć zachowując zasadniczy 

tok wywodu pisarza. (. .. ) Sytuacje się skonkretyzowały, 

urzeczywistniły zgodnie z doświadczeniem. A ponieważ 

stosunek do sztuki i do kultury jest w „Rzeźni'' przed

stawiony poprzez stosunek do muzyki, Jarocki szuka tea

tru w muzyce dostrzega go w jej uprawianiu. 

W przedstawieniu vygląda to w sposób zupełnie oczy
v1.·isty. Muzykowanie odbija cały przebieg flirtu Skrzyp
ka z Flecistką i sukces zazdrosnej mamy. Marzenie 
Skrzypka o Sztuce i Słav.ie ucieleśnia się w scenie kon
certu, podczas którego chór śpiewa „on jest między nami. 
on jest wspaniały", a bohater próbuje baletowych pas 
?'. małoletnimi tancerkami. Samo życie wkracza do fil
harmonii podczas koncertu poprzedzonego mową Dyrek
tora ku chwale sztuki czystej a zakończonego zdemolo
waniem świątyni. W pierwszym koncercie najbardziej 
konwencjonalne układy zostały ze smutkiem sparodio
wane, w drugim zaatakowane „pra\.vdę brzucha" i roz
sądzone. Apokalipsa sięgnęła sal koncertowych. (. .. ) 

Część druga „Rzeźni" w Teatrze Dramatycznym od
powiada końcowej partii sztuki, w której mowa o dąże

niu do odwrócenia absolutu: do zamiany kultury na bio
logię, sztuki na wydarzenie, harmonii dźwięków na ryk 
zarzynanego bydła. To inna krańcowość i inny teatr -
teatr nawołujący do autentycznaści, spontaniczności, 

współuczestnictwa... Jarocki zdaje się ba'\Vić budowaniem 
sceny między publicznością, przygotowaniami do „praw
dziwego" działania. Jak rzeczrwiste było poprzednio wnę
trze filharmonii, tak rzeczywiste jest teraz urządzenie 

rzeźni. Nie ma tu żadnych uników, co stanowi także za
sługę Kazimierza Wiśniaka. Mrożkowe przeciwstawienie 
ukazują się z całą dobitnością. Teatrowi udaje się przy 
tym rzecz niezmiernie trudna: pokazanie jak szybko 
nowy układ w sztuce, a nawet układ pomyślany jako 
antysztuka, staje się po prostu jeszcze jedną konwencją. 

Terror formy kulturalnej zostaje zastąpiony terrorem 
spontaniczności, która również przeradza się w pustą 

formę. 

„Rzeźnia" nie odbiega od innych dramatów Mrożka 

w sposobie wyciągania konsekwencji z założonej sytuacji 
wyjściowej. Doprowadzanie do ostateczności - a więc 

fakt, że wołanie o ostateczną prawdę w sztuce znajduje 
pełną realizację w zabijaniu - nie wynika jednak tym 
razem z czystej gry wyobraźni. W 1970 roku, w zachod
nioniemieckim miesięczniku „Theater heute" ukazało się 

zdjęcie z widowiska o charakterze happeningu, które.go 
główną atrakcją było szlachtowanie świni. Zdjęcie przed
stawiało nagą kobietę, zbryzganą krwią i obrzuconą świń
skimi wnętrzościami. Jeśli ten happening nie przysłużył 

się bezpośrednio Mrożkowi przy pisaniu „Rzeźni", to w 
każdym razie może świadczyć o jej realizmie. Cała pro
blematyka wyrasta tu głównie z doświadczeń zachod
nich. Czy warszawskie przedstawienie Jarockiego jest -
jak chce Mrożek - potępieniem krańcowości? Zapewne. 
Wydaje się mieć jednak znaczenie przede wszystkim jako 
obrona wartości trwałych. Z żartobliwej konfrontacji 
sztuki klasycznej i współczesnej wynika absolutna po

trzeba pogodzenia kultury i autentyczności w ich nie
zmitologizowanym sensie. Mit kultury może być śmieszny, 
jej brak stanowi realną groźbę. 

Elżbieta Wysińska 

(„Kultura" nr 15 z 13 kwietnia 1975) 
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«Rzeźnia» 

Obsada: 
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Woźny 
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Asystent reżysera ROMAN SIKORA 

Przedstawienie prowadzi 

DANUTA BRYCZKOWSKA 

Kontrola tekstu 

MARIA SZERZENIEWSKA 



RZEŻNIA I SZTUKA 

„Rzeźnia" jest w ogóle sztuką długą i dokładną. To 
7naczy wszystko w niej zostało nie tylko domyślane ale 
także pokazane i dogadane wprost. Mrożek pisał ją dla 
radia, „na boku'' i świadomie zrezygnował z ekonomiki 
słowa i sytuacji. Nie jest tak oszczędnie doskonały jak 
gdzie indziej, za to bardziej wspaniałomyślny: prO\\·adzi 
za rękę i pokazuje palcem. (. .. ) 

Mrożek kojarzy się raczej z dyskrecją i dystansem niż 

z przerysowaniem. Ale ci, którzy oczekują Mrożka takie
go, jakiego lubią - inteligencji, cienkości, cierpkości i nie
przemakalnej tragedii - są narażeni na rozczaro\\·anie. 
W „Rzefoi'' dużo mniej tych rzeczy, więcej słów i do
słowności. Czy to znaczy. że pisarz stracił nagle biegłość 

we władaniu sceną i j ęzykiem? Nie. tylko że nie chce 
władać. Interesuje go co inn~go. (.„) 

„Rzeźnia" zaczyna się poetycko od miłości i muzyki 
a kończy okrutnie na rynku i szlachtowaniu . Co to zna
czy? Wiemy: wpływ historii na sz tukę. Wiedzieć wie
my, ale czy dość osobiście i \\·ewnętrznie? Mrożek opo
wiada rzeczy poniekąd dość znane, lecz subiektywn ie 
a nawet emocjonalnie i to zupełnie co innego: „bylem 
tam i tam. Tam źle. bo ... :· Wierzymy mu. bo widać, że 

był „tam" gdzi~ się sztukę robi a teraz dzieli się dOŚ\\·iad
czeniem. Łatwe to nie jest zwłaszcza w dramacie. Jak 
pokazać „po ludzku" drogę od konwencjonalnego huma
nizmu, od mieszczańskiej akademickości do happen ingów? 
„Rrzeźnia'' to uczuciowa, moralna, intelektualna edukcja 
artysty. Taka Mrożka „Szkoła uczuć". Postać Skrzypka 
nadaje ludzki charakaer wszystkim logicznym procesom, 
izmom i awangardom. które tu rozpoznajemy. Ludzki 
oraz „ponury i desperacki" jak autor pisze. Bo Skrzypek 
nie jest ideą, która może wyciągnąć z siebie ostateczne 
konsekwencje ani poglądem. który powinien być jasny 
i bezkompromisowy. a zachowuje s!ę tak, jakby nim był. 

I cierpi. Bardzo to śmieszne. Także straszne i smutne. 
jak u Mrożka. Tylko, że tym razem na mniejszy dystans. („.) 

Co właści\vie Mrożek o tym sądzi'? Czy potępił w „Rzeź
ni" starsze i nowsze izmy? Jeśli, to tylko ich zeszty\\·niałc 

konsekwencje. Przecież jeśli sam nie wierzy w sztuke i za
miast niej szuka mądrości to dlatego, że przeszedł h~ ~duka
cję. Oczywiście drU)ga część ,,Rzeźni'' jest „za dobra" teatra l-
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nie , o ile można tak powiedzieć. Działa fizycznie i totalnie, 
czyli tak, jak Mrożek nie chce, ale w tym kierunku, co Mro
żek napisał. Czekamy, że się zacznie naprawdę, że na scenę 
wciągną jakąś świnię czy wołu i zarżną na naszych oczach, 
a może to nie będzie zwierzę? Personel „Rzeźni" - bo trud
no ich nazwać tu aktorami - wydaje się zdolny do wszyst
kiego, na serio. Na koniec wysypują nam sterty noży z pro
pozycjami: „zabijanie to sztuka dla mas" (czy Mrożek aby 
nie przesadza? Ale to mówi Dyrektor, który jest cały czas 
porte parole złej wiary). Zaś „Rzeźnia" inaczej się kończy. 

Skrzypek wbija sobie nóż w serce nie z sadyzmu, lecz z logiki 
i rozpaczy. („.) Mrożek pokazuje ile w tym, co tak często 

wydaje się dziwnością, wygłupem , zabawą okrutną i niebez
pieczną, nikomu niepotrzeną - ile w tym powagi, serio, 
desperacji. A na desperacji, nie tylko artystycznej, Mrożek 
się- zna. Co do Jarockiego, to zrobił jedno ze swych pięk
ni~jszych przedstawień. Tylko trzeba trochę uważać, oglą
daJąc. żeby nam nie wyszło, że wszystkiemu złemu winna 
sztuka nowoczesna. Taka mocna to ona jednak nie jest. 

Marta Piwińska 

(„Teatr" nr 10 (623) z 16-31 maja 1975) 
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POSTĘPOWIEC 

Z KRAJU 
Kto będzie płacił 

Ukazanie się zorzy polarnej w Polsce nasuwa nam pyta

nie komu potrzebna była tak kolosalna impreza o charakte

rze reprezentacyjnym. Zapytujemy: ile to kosztowało i kto 

za to będzie płacił? 

Ważne odkrycie 

Tysiąclecie istnienia Państwa Polskiego daje nam okazję 
do coraz to nowych odkryć i dociekań. Oto ,,. Łabudkach 
szlacheckich podczas kradzieży wapna okoliczni hłopi od
naleźli zachowany w doskonałym stanie wóz prasło\dański. 
Pojazd posiada kwadratowe koła, co stanowi cieka ,.e świa
dectwo formy przejścio\.vej, która zawsze była charaktery
.styczną formą dla naszej umysłowości. 

O dalsze zvvycięst\VO na drodze naprawy dróg 

W czasie ostatnich robót drogo\\·ych udało s ię zasypać 

dwa wyboje, oba n:ł drodze. Załodze życzymy dalszych 

zwycięstw. 

Co będziemy wydobywać 

W Jopkowicach odbyło się uroczyste ot\\·arc ie kopalni 

kamienia , węgielnego. 

Zaklinacze capów 

Wielkim powodzeniem u rolników cieszą się specjalne 

ekipy zaklinaczy capów, które już z początkiem lata ·y

jeżdżają w teren. Ekipy będą prO\rndziły zaklinanie aż do 

pierwszych przymrozków. 

Już dotychczas zaklęto gros capów. 

-14-

Bohaterski pies 

Widząc jak jego pan , niejaki A. R„ nabywa dalsze trzy 
litry wódki, pies obywatela A. R. rzucił się na butelki i wy
pił ich zawartość od razu, chroniąc w ten sposób swego 
pana przed niechybnym zatruciem. Bohaterski pies znaj
duje się w stanie ciężkim. 

Rozwój myśli politycznej 

Niejaki G. z Hallocic złożył \V radzie gminnej podanie 

o przyznanie mu władzy nad światem. Jako motyw G. 

podaje wrodzoną wal panowania. 

Człowieka. trzeba wychować 

Rada Odnowy Moralnej opracowała projekt, który ra
dykalnie powinien zapobiec chuligańskim awanturom i wpły
nąć na ogólne złagodzenie obyczajów. Mianowicie Rada wy
stosowała apel do chuliganów, aby zamiast bić przechod
nia - proponowali mu rozegranie partii szachów w naj
bliższym klubie młodzieżowym. Pobicie przechodnia w tej 
równej rycerskiej walce, jaką jest gra w szachy, da chuli
ganom satysfakcję moralną, rozwinie i skrzepi umysły obu 
stron oraz pozwoli ujawnić się pięknym cechom charakteru 
drzemiącym w każdym człowieku. 

Z ZAGRANICY 

Duńskie czynn i upoważnione zaprotestowały energicznie 
przeciw nieodpowiedzialnemu oświadczeniu. W. Szekspira, 
który, cytujemy, napisał: „Coś gnije w państwie duńskim". 
Rząd duński kategorycznie zaprzecza jakoby w państwie 

duńskim coś gniło, i określa działalność W. Szekspira jako 
paszkwilancką i oszczerczą. „Jeżeli coś gnije" - czytamy 
w oświadczeniu duńskiej prasy - „to chyba tylko sam pan 
Szekspir". 

Nowy Drakon 

Nowe, drakońskie zarządzenie wydał gubernator amery
kańskiego statnu Poutpourri. Nakazuje on właścicielom za
kładów fotograficznych niszczenie negatywów zdjęć, na któ
rych fografowani są murzyni, ponieważ na negatywie wy
chodzą jako biali. 
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Niespodziewane reformy 

H o n d u r a s. Donosiliśmy onegdaj, że do regulaminu 

tamtejszej armii wpro\vadzono tytułem próby nową reformę. 

Mianowicie tradycyjny okrzyk „Za Ojczyznę'' używany pod

czas ataków - został zastąpiony szerszym: „Za Ojczyznc: 

w ogóle!". 

Nowe hasło nie zdało jednak egzaminu, ponie\vaż osła

biało patos walki. 

Prymlty\\:ne plemię 

Na Wybrzeżu Psiej Kości żyje plemię Fetoretów. które 

oddaje boską część śmierdzielom. Gdy się jednak głębiej 

zastanowić Fetoreci nie są jeszcze tacy najgorsi. 

KRONIKA KULTURALNA 

Naturalizm z teatrze Rapsodycznym 

Jak donoszą koła dobrze poinformowane - już w naj

bliższym przedstawieniu dyrekcja ma zamiar \\·prowadzić 

na scenę żywego ducha. 

Cieka.n·y program 

Wielkim powodzeniem w cyrku „Uniwersał" cieszy sic: 

następujący numer: 

Siedem chudych krów zjada siedem krów tłustych, a po

tem jest im niedobrze. 

Z ŻYCIA NAUKI 

Koło uczonych przy redakcji „Postępowca" pracuje nad 

zagadnieniem: ,,Jeżeli ani jedno państwo nie ma minister

stwa agresji, a wszystkie za to mają dobrze rozbudowane 

ministerstwa obrony, to skąd biorą się wojny?" 
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA 

Dyrekcja zawiadamia, ż.e w ogóle nic się nie odbędzie 
i nie ma o czym mówić. 

Jak sobie pościelę - tak się wyśpię. Oczekuję propozycji. 

Zaprawiam się na poczekaniu - za zwrotem kosztów. 

Bezwejśció\vki - wydaje sekretariat teatru - codziennie. 

Czy Bóg jest? - odpowiadam rzeczowo. PS-O 3 

Krótkowidz potrzebny od zaraz. Warunki do omówienia. 

Inteligenci - do Inteligence Service - potrzebni od zaraz. 
Praca lekka. Deputaty. 

Zamienię wszystko na święty spokój. Sł. Mrożek. 
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SŁAWOMIR MROŻEK 

(nota biograficzna) 

Urodził się 26 czerwca 1930 roku w Borzęcinie. Studiował 
na Wydziale Architektury Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W roku 1950 debiutuje jako dziennikarz i rysownik w piś

mie sportowym ,,Piłkarz'". W trzy lata później wydaje dwa 
tomy opo\viadań satyrycznych - .,Opowiadania z Trzmie
lowej Góry" i „Półpancerze praktyczne". W roku 1956 uka
zuje się jego powieść „::\Ialeńkie lato". Uznanie krytyki 
i czytelników przynosi mu wydany w roku następnym 

tom opowiadań ,.Słoń„, wyróżniony nagrodą „Przeglądu 

Kulturalnego". W latach nast~pnych publikuje dwa tomy 
nowelistyczne - „Wesele w Atomicach'' (1959) i „Deszcze" 
(1962), powieść .,Ucieczka na południe·· (1962). Jest autorem 
cykli satyryczno-rysunkcl\\·ych „Polska w obrazach·· (1957) 
i „Postę po\\·iec·· (1960). 

Po okresie \\·spółpracy iterackiej z gdańskim studen
ckim teatrzyk iem Bim-Bom Zbign:ev:a Cybulskiego i Bo
gumiła Kobieli, debiutu je ja ~~o dramaturg sztuką „Policja"', 
opubliko\\·aną \\" czen\·onym numerze „Dialogu·· z roku 
1958. Na lamach tego pisma ukazują się także następne 

utwory sceniczne Mrożka: „::\Ięczeńst\\·o Piotra Ohey'a· 
(1959) .,Indyk" 1960), .. Karol" 1961). „Na pełnym morzu" 
(1961), „Strip tease" (1961 ). „Zaba wa·· 1962), „Kynolog \\. roz
terce" l196~) ... Czarowna noc" 19o3). „śmierć porucznika· 
(1963). \V listopadO\\")'m numerze „Dialogu„ z roku 1964 
ukazało się „Tango''. Prapremiera .Ś \\·iato\Va tego najwybit
niejszego utworu Mrożka odbyła się w Belgradzie. Pra
premiera w bydgosk im Teatrze Kameralnym. Przedstawie
nie warsza\\·skie z roku 1965 stało się -..\·ydarzeniem sezonu. 
W roku 1966 ,.Tango" prezentował teatr wałbrzyski. Sztu
ka przetłumaczona na wszystkie niemal języki europejskie 
wystawiona została w kilkudz iesięciu teatrach całego Ś\Yiata. 

Po „Tangu'" napisał Mrożek następujące sztuki: .,Dom 
na granicy•· (1967), ,.Pocz\\·órka'' ( 1967). „Testarium" (1967), 
„Drugie danie' ' 1968), „Szczd li \\"e wydarzenie„ (1973). słu

chowisko .,Rzeźnia ' ' (1973) i utwór sceniczny „Em igranci" 
(1974). Teatralna prapremiera „Rzeźni" \V reżyserii Jerzego 
Jarockiego odbyla się 21 marca 1975 w warszavv·skim Tea
trze Dramatycznym. 

W roku 1973 krakowskie Wyda\\·nict\vo Literackie opu
blikowało d\\·a tomy .,Ut\\·orów scenicznych" Sławomira 

Mrożka. 
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Kierownik techniczny 

HENRYK ROZWALKA 

KIEROWNICY PRACOWNI 

Główny elektryk 
HENRYK HADAJ 

Prac. kra w. damska 
STANISLA W A SIKORA 

Prac. kraw. męska 
LUCJAN OCHOTNY 

Pracownia stolarska 
BUDBARAS PANAJOTIS 

Prac. ślus.-model. 
WACŁAW GRYNCEWICZ 

Prac. fryzjerska 
ROMUALDA POTYSZ 

Prac. malarska 
MAŁGORZATA WACH 

Prac. tapicerska 
JADWIGA POLNIAK 
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Brygadierzy sceny 

HENRYK LENKIEWICZ 

CZESLA W TATARA 
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