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SŁAWOMIR MROŻEK 

Urodzony 26 czerwca 1930 r. w Bo
rzęCinie. 

Studiował na Wydziale Architektury 
UJ. Debiutował w 1950 r. na łamach „Prze. 
kroju" jako satyryk. W latach 1950-1954 
członek redakcji „Dziennika Polskiego" w 
Krakowie, redaktor naczelny czasopisma 
„POSTĘPOWIEC", drukowanego na ła
mach prasy codziennej, w latach 1956-1958 
w „Życiu Literackim". Debiutował w 
1958 r. w warszawskim Teatrze Drama
tycznym jako autor „Policji (Policjantów"). 
Od 1959 r. w Warszawie, od 1963 r. poza 
krajem (Wiochy, od 1968 r. w Paryżu). 
Otrzymał w 1964 r. nagrodę Prix de l'Hu
meur Noir we Francji. Prozaik, satyryk, ar
tysta - grafik, autor sztuk scenicznych 
(m. in. „Policjantów, Smierci porucznika, 
Indyka, Tanga, Szczęśliwego Wydarzenia, 
Rzeźni, Emigrantów"), słuchowisk radio
wych. 

Wydal w kraju: „Opowiadania z 
Trzmielowej Góry". Satyry (1953) - „Pół
pancerze praktyczne", „Maleńkie lato". 
Opowiadanie „Słoń" (1956) „Opowiada
nia" - (1957, 1958) odznaczone w 1957 r. 
nagrodą „Przeglądu Kulturalnego", „Pol
ska w obrazach". Satyry (1957), „Wesele 
w Atomicach". Opowiadania (1959) ''Pos
tępowiec", „Utwory sceniczne" - Dzie
więć sztuk (wyd. poszerzone) w 2 tomach 
1964, 1974. „Dwa listy" Opowiadanie 
1974 r. 





A zaś z tego wszystkiego wynika 
moim zdaniem (w Rzeźni) potępienie 
(nie wprost jednak, nie wprost, tylko 
przez ukazanie mechanizmu konsek
wencji) absollutystycznej obsesjj: zgu
bienie głodu ostateczności, jedyności. 
Prawdy jedynej realizowanej. 

Utwór kończy się nihilitystycz
nie, ale moim zdaniem, nie jest nihili
styczny ( ... ) 

(List na temat Rz e :! n i, Dialog nr 9, 1973) 

KRZYSZTOF WOLICKI 

„Mrożek niepotrzebnie się zas
trzega: nie ma w Rzeź n i patosu, 
nudziarstwa ani grafomanii (choć nie 
sądzę, by tylko grafomani płakali, 
kiedy piszą smutno). Jest natomiast 
przegadanie, które przesłania to, co 
nie zostało dopowiedziane, i przez 
które widz musi się przedrzeć, aby 
móc p r z y r ó w n a ć siebie do 
scenicznej tezy. Gdy R z e ź n i a, 
w której Mrożek po raz pierwszy mó
wi do siebie na scenie - jest także 
pierwszym jego tekstem, wobec któ
rego powiedzieć sobie musi też odbior
ca, o ile wszystko nie ma zapaść w 
próżnię". 

(Dramatopisarstwo Mrożka, 1967-1974) 

KRZYSZTOF K. PYSIAK 

„W dwóch późniejszych drama
tach „Szczęśliwym Wydarzeniu" i 
w „Rzeźni" - celem drwiny i ataku 
stał się świat współczesny, zwłaszcza 
zachodu, którego problemy i niepoko-

1•· potraktował 'Mrożek WC' właśdw ,\ 

sobie, groteskowy sposób. Błyskotli
we te dzieła odznaczają się wirtuo
zerią dramatyczną, pełne są olśnie
wających pomysłowością rozwiązań 
scenicznych, często uciekają do para
doksu - lecz równocześnie brak im 
chyba bezbłędnego trafiania w spra
wy ważne, ale niejako podskórne, nie 
wypowiedziane ani w języku sztuki, 
ani w języku publicystyki". 

(„Absurd albo potencjalność świata", Literatu
ra nr 15, 1976) 

MARTA PIWIŃSKA 

„Mrożek kojarzy się raczej z dys
krecją i dystansem niż przerysowa
niem. Ale ci, którzy oczekują Mrożka 
takiego jakiego lubią - inteligencji, 
cieńkości, cierpkości i nieprzemakalnej 
ironii - są narażeni na rozczarowa
nie. W R z e ź n i dużo mniej tych 
rzeczy, więcej słów i dosłowności. Czy 
to znaczy, że pisarz stracił nagle bie
głość we władaniu sceną i językiem. 
Nie, tylko, że nie chce władać. Intere
suje go co innego. 

(Teatr nr 10, 1975) 





O przedstawieniu w Teatrze Dramatycz
nym w Elblągu: 

RYSZARD TOMCZYK 

Zasługą reżysera i zespołu jest to, 
że treści tych - obecnych u Mroż
ka - nie zgubiono w spektaklu. 
Przedstawienie ·porusza do żywego. 
Jest przy tym czytelne, zwarte. Sło
wem - stanowi mocną kartę wizyto
wą młodego teatru w Elblągu, nie 
można było efektowniej i bardziej 
obiecująco zainaugurować działalności. 
Tym bardziej, że sięgnięto do pozycji 
trudnej i nie obliczonej na zaspokoje
nie prymitywnych gustów. 

Inscenizacja R z e ź n i jest bez 
wątpienia nadspodziewanym udanym 
i - jako się rzekło - obiecującym 
otwarciem sezonu teatralnego w El
blągu( ... ) 

(„Elbląska inauguracja" - Czas, nr 43, 1976) 

O przedstawieniu w Teatrze Miniatur w 
Krakowie: 

ANNA SCHILLER 

Widzowie śmieją się z poszcze
gólnych kwestii, ale czego sprawa na
prawdę dotyczy, tego się nie dowie
dzą ( ... ) 

(„Moralność wrażliwa, moralność konieczna" -
Kultura nr 23, '1976) 



W REPERTUARZE 

Stefan Żeromski 
PRZEDWIOSNIE 

Gabriela Zapolska 
SKIZ 

Tadeusz Różewicz 
KARTOTEKA 

Juliusz Słowacki wg Calderona 
KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY 

(Sala Bogusława - Zamek) 

Sofokles 
ANTYGONA 

(Sala Bogusława - Zamek) 

W przygotowaniu 

Adam Mickiewicz 
PAN TADEUSZ 

Jan Potocki 
PARADY 

Anton Czechow 
WISNIOWY SAD 

Redakcja programu 
ANNA ZAMOJSKA 

Opracowanie graficzne 
ANDRZEJ KRAUZE 

Opracowanie techniczne 
WACŁAW KASNER 

KIEROWNIK TECHNICZNY 
LUDWIK PIOSICKI 

Kierownictwo pracowni - malarskiej MI
CHAŁ TUSZYŃSKI, krawieckiej dam
skiej ANITA KACZMARCZYK, krawiec
kiej męskiej STANIS~AW KACZMAR
CZYK, perukarskiej ROMANA KŁYM, 
ślusarskiej ANDRZEJ ZOŁOTUCHO, sto
larskiej ZYGMUNT ZDUNEK, szewskiej 
JAN SZYMAŃSKI, tapicerskiej WŁA- 1. 

DYSŁA W JAŁOWSKI, brygadier sceny 
WŁODZIMIERZ STASIW, główny elek
tryk JERZY KONIECZNY, operator świa-
tła ANDRZEJ ZEMBSKI, akustyk 

KRZYSZTOF BOGUSZ. 
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