
życie teatru 



PAŃSTWOWY TEATR IM . STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Kicl - Radom 

Dyn klor i k1 •rowni k art l:i lycwy 

ZDZISŁAW GRYWAŁD 

• 

Zeszyt wydany z okazji premiery sztuik i 

JA-ROSŁAWA MARKA RYMKIEiWIOZA 

„K R 0 L M I Ę S O P U S T" 

Druga premiera sezonu 1973/74 



.JAROSŁAW .MAREK RYMKIEWICZ urodził się w War
szawie l!'i lipca 1935 r . Studia polonis ty czne ukor1 c zył w Łodzi, 
tam też w roku 195 · debiu t w ł jako poeta . W roku następ

nym ogłos i ł t omik wi-erszy pt. Konwencje . Za dr ugi tom w i •r 
n y -- Człowiek z glou1ą }astrzębia (1960) otrzymał nagrodę 

. Nowej Kultury" . Swój program li teracki oraz stosunek do 
kultury wył ożył po ta w ksią żc e C ym j est kl asycyzm. J est też 
nutore:n sztuk tea tralnych: Eurydyka, cz y li każdy umiera tak, 
}ak mu w ygod nie j, Odys w Be rcl ycz. ow ie, Lekcja anatomii pro
fes ora Tulpa. P rapremiera K róla Miqso t1 ta odbyła się 11. X. 
1970 r. w Sta r ym Teatrze !m. Heleny Modrzejewskiej w Kra
kowie. 
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MARTA PIWIŃSKA 

Farsa - zabawa dla dorosłych 

Król Mięsopust jest oparty na jednym z najsta r sz -eh mo
tywów komediowych - z chłopa król - a poprzez t eatr sięga 
ku misteryjnym i jarmarcznym rodowodom t ej przebieranki. 
Rymkie>vicz przecież wyraźnie podkreśla, że t ę farsę wywiódł 

z karnawału zakończonego postem. 
Z karnawi.lłu - to już kryj ' w sobie dwa znaczenia : lu

dyczne i sakralne. Przebi eranka, m aska, k ostium jest zabawą 
znaną całej ludzkości. I jest odwiecznym znaki em pewnej waż

nej wiedzy o świecie , z aśv-.· iad czoneJ pr zez maskę, kostium 
v:; obr zc;dach i obyczaju ca łej niemal kultur ' · To lrn r n, wałowe 
źródło jest więc mE!dre i komiczne, św i (; t e i niepoważne : po
dobnie jak owa w ied za , prz kazana tym sposob em, jest pa ra
doksalnie podwójna. Poświadcza ona b owiem wszelkie p rzeci
wieństwa (duch - materia , śmierć - życie, zło - dobro, m kość· -
kobiecość, lev.re - prawe, góra - dól cala m etafizyk a dych o
tomii) a także je w p w iei sposóh znosi, ogła sza ich tożsamość. 
I jest ono, to źródło ka rnawałow e, w spo:;ób n ·lturalny teatral
ne - bo grą jest zawsze, umownym „odgrywan iem" czegoś, 

czy św it~ te, czy świeckie. 
T en pijany i odwiecz ny „świat n a opak" Rymkiew icz pod

jął raz jeszcze, ale razem z jego wieloznacznością i wielokształ
tem. Chciał odegrać w te.i farsie czym była i czym być· może . 

Bo może ta fa rsa, gra, odgrywanie jes t tym, co najbardzi ej tea
tralne w naszej kulturze? Lub inaczej: może cała nas z3 kul -· 
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t ura jest odgr vwaniem, eatrem , pozorem, cienką skorupą po
rządku „gry ludzkiej nałożoną na chaos pozaludzkiego? Lub 
farsą i zapu tami życia przed po tern grobu '? Maskaradą, ko
!'tium em ciała na łożonym na glinę i opiół? 

By napisać poetycką farsę, k lórej parad oksv ba\vią czytel-
1ików Sar tre'a, Rymk ie icz dokona ł swois te j r ekonstr ukcj i 
„klasycznej" fa r sv. Uwierzył w komizm jej lementarnych 
chwytów. I całe skomplik owane r usz owan ie probl mów -- pa
radoksów kulturovvych i egzystenc j analnych oparł na t r zech 
jej podstawowych sytuacjach, maksymalnie uproszczon. ·eh. 

Czym jest farsa? Komicznym chaosem. Bawi grą nieporo
zumień, a jej specyficzny zamęt poj ę ć, zdarzeń, osćb jest wy
wołany przez proste, mechaniczne pomieszanie: ktoś s ię za ko
goś przebiera ; ktoś się chowa i tam jest, gdzie inni myślą że 

go n;e ma ; ktoś kogoś goni w złą ' stronę. A później to samo, 
tylko spotęgowane: ktoś goni kogoś innego niż trzeba, bo ten 
inny jest przebrany: ktoś się chowa tam, gdzie się już ukrył 

ktoś inny. Coraz szybciej, aż w zamęcie wszystko miesza się 

z wszystkim, świat się przewraca na opak, jest odwrotnością 
rozsądku i ładu. Z gry powstaje chaos, lecz ten chaos został 
przecież odegrany, jest porządkiem gatunku - farsy - teatru. 

Jaką możliwość teatralnego porządku tej gry-chaosu wy
brał Rymkiewicz? Żadną z tamtych. To farsa, ale jej elemen
tarne chwyty pełnią tutaj niemal funkcję znaków historycznie 
zmienych i wiecznie powracających w uniwersum kultury. („.) 

Gdzie chowają się postacie z farsy? Tam gdzie dzieci, do 
szafy, pod stół i pod łóżko. Najczęściej pod łóżko, bo farsa to 
zabawa dla dorQslych. Tam włażą zazdrośni mężowie, kochan
kovvie zaskoczeni, tam się można ukryć, ale także podsłuchi
wać i podglądać stamtąd sprawy, które ludzkość tak niezmier
nie ci kawią i bawią. Toteż u Rymkiewicza wszyscy wciąż się 
chowaJą pod łóżko. Król ucieka, przebiera się, chowa, bo nie 
hce się żenić z Rozalindą, bo go - króla duchu i intelektuali

st ę - odraża i przeraża jej zmysłowa cielesność. Więc ucieka 
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z tronu, aby uciec z łóżka. w którym miałby sypiać z Rozalin 
dą grubą i chrapiącą. F lorek chce byc k rólem, bo chciałby mieć 
\\.'reszcie do syta w zystkiego dla wszystkich zmysłów . Więc 

chce tej zmysłowej k iężniczki. Z nią jego królesnvo -- łóżko. 

Łóżko jest centralnym relCTvizytem teJ sztuki i jej naczelnym 
symbolem . • Jest Hiszpanią, wł dzą, używaniem , tronem i po
strachem , karnawałem i postem. I jest jednocz śnie łóżkiem 
z wielowi kowej tradycji t ea tru, z tych fars, w których wszyst
ko - jak tu - kręci sit~ dokoła łóżka. 

Teatr 1/1971 



LECH SOKÓŁ 

Życie i sztuka o życiu 

W Królu Mięsopuście występują postacie należące do tej sa
mej szeroko poj ętej grupy postaci arch etypowych, co Rej ent 
i Cześnik z Zemsty. K ról Filip i Florek to właśn ie spotykaj ąc · 
si ę ze sobą Chudy i Gruby; pierwsz · b ędący po stronie śmier

ci, drugi - c ielesność i t rywialność , uj av1n i oną otwa rcie przez 
jedną z pos :aci sztuki w przeciwstmvieniu „krol duch" - - „król 
wieprz" . P ostaci szt uki dzielą siq zresztą na dwie grupy, na 
or . zak króla· ducha i orszak króla w ieprza. Postacie te za
zdroszczą sobie w zaj em i obdarzają -s ię niech cią, koc haj ą i 
ni e nawidzą, przyciągają i odp ·c hają . Akcja sztuk i toczy się 

przede wszystkim dzi ki istni en iu tych napi ę (: mi r; dzy posta
ciami, gł ównie dz ięk i specyficzn emu konfl iktowi Króla (P.o
stu) i Florka (Mięsopustu) . Groteskowe za r szeni do tańca 
Postu przez Mi ·opust „p onawia" prastary w zór. Motyw tań
ca jest tu szczególm e znaczący jako forma skojarzenia i \. spół

istnienia absolu tnych przeciwieństw, mająca b ogatą hist orię w 
sztuce. ,„Ja mięsopust ty post j e st eś" - mówi Florek - „ty 
t ańcz ze mną chudy poście" . 

Walka międ zy Grubymi a Chudymi da je s ię więc interpre
tować jako walka między ży i m a ascezą, mię zy dwiem 
koncepcjami życia: jego pełną akceptacją a wyrzeczeniem i 
odwróceniem od niego . Walk.:: h; z ilu strował przecież znako
micie już Breughel w jed nym ze swoich dzieł , przeds tawiająs 

grubasa zaatakowanego przez dwóch chudzielców, k tórzy chcą 
go„. zj eść:; jeden z nich gryzie już jego tłusty policzek. 
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Przy. końc~ ;ztuki j~j tempo rośnie, szybka i bezładna z po-
7.0ru b1eganma po. taci wzmaga się, pcx:lkreślając rytmiczność 

i powtarzalność zachodzących przemian, tak jak w życiu, jako 
całosć,_ nie'.miszczalnym i wiecznym. Ostateczrue wyjaśniają tę 
kwestię słowa Florka skierowane do ~idzów , któr kończą 
sztukę: 

„bijci brawo a ty farso 
a ty kręć się fa rso wokół 

a ty tocz się a ty wiru j 
ty z popiołu i ty w popiół 
ty obracaj się i tańcuj 
a wy idźcie spać widzowie 
bo ta farsa nie ma końca". 

Ta fa rsa to życ i e i sztuka o życiu odegrana w teatrze, któ
rem u „pon owione wzory" przeszłośc i nadają ciągłość i j edno
( zą ,go z tradycją , czynią(' j ednocześnie teraźni jszym , gdyż 
\': prowadza on zasady obow iązu j ące niegdyś i - t era?:. 

Teatr Dramatyczny 
m. st. Warszawy. Program. 
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JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ 

KRÓL MIĘSOPUST 
tragedia w 2 aktach 

Scenografia: Reżyseria: 

MAREK KORCZ RYSZARD KRZYSZYCHA 

Muzyka: Choreografia: 

MIROSŁAW NIZIURSKI JÓZEF A SŁA WUCKA 

Asystent reżysera: 

TADEUSZ KRASNODĘBSKI 

Kierownik artystyczny: 

ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Premiera, dnia 27 października 1973 roku 



O S O B Y: 

FLOREK 

FILIP, król hiszpański 

ROSALINDA, księżniczka maltańska 

KASIA 

GĘBA, dworzanin 

SKOCZEK, dworzanin 

BELINDA, dama księżniczki 

FLORINDA, dama księżniczki 

ROBERTO, bandolero 

(rola traversti) 

EDWARD KUSZTAL 

!ZBIGNIEW KRĘŻAWWSKI 

JANINĄ BUŁAWIANKA 

IWONA URBAŃSKA 

TADEUSZ KRASNODĘBSKI 

JERZY PIÓRKOWSKI 

HANNA ZIELIŃSKA 

JANUSZA SKUBIEJSKA 

ELŻBIETA EYSYMONT 



OBSŁUGA PRZEDSTAWIENIA 

Przedstawienie prowadzi: 

KRYSTYNA DOBROWOLSKA 

Kontrola tekstu: 

ROMANA SZCZUREK 

Brygadier sceny: 

BOLESŁAW POBOCHA MIECZYSŁAW WULCZYŃSKI 

Rekwizytor: 

JAN KUBICKI MARIA MAKOWSKA 

Światło: 

STEFAN DUDZIC, MIECZYSŁAW STYPIŃSKI, RYSZARD 

ZAJĄC 

Kostiumy wykonane pod kierunkiem: 

MARII SZYKSZYNI i MARIANA MAZURA 

Prace perukarskie: 

WŁADYSŁAWA LE·WANDOWSKA 

Prace stolarskie wykonano pod kierunkiem: . 
ZBIGNIEWA KARYSIA 

Prace tapicerskie: 

JAN STANIEC i ANTONI KANIOWSKI 

Kierownik techniczny: 

EDMUND POMARAŃSKI 

2815. P3-1064 


