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Sławomi r Mrożek

LIST NA TEMAT „RZEŻNI"
Drogi Konstanty.
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Chyba nie ma sensu, żebyś drukował „ Rzeź nię".
Masz rację, to nie jest utwór o ludziach , tylko o
sprawach. A Polska ma swoje sprawy, skąd ja mog ę wiedzieć jak które s owa brzmią w Polsce i jakie przybierają znaczenia. K iedy nawet my dwaj
z nat ury naszego zawodu bardziej „un ·wersalni"
nie całki em możemy się porozumieć.
Z Twojego listu wyn ika, że uznaj esz jeszcze coś
takiego jak „sztuka", utwór literacki, jako r zecz
odrębną , która powinna być taka a t aka , żeby być
sobą, żeby być obiektem tym a nie innym, któr a
powinna o dpowiadać pewnym wymaganiom, kryteriom, aby być · (Wynika z tego, że poddajesz „Rzeźnię" tak ie j właśnie krytyce). Sąd ząc
o Twoich
w powiedziach z „Burzliwej pogody ", myślałem ,
że jesteś raczej likwida orem t ego wszystkiego. J a
oczywiście likwidatorem tego wszyst kiego n ie jestem , ale _ kto wie może gorzej: nie bę dąc
likwidatorem, nie mam w to wiary dostatecznej.
Tak, masz rację. Pisałem tę „Rzeźnię" traktując ją
_ jako utwór - ubocznie i bez przekonania. Wszystkie wady „Rzeźni" , jej wady jako utworu iter ackiego, są świadome, c hciałem sobie pogaworzyć i
dlatego pisałem dla radia. Radio gaworzy sobie. Jestem raczej zdania że piękności i zalety utworu
t eatralnego w r adiu nie mają znaczenia, że r adio
ich nie wymaga.
Domyś asz się chyba, jakbym ja to samo napisał
dzies· ęć at t emu: rozbudowałbym „metaforę" do
maksimum możli waści, wyciągnąłbym z n iej maksymalną ilo 'ć sytuacji kontrastowych, konflikto. \vych „napięciowych" , uniknąłbym t yrad i wykła
dów w prost, przyprawiłbym mak . malnie groteską
om.izmem. Rzecz w t ym, że obecnie kiedy mi
k toś mówi o metaforze, ja n·e rozumiem, po co i
pytam: „Dobrze, ale dlaczego pan nie powie mi po
prostu o co chodzi". A groteska mnie nudzi i smuci. Być może z tej mojej nowe · wrażliwości i ze
starego nawyku wychodzi ni p ies ni wydra .
Zdaje mi się, jakoś mi się wydaj e, że obecnie
ludzie che
łuchać o sprawach poważnych ser·o,
chcą mieć wrażeni e, że ten kto mówi, bierze odpowi edzialność za to, co mówi. Tu oczywiście czycha
patos i nudzia stwo. A także grafomania, bo grafoman, to taki, który pisze „ całym sercem" i sam
nl "' f'7P . kiAd
nj~7
sm11mo·

Andrzej Wróblewski
Zacząć wypada od stwierdzenia podstawowego, ze „Rzeźnia" nie jest sztuką
teatralną. Mrożek napisał:słuchowisko radiowe. Nie żeby się bawić w wyszukiwanie paradoksów dźwiękowych. Mrożek posłużył się radiem, bo - jak rozumiem

- uznał ten środek komunikacji międzyludzkiej za lepszy, sprawniejszy i bardziej bezpośredni w przekazywaniu problemów, jakie rozważa w „Rzeźni". Zwła
szcza, że - jak wyznał w liście do Puzyny - „nie jest to utwór o ludziach,
tylko o sprawach". Wybrał radio, bo jest to środek porozumienia z jednej strony
bardziej intymny niż np. teatr, z drugiej - zachęcający do skupienia, bo sam
bardziej skupiony, a więc lepiej służący omawianiu „spraw".
Miał zaś autor nam do zakomunikowania sprawy ważne. Podjął rewizję „mitu",
jakim w naszych czasach stała się sztuka. Mit - niewłasciwe słowo. Według
Mrożka współczesna sztuka stała się środkiem w ręku szamanów do tego stopnia
licytujących się między sobą i przekrzykujących się wzajemnie, byle zwrócić na
siebie uwa gę , że straciła jakikolwiek sens, w każdym razie sens ludzki. Pewnie,
m ożna się doszukać starej awersji Mrożka - logika do awangardy i jej niefras obliwości intelektualnej. Ale to już sprawa uboczna. Istotna jest myśl o tym, że
powznosiliśmy świątynie sztuki, odprawiamy w nich nabożeńst wa, które - na zasadzie umowy - nazywamy manifestacjami sztuki, a w istocie są to nabożeństwa,
gdzie „człowiek będzie się wyrażał ku chwale człowieka, .czyli twojej droga
publiczności, a przy okazji i swojej" - jak mówi Dyrektor Filharmonii. Tyle, że
wszystko zostało wyprane z prawdziwych uczuć ludzkich, że nie ma nic wspólnego z poszukiwaniem prawdy o człowieku, czy o świecie, w którym żyjemy.
Czysta forma.

Ale do tej prawdy dochodzi Skrzypek dopiero po zamarciu faustowskiego
paktu z diabłem - Paganinim, któremu odsprzedał swoją młodość za talent. Był
to sposób wyzwolenia się spod matczynej kurateli, droga do wyrwania się z
gombrowiczowskiej „młodziakowatości" w którą wpędzała go matka, hodująca
go na artystę mimo, że nie miał talentu, byle go zachować dla siebie, zatrzymać
przy sobie. Jasność, która spływa na Skrzypka wraz z talentem, prowadzi do
odkrycia całej nieautentyczności sytuacji, zarówno jego osobistej, jako artysty,
jak i sytuacji sztuki. Wtedy menażer, Dyrektor Filharmonii, ten sam, który wzywał do skupienia się w „nabożeństwie, które broń Boże nie będzie nabożeństwem,
a jedynie przypomina nabożeństwo ... " powie, że potrafi urządzić widowisko z
rzeźni, z zabijania. I znów stanie się ideologiem nowego kierunku, nowej drogi
szukania prawdy. Tym razem naprawdę ostatecznej.
Fragment artykułu „Inny Mrożek",
Argumenty Nr 16/1975

Źle jest w każdym r a zie dla autora, kiedy musi
pry watnie dopo wia dać i wyj a śniać to, co chciał powiedzi eć w utworze. To, niestety, jest mó j przypadek w sp r a w ie „Rzeźni". Odniosłem wrażenie,
że w T wojej percepcji ~ chodzi w „ Rzeźni"
o konflik t „star ego" z „nowym". (... ) Czy „Rzeźnia"
jest obroną „starego" ? Odcz ułeś ostro szyderstwo z
,,nowego" , lecz nie z a uważyłe ś jak ja tam potraktowa ł em „stare". Według mnie „Rzeźnia" jest śle
dzeniem drogi, jaka p rowadzi od ... ale może lepiej
wymie nić etapy. A więc najpier w: przebóstwienie
kult ury , kultura jako wartość absolutna, nadrzęd
na. Więc oc zyw " ście krach, kiedy doch odzi do konfront acji z „ życi em", śmiercią, cier pieniem, zabijaniem. To nasze stare doświadczenie wo jenne i tuż
powojenne, p a mi ętam nieja sno, że pełno było
t ego u nas, t ego rozczarowania, że wierszyk versus
Oświęci m.·. Współczesne r ozczarowania na skutek
odl egłej, intelektualnie tylko przeżytej wojny w
Wietnamie są ~ by ły słabą wersją tego, co
my śmy mieli tak soczyście. Zreszt ą, według mnie,
t ego rodzaju postawy są wynikiem właśnie owego
„przekulturalnienia", fałszywego ustawienia kultur y . N ie dziwnego, że potem rozczarowania, rozpacze, nihilizmy, albo casus Borowski (ten nasz, pisarz). Taka ka nfro ntac ja niszczy stary absolut i int ronizuje n owy, dokła dne więc przec iwieństwo star ego. Wn iosek wsp ółczesny : bądźmy zatem niekult.ura ni, a idąc jeszcze dalej, bądź my po stronie prawdy ostatecznej, czyli śmierci (casu s Manson kalifornij ski).
A zaś z tego w szystkiego wynika, moim zdaniem,
w „ Rzeź ni", potęp ienie (nie wprost jednak, nie
wprost, tylko przez ukazanie m echanizmu konseKw enc ji) absolutyst ycznej obsesji: zgubność głodu,
osta tecznośc i, jedności, Prawdy jedynej Realizowane j. Utwór kończy się n ihilistycznie, ale, wciąż, moim zdaniem, nie jest nihilistyczny, poni e waż o nihilistyczn y ch sk u tkach p osta w i „prawd" opowiada
w sposób ponury i d esperacki, odstręczający (mam
nadzi e j ę , że n ie tylko nudziarstwem formy· Bo utworu jak o dzi eła sztuki ja nie bronię, wyjaśniłem
t o na p oczą tk u list u). Co równie jest ważne - n ie
jest stwi erdzeniem : człowiek jest nihil i w ogóle
icość i zagła da, ale : czło wiek, który podejmu je tak ie a t akie postawy mentalne i realizuj e je, odciska
je w działaniu ryz, k uj e, że st anie się nihil i
wszystko bę dzi e nic ość. I to chyba wszystko, co
c hc " ałem p owiedzieć na temat tego utworu. Z grubsza.
27 luty '1973
Fragment y listu Sła wo m ira Mr o żka do redakt ora naczelneirn ,.Dialogu'' J{ - ... d„„ ~g-o Pu' y y , „ ial g" Nr 9/ 1973 r.
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