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Sławomir Mrożek 
lur. 19301 - dramaturg i prozaik, autor opowiadań 
groteskowo-satyrycznych t.Słoń1 i sztuk teatralnych 
o problematyce filozoficznej i obyczajowej LPolicja'", 
„Tango", .,.Emigranci", „Portrer, ,.MiłoSć na Krymie1. 
Mieszka w Meksyku. 

„ Właśnie, niezależności. Odkąd iadlem żaby w PRL -u, 
a ściślei mówiąc, odkąd oficialnie zerwałem z PRL-em 
w roku 7968, bo choć usunąłem się iuż w 7963, to 
ieszcze przez pięć lat bylem na dlugiei smyczy /ten ich 
paszportJ i łyknąłem parę drobnych żab - jestem 
niezależny i tę niezależność najwyżej sobie cenię. 
Materialnie, co bardzo ułatwia inne niezależności, 
bylem niezależny od razu, choć przez kilka 
pierwszych lat nie miałem w tej sprawie luzu. We 
wszystkich innych sprawach uniezależniłem się 
wkrótce. Cóż to za rozkosz nie popełniać kompromi
sów, odrzucać oferty Nikomu nic nie zawdzięczać. 
Zwłaszcza jeśli się pochodzi z kraju, gdzie wybór 
między kompromisem w najlepszym wypadku, 
świństwem w wielu wypadkach a własnym zdaniem 
i upodobaniem był przez tyle lat codzienną 
koniecznością. "' 
LPolityka· z 9 kwietnia 1994 r.) 
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Jan Błoński 

Po „Tangu" 

Tango zostało napisane pod znakiem ojca. Sprę
żynę akcji nakręcił przecież Stomil, wieczny rewolu
cjonista ... W Rzeźni jest tylko Matka Skrzypka, na
molna, zaborcza. Matki dotąd u Mrożka nie bywało. 
Pierwsza, która się pojawia, chce wychować syna na 
genialnego wirtuoza, chociaż wcale nie wierzy w jego 
talent. Po to, aby zachować dorosłego już syna przy 
sobie ... Co jednak wtedy, kiedy geniusz objawi się w 
Skrzypku naprawdę? Faust sprzedał diabłu duszę za 
młodość, Skrzypek oddał Paganiniemu młodość (ży
cie) za sztukę. Ale pakt z Paganinim zawiera wtedy 
dopiero, kiedy porzuca go Flecistka, zrażona niemra
wością maminsynka, który nie chce opuścić rodzicielki 
dla kochanki. Sztuka byłaby więc sublimacją n iemożli
wego pożądania. Gorzej jeszcze: środkiem, który poz
woli Skrzypkowi odzyskać Flecistkę. Bo choć wzgar
dziła adeptem, nie odtrąci geniusza. 

Dla Freuda artysta był neurotykiem, który sam po
trafił się wyleczyć. Tymczasem Skrzypek, choć ge
nialny, zdrowia bynajmniej nie odzyskał. Znudził pub
liczność i nie potrafił obronić się przed Rzeźnikiem, 
który do filharmonii wprowadził zwierzęta. A jak wpro
wadził? W brzuchach publiczności- po prostu. "Muzy
ka może być albo nie być, ale rzeźnia być musi". Ryk 
wołów zagłusza nieuchronnie skrzypcowe tryle. Rzeź
nik to Paganini, który- przeciwnie ni1ż Skrzypek- porzu
cił sztukę dla życia. Cóż zaś bardziej życiowego niż 
rzeźnia? "Jak wy po smyku, to ja po byku" - oświad

cza Paganini szlachtuzów. 
Onże Rzeźnik pokona w końcu i Dyrektora, i Skrzy

pka. Skoro najbardziej wysublimowana część kultury, 
jaką jest muzyka, zagadkowy i nieprzenikalny wzlot 
ludzkiego ducha ~ nie potrafi pokonać kruczenia i my
czenia zwierząt, czy to nie dowód, że w muzyce i kultu
rze tkwi słabość i kłamstwo? że wszyscy zachwyt nad 
sztuką - udają? Lepiej zatem zaufać szczerości i spon
taniczności; nie tyle życie przerobić na sztukę, ile proste 
przejawy życia uznać za ciekawsze od wysileń sztuki. 

Z rzeźni zrobić filharmonię, z koncertu szlachtuz! Miast 
hodować sonaty - zarzynać zwierzęta! Trudno uznać 
Mrożka za miłośnika tragedii wierszem. A jednak lubi 
wieszać psy na awangardzie. Koncerty na dwa woły, 
obuch, nóż i siekierę istnieją (istniały?) nie tylko w wyo
braźni Mrożka. Spragnionym oryginalności malarzom 
zdarzało się tarzać w zwierzęcych jelitach ... Na 
początku lat siedemdziesiątych za ostatni krzyk mody 
uchodziła body art, sztuka cielesna. Miała ona nawet 
swoich męczenników. Na jednym z pokazów - w RFN 
- tak się artysta biedak pokaleczył, że już go nie zdołano 
uratować. Mrożkowy Skrzypek ma zatem patronów w 
zaświatach. 

Ale on też źle kończy. Porzuca muzykę i postana
wia dać publiczny pokaz zabijania. Będzie to nowe, 
szczere i autentyczne. Wprawdzie sztuka przywróciła 
mu Flecistkę - odwiedza go ona po przerwanym kon
cercie - ale nie potrafi zapewnić mu prawdziwej prze
wagi nad kobietą. "Teraz ja powinienem być górą, pa
nem, a nie niewolnikiem". Po co mu ta przewaga? 
Czy w miłości potrzebna? Raczej nie, Skrzypek ściga, 



jak powiada Flecistka, marę „pewności", podczas gdy 
„żyć, to znaczy być w związku z kim~. a każdy ~iąz~~ 
to wzajemna zależność". Skrzypek me chce zaleznosc1 
od człowieka, chce pewności od ... od czegoś, czego 
nie ma na świecie. Chce być przedstawicielem abso
lutu. Przecież kiedyś, „w romantyzmie, w księstwie", 
artyści otwierali tajemnice, sondowali Boże wyroki, 
korespondowali z absolutem ... Skrzypek umieścił w 
swoim poszukiwaniu wszystko. Do sztuki dobrał się, 
aby poznać płeć. Ale w płci nie ma tajemnicy, podczas 
gdy jej głód - pozostał. . . . . 

Skrzypek jest o wiele bardziej witkacowski rnz mm 
bohaterowie Mrożka. W jego komedianckim szaleń
stwie jest coś z poszukiwania Tajemnicy Istnienia ... 
Niewinność to nieznajomość tajemnicy ostatecznej, 
~ nie tego, co ukrywacie przed nami [ ... ] igraszki z 
wami są dość niewinne, bo nie wprowadzają nas do 
niczego istotnego". Ale co jest istotne? Matka i Fle
cistka godzą się w końcu i wspólnie ciągną Skrzypka 
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do łóżka. Albowiem kobiety stoją po stronie życia. 
Rodzenie, przedłużanie istnienia to dla nich misterium 
dostatecznie święte. Tymczasem Skrzypek szuka taje
mnicy groźniejszej i bardziej męskiej, która daje wie
dzę, władzę i samodzielność. Znajduje ją za podszep
tem (zawiedzionej?) Flecistki. To śmierć. Ale nie śmierć 
zarzynananych zwierząt, łatwa i widowiskowa. To 
śmierć własna. Tylko nad cudzą i własną śmiercią pa
nuje mężczyzna. Tylko wtedy poznaje sekret, ukrytą 
stronę świata. Jest panem śmierci - agresji, woli mocy? 
- jak kobieta, przewodniczka życia. I tuż przed momen
tem, kiedy ma wystąpić na scenie, Skrzypek popełnia 
samobójstwo. 

„Dialog" 1980, nr B 



Sławomir Mrożek 

List na temat „Rzeźni" 

Według mnie, Rzeźnia jest śledzeniem drogi, jaka 
prowadzi od ... ale może lepiej wymienić etapy. A więc 
najpierw: przebóstwienie kultury, kultura jako wartość 
absolutna, nadrzędna. Więc oczywiście krach, kiedy 
dochodzi do konfrontacji z "życiem", śmiercią, cierpie
niem, zabijaniem. To nasze stare doświadczenie wo
jenne i tuż-powojenne, pamiętam niejasno, że pełno 
tego było u nas, tego rozczarowania, że wierszyk ver
sus Oświęcim„. Współczesne rozczarowania na skutek 
odległej, intelektualnie tylko przeżytej wojny w Wietna
mie są - były - słabą wersją tego, co myśmy mieli tak 
soczyście. Zresztą, według mnie, tego rodzaju postawy 
są wynikilem właśnie owego "przekulturalnienia", 
fa5zywego ustawienia kultury. Nic d1ziwnego, że potem 
rozczarowania, rozpacze, nihilizmy, albo casus Boro
wski (ten nasz, pisarz). Taka konfrontacja niszczy stary 
absolut i intronizuje nowy, dokładne więc przeciwień
stwo starego. Wniosek współczesny: bądźmy zatem 
niekulturalni, a idąc jeszcze dalej, bądźmy po stronie 
prawdy ostatecznej, czyli śmierci (casus Manson kali
fornijski). 

A zaś z tego wszystkiego wynika, moim zdaniem, 
w Rzeźni, potępienie (nie wprost jednak, nie wprost, 
tylko przez ukazanie mechanizmu konsekwencji) ab
solutystycznej obsesji: zgubność głodu ostateczności, 
jedyności, Prawdy jedynej Realizowanej. Utwór kończy 
się nihilistycznie, ale, wciąż moim zdaniem, nie jest 
nihilistyczny, ponieważ o nihilistycznych skutkach 
postaw i "prawd" opowiada w sposób ponury i despe
racki, odstręczający. Co równie ważne - nie jest stwier
dzeniem: człowiek jest nihil i w ogóle nicość i zagłada, 
ale: człowiek, który podejmuje takie a takie postawy 
mentalne i realizuje je, odciska je w działaniu - ryzykuje, 
że stanie się nihil i wszystko będzie nicość. 

Fragment listu S. Mrożka do Konstantego Puzyny, 
zamieszczonego w tym samym numerze 11Dialogu 11 

(911973), w którym opublikowana została 11Rzeźnia
11 
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Obracamy 
najważniejszymi 

pieniędz1ni 
na świecie 

- Twoimi pieniędzmi 

ELEKTRIN 
Kalisz, ul. Kanonicka l, tel. 734-60 

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE: 

lampy, przewody, żarówki, baterie, 
oświetlenie halogenowe, przepływowe 
podgrzewacze wody, r.nergoszczędne 

źródła światła. 
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SP.ÓŁKA AKCYJNA 

KALISZ. UL. CHOPI NA 25. TEL. 59-107, FAX 732-49 

Największy pro ducent tkanin 
dekoracyjnych do mieszkań, 

stylowych wnętrz , galerii, salonów, 
teatrów, sal koncertowych . 
Poleca: aksamity jednobarwne i 
drukowane, plusze dekoracyjne, 
żakardowe narzuty, makaty, zasłony. 



Dom Handlowy 
TOM I KA 
Kalisz, ul. Pułaskiego 51 

oferuje szeroki asortyment mebli 
domowych, biurowych i sklepowych: 

meblościanki :}:: zestawy stołowe ::t sypialnie 
meble kuchenne t:: zestawy wypoczynkowe 
stoły ::t krzesła i stoliki :f: szafy ::J: kanapy 

tapczany :@: biurka ::;:::: krzesła i fotele obrotowe 
regały 

TOMIIiA. 
afa 'Twojego miesz(ania! 

afa 'Twojej firmy! 

Społem 

Spółdzielczy Dom Handlowy 

TĘC::Z...A 
NOWY RYNEK 9 

* * * 
zaprasza codziennie 
od godz. 8°0 do 1 9°0 

w soboty od godz. 8°0 do 1 5°0 

i życzy swoim klientom pomyślnych zakupów. 

Największa w mieście oferta 
handlowa! 

, 

Zastępca dyrektora 
MACIEJ UJMA 

Kierownik Impresariatu 
MIROSŁAWA KUDAŚ 

Kierownik techniczny 
JACEK WANAT 

Brygadzista sceny 
JÓZEF KRÓTKIEWICZ 

Kierownicy pracowni 
krawieckiej damskiej 

JADWIGA KURZAWA 
krawieckiej męskiej 

HENRYK PIĄTKOWSKI 
malarskiej 

JOLANTA PAWŁOWSKA 
stolarskiej 

JACEKWELKE 
fryzjerskiej 

WIESŁAWA ANTCZAK 

Rekwizytorzy 
MACIEJ GÓRNICKI 

EDWARD WARDĘGA 

Elektrycy 
JANUSZ SZYCHTA 
RAFAŁ JEZIERSKI 

Akustycy 
ANDRZEJ DRUŻBIAK 

DARIUSZ ŁUSZKIEWICZ 
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