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Stanisław Ignacy Wi tikie-,v:cz, 1syn Stainisława Wi·tKiew1cza - ma
larza i li tera ta, urodził się 24 lutego 1885 roku w Warszawie. Dzie 
ciństWIO spędził w Zakopainym, w artystycznej i ill1 telektualnej 
atmosferze rodzi:nmego domu, w d omu też przeszedł kurs szkoły 
podstaiwowej i gimnazjum. Jeszcze przed zdainiem m atury (1903) 
zaczął malować pejzaże, ·a !jego pie·rw3ze próby litera"Ckie, „drama
ty", 'P!I'Zy,padają na •okres dzdeciństwa. Po m aturze studiuje na Aka
demii Sztuk Pięk:nych w Krakowie, odbywa szereg podró±y zagra
niczmych; w tym wlaśnie czasie przerzuca się z malarstwa pejza
żowegio na poirbret. W r-0ku 1914 wyjeżdża z e:~spedycją naukową 
pa-of. Bron1isława Mali:nowskiego do środkowej Australii, tam też 

~asbaje go wybuch pierwszej ·W-Ojny światowej. Jako poddany ro-
1syj.>ki o j 5fawiociy d) Rosji, do P 2tenburga , wstępuje do przy
spjeszonej gwa;rd) j ~kiej szkoły oficerskiej. W drugim r-0ku wojny 
idzie na firont w rain.dze podporucwika. Do kraju wraca w końcu 
1918 roku. Okres pobytu w Rosji, wojna i rewolucja zaważyły po
ważmiie na pó:hniejszej twórczości Witkiewi cza. 
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Po powrocie do kraju mieszkał wraz z matką w Zakopanym, 
później, już po śmierci ma·bkJ, częściowo w Zakiapanym, częściowo ,z 

żoną w W,aT.s'Zawie. W miarę upływu lat malars two jego .sfaje się il'l'ie
mal iwyłącz.ruie .zaroibkowe (.,firma po·rtretowa"). Maluje dla pien,ię
dzy aby móc ma'l'o•wać, a pr,zeje wszystJ;i:im pisać - z potPze<by. Brak 
tu miejsca na szczegórową bibliografię jego ogrromnej twórczości. 
Najbujniejszy jej ckres to lata 1918-1926. W tym cz:IBie powstała 
więkisz-0ść z jeg•o 35 dramatów. Najwybitn'.ejsze pozycje literackie 
lat późiniejszych to powieść „Pożegnanie jesiQni" (1927) i słynne 

„Nicmasycenie" (1930) oraz dramaty „Mątwa" i „Szewcy" (1934). 
Traged,ia polsk.iego Wrzcśn :a, t ak głęboko przeczuta w ostatnich 

utwto1nach Witk.iewicza, nadchodzący i przewidz.iany przez niego 
„czas pogaTdy" przerasta odporność psychiczną ar tysty. W czasie 
powszechnej wędrówki na wschód, w małej poleskiej wiosce, 18 
września 1939 r. Sta:nislaw Ignacy Witkiewicz odebrał sobie życie. 

(„ .) CHYBA NIKOGO w Polsce mięjzywojennez-o dwud ziies·tolecia 
nie podziwiano tak bezapelacyjnie, bez zastrzeżeń, z bezprzykład
nym WPT•OSt brakiem krrytycyzmu (były to przeważnie s.nobizujące 

k-0biety, ale 111ie tylko kobiety), jak Witkacego właśnie. I nikogo 
nje tarza!l.'lo tak ' bezceremc111ialnie (jak oo w Polsce jedynie umieją) 
w pl1ugawych eksikrcme.1>tach sensacyjnych, złośl•iwych ;i ośmiesza

jących pliOteczek, 111.ikoJo nie spo~warzaino t ak częstotliwie i z taką 
1n·iepouską peda:nter~ą i O'krucicństwe:n, kL6re wytłumaczyć s obie 
można chyba jedynie psychozą tłumu, jak Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. 

(.„} Był ndewątpliwie Stanisław Ignzcy Witkiewicz fen<Jmenem 
w dziejach kultury polskiej i rue tylko polskiej, z.resztą :nieLfilainym 
umysłowej elicie eu•rnpejskiej Clraz sp.oleczeństwom wchodnim, a 
oo go1nsza niezn.a111ym również prawie zupełnie społeczeństwu pol
~k<iemu. Należał 01n do wyjątk•owo ·rzadkiego - w P·olsce pr-zede 
wszystkim - rodzaju pion ierskich teoretyków o zadziwiająco 

-szerokiej .sika1'i >twórczej i irenesansowo rozległych zainte•resowań 

intelektualnych, a równocześnie do n 'emn:ej rzadkiego rodzaju 
odkrywczych artystów. 

(„.) FILOZOF, który .s tworzył iw1a.sny .system filozoficzny, na
wiązujący wp.rmvld:cie do le'.bnirows•kiej monadologi.i , ale mimo to 
wcale 01rygi.na1ny, ataikowainy zresztą przez polSJkie kola filo zo 
fi oz ne, 

ESTETYK, głoszący wy-bitnie .nowatorskie poglądy e3tetyczne, 
które podważały kursujące w epoce diwudzics Lolec:ia teorie este
tyczne, 
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TEATROLOG, wallczący ze siwoją epoką, 
a il.'ÓWnocześnie TWÓRCA NOWEGO DRAMATU I NOWEJGO 

TEATRU, 111ie uzna-r: ego, a nawet zac:ek!le atakowanego pnez pol
Slką ikrytylkę teabra1ną i ·literacką (poza jedyinym Boyem-Żeleńs.kim, 
go1·ącym iw.ielbicie!em teatrr u Wi,tkacego), autor brzydziiesitu kHku 
is ztuk, wy.stawia:nych tylko chył~dem, przeważinie na sc~kach tloś
wia•doza·lnych, 

awa>ngardowy TElORETYK MALARSTWA, 
naczelny •a'POsitoł tzw. „formizmu" obo.k K. Wi.n.klera ~ L. Chwdis tka, 
POWIEŚCI.OPISARZ, wsk•rzeszający ta1k płodny w ok•resie ośwtle

ceinia gatll!nek p<Ywieśc.i - rtraktatu, 
wreszcie ARTYSTA MALARZ ,pejzażys.ta i po.r\.recista, mala1rz 

tysięcy portrretów tzw. psy0hologiczmych ( ok:reślenie 1Samego Witka
cego), rozsianych po całej Polsce, 

oto •szereg dziedz:l!l, w 1któ•rych IWYPO•w!a'dała się jego osobowość 
twórcza. 

(Jerzy E1lgeniusz Plomieński - „Stani law 
Ignacy Witkiewicz, czlowiek i twórca", 
PIW, Warszawa 1957) 

FILOZOFOWIE O FILOZOFIE 

TADEUSZ KOTARBIŃSKI: 

(„.) Stanisław Ignacy W.itkiewicz 3terczal niemal ojosob<niony 
jako typo•wiec f'.foz.oficzny właśr: ie, borykający się more philo
-sophioo z dławiącą mgłą naczelneg-0 problemu, któ.ry sam nazywał 
probłemem Ont,ologli Ogól111ej: ująć d ze.rnie Z1namiona 'I"zeczy.wis
tego isbnJeinia j ako takiego, a in ie popaść w kaleką jednostrcmDość, 

wadę \111l5pól1ną wszystkich danych dzi ejowo -systemów. 
(„.) Istnieją h;dywid ua świadome S<1Wej o'jrębno·ś c i dcl 1nmyoh, w 

oryginalny sp:JGób twórcze, obce wie;,zi organizacyjnej„. Nie sta
nowią one ani zespołu, an1i ·klasy społecznej , odyńce pośród tworów 
stadnyoh. Ale s tanowią typ, typ elitarnego, jejno·stlrowo twórczego 
oGobnik.a. T1aki typ, 111awct jeśl,i odcz.uwa spra·wę 1społecllI1ą .i przej
muje się •nią (.,Nienasyceonie", „Szewcy"), .nie czuje s ię u siebie w 
atmo3ferze ostrej walki g:romad o socjal.izm. Boli go przede wszyst
kim to, co d eg.rajuje ndezalei.ną -O sobowość i ITTiezależn ość osobo
wości . A że nadc'hojzi!y - o czym prześwia·dcz :J1.1 y był W1itkiewicz 
- cza:;y ikonfbktów zespołowych, czasy złe dla solis tów kułtury, 

przeto uro>ła ·w jego p;sychice do miary przerastającej wszystko 
troska o monadę i wyolbrzymiał protest przeciwko jej upośledze
niu r.,y obrazie śwfata. 
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ROMAN INGARDEN: 
( ... ) Był, krótki() mówiąc, rw filoz..ofii samoukiem, !Móry 111igdy nie 

pir-zeszedł tre1J1.i1ng.u dobrego seminarium i n-ie p:isiadał 111a-leżyaie 

przemyś'Lanej i k01nsekwentnie stosowanej metody. A jedrnaik - to 
jest moje silne pTZekoillanie - był on więcej fiilarofem niż Wlielu 
z tyC'h, :ktÓtrzy z góry 111ań spoglądali traktując go w najlepszym 
razie ja'ko filoz.ofojącego literata, a nie ucroneg·o. Był fibzofem 
p.rzede wszystkim dlatego, że miał whas1e zagardirnienia, !którymi 
żył, ik•tóre go oso biście interes<Jwały i na serio IC!o głębi porUJ.:rnały, 

a lllie były tyl•ko nabyte z literatury, an-i też rnie były czymś, .oo po 
prostu rnależy do uprawianego zawodu. Ziagadnienia te ·przy rtym 
układały mu s:ę w ·pewiiein sy~t2m, tworzyły z;wartą cało1ść .i otwie
rały 1per·spełktywy na daisze kiwestie. Nie był dłubaczem d.robnyeh 
ikwestyjek, bez związku z sobą. nie piłQwał biżuteryjinydh drobraz
gów, lecz szukał spraw p:idstawowych, rzucających światło 1na całe 
pole zag.a1d1niień. P1rzy wszelkich !Swych - czasem n.ie2mośnych -
brn'kaC'h formalnych miał w swej robocie jakby głęboki o\didech 
irntele'ktualny. I na IW3zystk ich zagaldnieniaoh, •którymi się zajął, 

zo1s>tawiał .piętno 1swego duC'ha - dobre i złe. Był i1ndywitd1ua'1istą. 

(. .. ) Był w tym w szystkim w za3adniczej .swej postawie, egzy
stemcj>aHstą n·a wiele lat pr zed ukazaniem s ię tego ik1ierllil1!kru we 
Fa:a•ncji, a pra·wtlopotdobnde !Wl3półcześnie z wystąpieniem Heide
ggera. Lec.z Heidegger.a, o .ile mi wiadomo, nigdy nie czytał. 
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(„Stanig!aw Ignacy Witkiewicz - Człowiek 

i twórca", PIW, Warszawa 1957) 

CO GORE, OTO JEDYNA MA STRAWA 
I Z TEGO ŻYJĘ, Z CZEGO INNY KONA. 

(Michal Aniol) 

Rys. Linkego 

MÓWI WITKACY: 
Wytrzymać i stnienie bez obłędu, ruzumiejąc choć trochę jego 

esencję, bez za'tumaU,:a·n>ia się religią czy spo łeczniko stwem, to nad
ludzkie już niema·! z·adan.ie. 

(„Nowe formy w malarstwie", 1919) 

Chciałbym żyć k.rótko, jak efemeryda, ale t ~go, a tu wlecze się 
ta gówni.arska kiełbarn bez końca, aż za sz1ry, nujny, jałowoowo 
n·ieśmierte!ni.kowaty h:iryzont beznadz:e j nego, jałowego dn-ia, gdzie 
czeka wszawa, zatęchła śmierć. 

(„Szewcy", 1934) 
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*' 
Każda bow~em epoka ma talką filowfię, na ja'ką za.3ługuje. W 

obecnej naszej fazie •n.ie zasługujemy na 111ic innego, jak 111a naj
podilejszeg-0 gatun·ku na.r'kotyik w ce'.u uśpienia rw 111•as -antyspole
czmegxl, przeszikadzającego w automatyzacji metafizycznego niepo
•kllj•u. 

(„Pojęcie i twierdzenh", 1935) 

Jestem salceson, nadzfany wszystkim.i odpadkami świata. 

(,,Jan Maciej Karol Wścieklica", 1922) 

* 
Nieprawdą jest, że ,ludzie przyszli będą swój wo1'ny o:i prracy c.zas 

zużywać na to, aby pozmawać prawdy i •nasycać się pięknem. 1Poz
I11awać praiw1dę mogą ci, oo ją twQorzą, i ci, /dla których była stwo
<rzona; ,pojmować piękno mogą ci, przez których i ldfa których się 
o~o s.taje. Ludzie 1przyszk>.foi .n!ie bf,"dą pohl'zelbowali ani .prarwdy, ani 
p1ękill•a. Oni będą iszczęśliJ\vi - czyż .bo nie dosyć? Prawda sta ła sJę 
dla 1naszyc'h filozofów ,synonimem użyteozności, jako ta'ka jestrw dzi
s·ie}.>zym żydu nonsensem. ,Piękno jest czymś, co daje l!lam poczu
cie metaf!izyc.zmej t3jemn•icy bez potwornego osamotnienia rwe 
Wt5zechświecie. Ludzie przyszli ~1ie będą o,:fozuwać 'tajemniczośoi is
tnienia, inie będą mieli na to czasu, a przy tym •nie •będą 111~g:iy sa
motni w idealnym •przys.złym społeczeństwie. 
Dlaczegóż więc będą żyć? Będą pracować, aby jeść, jeść, aby pra

COIW!ać. Lecz dlaczego ma 'l1:epokoić nas to pyfanie? Czyż nie uspa
lkaj.a 'l1as widok mrówek, p..;zozół czy 'trzmieli, już doskornale =e
chand.wwa:nydh i zorgand•zorwanyc'h? Rraiwdio1}odQołmie .są one 2upeł
nie szczęś·Liwe, 'tym bardZ1iej, że nig1dy zapewne nie mogły myśleć 
i :przeżywać tego, ieo my przez te cztery lub pięć tysięcy '1at !które 
ze świadomością •tajemnic bytu iPrzetnwa'Liśmy. Moi1iwe, że 'nawet 
":-' ·prz~złyc'h. czaisadh s-ziczęścia będziemy mieli -Ohwi'1e, w !których 
zarowac będziemy u1Jraoonej -~rozy i dziwnej p:ęJmości życia. A•le 

ho jest naiwet rwątpliwe. 

(„Nowe formy w malarstwie" 1919) 
Nadmiar takich p.>euldohamletów jak ja jest dowo::lem,' że ita 

mldło-<demoikiratyczna fora, do której należą, jest na wymarc;u. 
Zdemo-kratywwanle hamlletyzmu. A1e czy ten typ życi'Owy był rw 
ogóle 1kieldykol wdeik 'Wlairboścdą? 

(„Pożegnanie jesieni", 1927) 

* Sąd: „nie lubię Picassa, ponieważ nie podoba mi się jego kompo-
zycja, ha.rm0'!1ia baJ.'W i ujęcie formy" - jest są'dcm słusznym i nic 
przeciwko temu p-owie-dzieć ,nie można. 
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Sąd: „nie Lubię Picassa, .Ponieważ maluje ludzi w postaci kancias· 
tych plam i 1kolorórw, 111ie odpowdadających n·attm'ze" - jesit sądem 
p~barwdonym senisu i dowodzącym, że ten, !który go wy1daje, nie 
rozumie .iis·hoty ma1arstwa. Jest to taik, jak gidyby kitoś powiedzi·ał: 

,,1nie lubię ryby rw maj-onezie, p<l'nieważ nie jest ona s.lipingiem 
I 1k1lasy. 

(„Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze", 1923) 

Dobry obraz jest to obraz, ·który choćby w jedinym l()złowieku 

obuld?<i metafizyczine uczucie przez swoją Czystą Formę. J-est to 
ll1ie3tety jedyn.a rnoż1iwa definicja. 

( •. Nowe formy w malarstwie", 1919) 

* 
Twórczość arityistyczm1a jest tbezpoś.rej.nim po~wiordze-nicm prawa 

oomo.tności jako teg-0, 'Za ce:ię czego istnienie w 'Ogóle jest możli
wym, ii to •potwdertlzen'iem inie ty.lko dla s:eble, ale i ld1a ,i;nnyc·h 
I.s·tnień !Roszczególmydh, tak ja1k ono s.amohnych; je.;t potwierdze
niem Istnienia w jego metafi2yC2lllej c/k,ropności, a de usprawlc
dJ.i:wieniem tej okire>pno3c.i przez ·stw()rze-n:e systemu pojęć łaJ<0-

dzących, ja:k to jest w .religii, lu'b sy>stemu pojęć wykaz1ującego ro
izumoiwo 1ko:niec21ność ta1kiegxl, a ,nie dn111ego ·stanu irzeozy dla Całości 
Istnieni·a, jaik to ma miej:sce w filozofii. T,o samo <dnoill się do tydh, 
którzy jedność Istnienia i swoją w nim samotność pojmują poprzez 
jedność formy, stanowiącą stworzone JUZ dzieło sztuki. Wi
dzimy stąd, że forma dzieła sztlllki je&t jego jedyną treścią L to tną 
- nie ma w !niim foirmy i ·treści oddzielmej, ·s1tanowią O:le absolut1ą 
jedność. Kbo nie pojmuje sztu1kd rw ten sposób je3t l!l·ieszczę:::111ym 

ikialeką, a1e 1nalleży go uczyć tak .pojmować, jak .sdę uczy chodzić 

pairaHtyków. Wyr.z~·irnie się bowiem uczuć metafizycZ1I1ych czy·ni 
nas mimo całego uspołecznienia, !bardziej .podobnymi do 'ZW~erząt, 
!niiż 'się 1J11am rwy'daje. • 

(.,Nowe formy w malarstwie", 1919) 

Jestem ja,k ja!kiś mabój iwy.soklej ma·rki aks.r.llo.zywnośc.i, leżący 

spokoj111ie l!la łące. Ale dotąd nie ma armaty ·i nie ana mnie Mo wy
strze1ić. A tego sam inie potrafię, mu.>izę mieć l•udzi. 

* 
Teatr dzisiejszy irobi "Mrażenie czegoś tezin'adziejnie rzia:to:rkowa

nego, oo jejylll.ie może być odetkane przez wprowaldzenie rtego, co 
ina:zwaldśrny fantastycznością psychologii i dzfa~ania. iP.sychoh:>gia 
bowiem postaci i io'h (l':ziJałaJl!lia muszą być pretek.sitem dla czystego 
następstwa rwypad<ków; chojzi 1tylk.o o <to, aby ciągłość psychologii 
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!?6Staci ii dzJałań. o iydowych zwJąz:kach nle była tą zffiOlrą: .pod 
której ciśnien:em p::wstawałaby •ko,mtrukcja sztuki ... 

... My chcemy w teabrze być w zupełnie innym świecie, w 1któ
tyrr\ by wypadkj, wynikające z fan.ta.stycznej psychologii osób zu
peb:e żyaioiwo nie kon3e'.· wentnych, nie tylko w czynach pozytyw
nych, ale i w pomyłkach swoich, osób zupel.nie może odo życ:owych 
postaci nie podobnych, dawały w dziwacmoś ci swych powiązań 
sotaw.anie s.ię w czasie, jaCrn ita.kie, nie uwarunlkowane żadną l·o.g1iką, 
oprócz .logiki samej f.o!'my tego stawania s:ę. 

(„Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze", 1923) 

A może śiwi·at jest nies·kończenie zaiwlłą pa.rt'.ą iSzachów, którą w 
chwil-i szal<mej nuldy gra Pan Bóg z ldiabłem, dając mu dla zabawy 
ol'brzymie „fo.ry"? 

(„Jan Maciej Karol W.frieklica", 1922) 

A najciekawsze jest absolutne niedopasowanie człowieka do fun
kcji istnienia ... 

Prapremiera „Jana Macieja Karola Wścieklicy" odbyła się 25 lu
tego 1925 roku w Warszawie w Teatrze im. Fredry, w reżyserii 

Jana Pawłowskiego i dekorac~ach S. Grabczyka. Sztukę tę wysta
wił następnie Teatr Mały we Lwowie 8 maja 1926 roku. Były to 
jedyne realizacje mit,dzywojenne „Wścieklicy", przy czym spektakl 
warszawski powtórzono 65 razy, a więc dużo jak na owe czasy, Po 
wojnie ten „dramat bez trupów" nie był jak dotąd wystawiany, 

Na marginesie prapremiery „Wścieklicy", a i nad całą twórczością 
Stanisława Ignacego Witkiewicza toczył się zażarty spór dwóch 
najwybitniejszych krytyków międzywojennego dwudziestolecia: 
entuzjasty Witkacego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego i jego przeciw~ 
nika, Karola Irzykowskiego. 

Oto fragmenty tego swoistego pojedynku: 
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BOY: 

Kiedy ,przed czterema laty teatr krakow.ski wystawił półgębkiem 
„Tum0<ra Mózgowicza", cała prasa, z wyjątkiem niżej podptisanego, 
który ja.sino opow.iedz:iał się Z!a nowym talentem, rzuciła się na Wit-
1kiewk:z;a w !Ilajgwałtowiniejszy sposób. N:e byłD .inwektywy, której 
by mu mzczędwno. Dz iś, po „Wścielrlicy", jeden z <tych k•rytyków 
p:sze: „Sztuka ta powi1nna się była ukazać w pierwszorzędnym 

teatrze literackim, nawet in.ie ja·ko eksperyment, lecz jako utwó·r 
dojrzały i SJkończony". Co s ię tało? Czy Witkiewioz się tak odmie
nił? A:ni 1koc'hę - te:i upa.rty człJwo:ek wciąż je3t jede!Il i t en sam, 
zmienił się tyl:'rn, Tors·zerzył się s.:::osób patrzen·,a na zjawiS'ka tea

"tra·l!Ile. 

W •ostatnich cza3aC!h zaro'.to s•ię od tylu ki ~I"unków, a zwłaszcza 
1n.omen1klatur, O<r;entacja w nich stała się ta~ utruidnionia, że pro
pono.warbym pewne upro..>zcze.nie, mianowicie przemazać wszystkie 
d•n•ne kategoTie, a p:::dzie1ić iwszełaklch a.rtystów ina dwie iwalne 
grupy: „ogierów" :i „•wałachów". Jeżeli przyjmiemy ten podział, 

zgodzimy się wszyscy •cez taudności, że w sztuce 111aszej takim ogie
irem pełnej k<I"wi jest Stanisław Ignacy Wi Llciewlcz, malarz d poeba. 
A dlatego podział ·te.1 wydaje mi się bardziej ce'.owy od in·nyeh, że 
ma on naj\vięcej .pozytywnych kryter.iów, p0<:lcz,as gdy :i•nne poidz.i1a
ły ha·niebntie zav.nodzą, ja'k o •tym poucza zarówno hi3toria sztulki, jak 
i osobiste doświa•dczen:e. Pamiętam p:er!W3zą wy:fa,wę obrazów 
Wy3piań S!k iegio, któ.ra była .:::l:J. k1ulturalnego .Krakowa przedmiotem 
dyskretnego pośmiewiS'ka . iNie:lawno o·'.dasik1lwaliśmy sztukę Piran
de;lla, „Grę", któ•rej próbę s·am autoir wprowadza •na .scenę w swoich 
„Sześciu postac'.•ach" jako przedmi Jt naigrawań. Czyż trzeba mno
żyć przyklaldy? Mowa p:istawić tezę: jeże'li jakaś rzecz w sztuce 
wydaje się nam najdrik:>za, n·ajniepodobniejsza do ·niczego, ale czu
jemy •w niej ta'lenit, możemy i3ć o zakład, że prędzej czy później 
necz ,zwycięży i 'Przerobi nasze oczy, u3zy, tintelekt, talk iż wszysbklie 
!'Zekorne dziiwacbwa wydadzą się 111arn konieczne i j1aS'lle. Otóż ten 
talent bucha r:o prmtu z Willkiew:c:za wszystkimi porami - i wię
cej niż talent, co do mnie, ntie zawahałbym się go nazwać jedną 
z najsilniejszych •i•ndywiduaLności w polsikiej szbuce współczesnej. 
I 00 za maror! Tu też „Wście~dica" w swoim !fodzaju! Napisać iw 
trzy ·noce sztukę teatralną, zamalowując trówmocześnie w ciągu 

trzech !dni •kilkanaśC'ie arkuszy papieru kapitalnymi portretami -
to ·u Witkiewicza jest norm alny proceder ·tworzenia. 

Ma1'a1rstwo ii sce!Ila to u niego jedn•o. Kompozycje jego ma1a,rs·kie 
oto oszałamiająco bogaty, niesarnow.ity teatr, zak-rzepły na płóbnie, 
teatr o tak 1111as·i1Lonym żydu, iż naldimia.r jego chce wypl•uć płuoami 
akto•ra, iwy'krzyczeć jego gł'osem: ja:k znowuż teatr jego raz po r.az 
zastyga •W ob.razy odbijoające jak gdyby w samozidurnien•iu dziwny 
sen życia. Stosu.nek iw: b'.dewicz·a ta.k do sztuki, jak do życia jest 
zasadniczo tragiczmy, 1a'.e wy.raża się w jalciejś wściekłej fara!Ildoli 
•maszk·ąr, sb\vo1·ów szczerzących zęby w poczwairinych uśmieClhach, 
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to :2lnów móiwiących słowa, k.tóre W1t•rąoają w zadumę, aby z meJ 
zbudzić iraz po traz lwut:alnym zgrzytem. A wszystko razem to ja1ldś 
0H:i1rzymi „kaibaret metafi.zy.czny", w Mórym 1kulisami wieC'Lll1ość, 

a pajacem dusza hidzka, waiąż ta isama, wciąż jedtna P<>'d ps:troka
cizmą k'O'stiumów. 

Teatr Wibktiewkiza jest na rwslk!roś egwtyczny. To rwciąż oo iSam, 
chodząc na głowJe z dziwacznie wyikrzywioną twaf'Zą, podkłada 
Hamle.towe , /być albo .nie być" ,potd me'lolcl:ie rw.szystkiC'h murzyń
skich j·az.z-bandów, a dolrola 111iego podry,guje •rój masek żyjących 
up.ioirnym Tefleiksem jego życia. W tra1rusformizmie tych trein1kairna
cj:i odbyiwa Wi•tkiiewdc:z szczeg61'ne rwęd.rówtki: .to wddzimy go w ga
bi'necile ,ge:n'iaLnego matema.tyk.a, 't::i g{daJ'eś pQid zwr>Oltni'ktiem, to w· 
szpitalu 0tbłąlka111ych, to - j.ak iwe wcwrajszej sztuce - w polskiej 
chłopskiej z.ag.rodz,ie we wsi Nieoorypy Male nad .rzec.z'.<::•ą ChlE
puchą. 

Sztuika ta itym różni się od im111yoh utw0trów W<i.tkiew.icza, że pi
sa•na jest w wesołości ducha. W cllłopku \Slamouku, który, poha111y 
włas:nymi .zJdolnośC:amii i ambicją żony, szczebel ·po szczeb1'u idzie 
·wciąż wyżej - aż na fotel prezydenta TepubHki; rw pęk1nięciu we
w:nębr:2lnym, iwy.nilkłym 15,tąid, liż tr·zeczy, !które pos:iadł, <przerastają 
111a.pięaie jego ambicjti, w bigosie, jaki .przedstawia dhłopska móz.go
w1n:ica, nałaid0twa111.a fo,rsawmie „pańskimi" wfatdo.mości;ami; .dootrzegł 

W:it>kieiwticz (taktie mam 'Wl!'ażenie) jakby pamdiię owej ,,tragedii 
ilntdywiduum", 1która ttyae Tazy istamowHa przedmiot jego utworów. 
Wszy>stko fo je:;.t jakby a'lltoparndią: „idemonkma !kobieta", pow
ta•rziająca się często w ubwrornch Wtitkiewticza, jest tutaj w~ejską 
n.auczyciel'ką. Czy w otoczeniu Wfoiekllicy, .na !które składa się: li-cb
wtia1rz, hycel, paTobek, 1kn!1yn i ldwóC'h urzęlclników mi1nisteria1nycll, 
chai·ał dać Wrnkie1wic:z sy>ntezę ispołeczeń'stwa - tego 111ie Qldważę się 
rozst<rzygać ... Wątpię - .gidyż mimo, że .z pew1nością będą 'po<lsu1W1a
ne temu u.tWOtrowi i1ntencje satyry, ba, 111awet ba:r.izo .akitu:a:Lnej sa
tyry poliityCiZnej, mam iwnżeniie, iż sprawy społeczne obchodzą w 
rw gir.uncie Wit~iewicza dość mało: iS'totą dramatu jest dlań zawsze 
łama:ntie się wew.nętran€, :zmaganie się człowieka iz samym sobą 
i miaildżącym go fa Mem i IS t 111 i e in i a. 

Cała s-zbuka r-0zg•rywia 'Slię w 1nierea•l•nych rwymiarach owej, Wit
tkiewicz·owi •tyl•kt0 wł·aśC:wej, s tyli'Zacj'i, dzięki któtrej - d rt;a1ka jest 
jego teoria dramatyczna - powi•runo się opus.zczać .teatr z 'UCZuciem 
pinebud·ze.nti.a .s:ę z tdzi1wnego snu. 

Teabr ten przyikuwa i fascynuje !Widza ldiwiema zwłaszcza, k•rań
cowo, roawałaby Slię, różnymi ·rzeczami: obraz i gra itntelektu. Wiz
ja :plastyczna joot 1u Wii<kiewicza ta•k sil<na, dż mimo, że nie pod jego 
Jdetrurn:kiem opr.aoowaino •tę sztU'kę, po·szczegćitlme sceny g.r.uptują się 

same z siebie w ikiształt jego iwłas:nych obrazów (zwłaszcza rysun
ków); gira d·nte1e!ktu wyin:i.ka z mózgu, który nawyik filozoficznego 
myśle.nłia (posumdęty czasem 1aż Ido przeładowani.a dialogu zawiłą 
f.iilozofic:zną termfnoltOgią) '!ąazy z II1iesly_C:hanie ~yiwym darem ko-
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mic:znym <i zmysłem niesp<>dzianki. Ta „nieoczekliwaność" tego, co 
1k·toś uczymti lub pawie, to też jedna z „za3aj" W.itkiewicza (którą 
posuwa da1lej jeszcze niż ·Pimnldello, również operujący w SIWOich 
sztu•kach ciągłą niespodzianką). A kontrasty •te <i niesp::idziaintk:i ży
w.iej może działają w tym utworze rniż iw innych sztukach Wdtkie
wicro, gdyż bar>d.ziej •niż gdzie indziej wyrastają tu ooe z pojłoża 
rzeczywistości na WlSlk:roś artys1ycznie .przebwon0111ej 1·ub - aby 
użyć terminu 1ulubionego Wii·bkiewiczoiwi jako teoretyk<YWi •sztu'ki -
zideform()wanej ... 

( ... ) Ciekawy był widok s•ali wypel1nionej rzadko w tych muraC'h 
oglą;daną publiczmo.§cią: cała elita umysłowa W1arszaiwy, Hcz;na ko
loni.a 'Zakopiańska etc. Otóż puibliczność ta, 1której może kryty>ka 
jutro wytłumaczy, że sztuka jest dziwaczna i niezrozumiała, wczo
.raj, powo•:lując się na razie włas<nym i·nsty.n<ktem, bawtiła się 'Z'nako
micie, okla'stk·ując z zapałem S'Z'tll'kę i ak•torów, ia ,po ldirugi.m •i trze·· 
cim akcie zgotowała obecnemu na premierze autorowd go,rącą owa
cję. Czuć było w powiet.rzu ów o.zon p()::indecemia, właściiwy mo
mentom, ,kie jy się w teatrze 1naprtawldę coś dzieje. 

Lody "Przełamane! Witkiew'.cz od wczoraj wszedł w repertuar 
teatralny. Ile by lat może na to czekał, gidyby ll1•ie odwaga i decyzja 
Teatflu lim. Fred•ry! Pa·włowski, brawo! Im:ieniem teatru u literatury 
bira•wo! 

St· I: Witkiewicz 

(Tadeusz żeLeński-Boy „FLirt z MeLpomeną" 
Wieczór piąty, PIW, Warszawa 1964) 

Fantazja 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

JAN MACIEJ KAROL 

WŚCIEKLICA 
Dramat w trzech aktach bez trupów 

1922 

Os-0by: 

I 
Jan Maciej Karol Wśc'.ek·lica . 
Rozalia z Supel!dewiczów Wścieklicoiwa 
Wanda Lektorowiczówna, na1uczyc:el•ka wiejska 
Ananazys Demur, były ambasador na San DomLngo . 
Klawecyn Gorgozan Bykoblazjon, szef se~cji Mk1istersbwa Skarbu. 
Abraham l\1laskauer, lichwiarrz wiejski 
Krier.ctelion, jego sługa . 
Henryk 1'wa.rdrisz, hycel gminny . 
Valentina de Pellinee, kocha'1ka hycl3. 
Czeczobut, pisarz gminny 
Zo3ia, dziewczyna wiejska 

Starszy Radny · 1 
Pierwszy Radny . 
Drugi Radny . 
Trzeci Radny l rad::i gminni 
Czwarty Radny . I 
Piąty Radny . . 
Szósty Radny . J 

Scenografia: 
MARIAN KOŁODZIEJ 

Muzyka: 
ZYGMUNT KONIECZNY 

Rzecz dzieje się we wsi Niewyrypy Dolne 

Aktualna obsada na tablicy w hallu 

. Andrzej Szalawski 
. Bogusława Czosnowska 

. Teresa Iżewska 
Lech Skolimowski 
Andrzej Juszczyk 

. Leon Zaluga 
Henryk Sakowicz 

Lech Grzmoci11.ski 
Zofia Mayr 

. Kazimierz Iwor 
Barbara Patorska 

Zbigniew Bogdański 
Ta{l.eusz Borowski 
Juliusz Terajewicz 

Leszek Kowalski 
. Stanisław Michalski 

. Andrzej Szacil!o 
Krzysztof Wieczorek 

Reżyseria: 

ZBIGNIEW BOGDAŃSKI 

Asystent reżysera: 
BARBARA PATORSKA 



IRZYKOWSKt: 

( ... ) P. W~•tkiewicz, k,tó.ry się wciąż uiważał za męczen1J1irka futu
iryxmu, :nie może się dziś •tJSLkarżać na bralk p::iparcia. !Należy dziś 
ido a'..ltorów najczęściej g.rywa·nych w Wa rszawie. W historii legend 
tak ł·abwo rwy•twarzaj ącyclh się w Polsce legenda o talencie i dra
ma:tu,r.g·i~nym ·pionierstwie Wtitkiewiczs bĘdzie na'.eżała do naj
chara'ktery.styczm1ejszych. 'Mo:żina wystawić jedną i drugą bzdurę dla 
ekisperymentu, można .przez krótki czas ulec te!'lr'0rowi reklamy, 
zwłaszcza w imię i:.rzyszłości sztuki po1IS'kuej, ale jeżeli .to już tnwa 
pa•rę '1at, to a1lbo niżej .pot:lpi~ia:iy •protes tując przeciw temu nie 'Z'Ila 
się na sztuce i powimien by w ogóle 'Zaprzestać krytyki, albo to 
wmórwiione powodzenie jest objawem innej kategorii, smutnym 
objawem rsocjologiczmym .i narodowym, dokumentem z,'oio.rowej 
gł-upoty i b1agl czy tchórzos-~wa. Pr.zy słowie „zb'.orowej" mam nia 
myśli oczywJście :nield·użą liczbę ludzi interesującyC'h się sztuką w 
J'olsce, trochę a r tystóiw, trochę snobów i tro :hę zwykłej publicz
ności: .re's·z:ta jest wobec sztuk Witk!ewic:za ob::>jętn.a J.u'b w.raga z 
powod·u swego umysł0owego 111iedbalstwa w ogóle, a wlę::: z innych 
motywów 1robi to samo co ja. 

!Powyższe oświadczenie je&t .ba-nd•z·o O·dpowiedz•ialne ii powLnno być 
·uzasalcl•n·ione szeroko. NJe chciałbym jed rnk łamów „Robot:1ika" 
:używać do pr:zeprawa•dzenia i:l.k zasadniiczych !kampanii, ogran.i
•czam .się wi~ c J tym razem do \S łużby sprawovda·wczej, powołując 
się zres.ztą na to, co nieidawno •i:isałem w felieto111.ie „Ak·torzy prze
ów ·a·utorow1i" i w ·sprawozdaniu ze sztuk tego samego .autora „Wa
riat i za•konn.ica" i ,;Nowe WyzwO'lenie". 

Najw.ięcej awarntur robi p. Wi '.1kiewicz zwykle o to, że posądzają 
go o •rozmyśline uprarwi:anie :no .~sens.u, podcZJas g•dy on wcale no•n
sensu jako ?Ja:.>aldy nńe gł::isi. Tak jest, ale w praktyce na jed·no wy
chodzi. Ja z,resztą :nie rllO•nsens zarzucam Witkiewfozo wi, tylko 
bZ1durę, to znac:zy, że jego :nonsens jest •nudny i martwy. N-ie ma 
pisa rza, któ.ry -by br·ał s·ohie ty'le swobody formalinej , ile Witkiewicz, 
a tak malo z niej TObil. Jrakaż !dysproporcja między pretensjonal
nymi ~.ro::lkami a reziultatem! Ale impotencja bwórcza Witkiewicza 
naj<więcej odsła.1:a slę w jego sztll'kach .normalnych i zu.pe'.1J1ie zro
-~umira·łycih. WLS porrunę o jednym szczególe z jego „Wścieklicy'', s?Jbu
k·i, która mu .się :niby najlepiej ·udał a. Na :koń cu tej sztukd bohater, 
Wściek•Iica, ni .stą1d, ni .zowąd łapie 'S ię za głowę i oznajmia: „Oho, 

·OOŚ się we mnie przełamało!" (czy .zlamalo), 111iby że nastąpiła w 
ll1lim zmiana duchowa. Ja'ka, co, dlaczego - nle wie •nikt a•ni on sam. 
Na:iJWny widz i naiw:ny rkrytyik polski .przyjmuje to na _wiJarę: tak, 
odbyła się w nim ,przemia111a. Atoli główna przem'.ana duchow:i. 
b-0<hatera w rdr,amaaie powńn:n1a .być przygotowa•na i ok<reślona sta
ir:mnie , s ubtelnie, ger11ial-nie: może wybuch·nąć jako r11-ie3podzia·:1ka, 
.ale nieispo::lzia!ll'ka kon:ecz,na. Podam przy·kład. W „Księciu Hom
burgu" K'1eista jeist takli przełom, że książę, rbol;jater •WOjoony, ska-
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z-a:ny na śmierć za llliesurbofldynację, nia wido.k swego grrobu popada 
w atalk tchórzostwa d odzysk•uje odwagę dopiero na wyższym stop
niu ·I'OZWQj-u wydarzeń. W ogóle .największa iszbuk.a •autora drama
tyCZ1I1ego .IJkiwi w tym, jak dokona przełomu czy załamania s-ię w 
duszy bolhatera. Aae WJ·tlkiiew.icz .nie ma pod tym w.zgięciem żadnych 
1-rrudności, jego bohater po ·prostu !daje słowo honoru, że Oldbył się 
IW :nim .przełom i n.a tym bas-ta. Dlatego bwierdzę, że Witkiewicz, 
choć „form:Sta", :nie ma pojęcia o właściwych problemach formy. 
Bohateny dramatów prawtdziw:ie .głębokich - już nie mówię o ży
ciu ir.zeczyw.i·stym - ·z truldem tylko uświa:damiają .sobie swoje 
,przełomy, wo1ą !Się d.o nidh :nie pr.zY2111awać, upierać 'Się ,pr.zy swo
im, figury WJ.tkiewdcza zaś irobią <to tak gładko, jaik się je chle:b 
z masłem. IMo'ilna w.pr,awlkie i -ta1k, można .się :zasła111rać tym, że 
.się z psycho!ogią, z charakterologią, :z rzeczywistością nde ma nic 
do czynienia, ale wówczas :trze'ba ito ·czymś din:nym WY111>ag1radzać, 

talk, ażeby to życie, lk-tó.re nie bije sposobami noo-mal1J1ymi, jednak 
jarkoś nurtowało po>d spOldem. Aie tego n.ie ma u Witkiewicza. Po 
wycze.rpa1J1iu peW1!1y<:lh :zuC'hw.alstw formy pozos-taje u niego pustka. 

( ... ) Ale 111.aj.sła•tszą stroną utwDlrów Wd-tk>ieiwlcza w ogóle jest 
dialog, o ile 111ie :zawiera ka1wałów stylistycmych. Nie przyczynia się 
do •Cha.r·a!k·tery.stylki ani 'O.sób, ani syituacjl, :ntie poou•wa ak~H na
pr:zód, wy.pełnio.ny jest bylle czym, :najczęściej dygresjami o kul
turze, filozofii, ma.tematyce, estetyce a1bo perwersji seks-ualnej 
(w1SzyS'tkie :kobiety •U 'Wiitkiewicza \Są per1Wersyjne). Auto.r po pro
stu i •bez ceremonii <wlkłidra siwoim osobom w us.fa to, co mu •przy
szło waz-or-aj i dziś na myśl w .tych ikwestiach i czego nie miał 
je1S.zcze czasu :napi&ać iw artykule. Nawet wój.t Wście.k'Lica ro~pra
wia o pragmatyzmie, o Czystej Formie, perwersji itd. - co się 

zewnętr.mie u.zasa'Cltnia tym, że ·studiował filozofię. Na ta•k tani 
dń·a'log ,pozwollć sobie - -trzeba nie '1alda odwagi czy 111onsi..ała·ncji. 

!Nie wdając .s-ię w daJ.sze wyrwody, 1twderdzę, że W•:itkiewioz, 
który ma pewne plany .teru-etyczne w ldrama:tuirgii, właściw.ie je 
zidrarclza, nie wypemia, nie eksperymenbuje, .tylko sdę tanio baiwi. 
To jest w całej tej sprawie 111ajgoorisze, że rzekomy eikis>perymenta
tor :n1ie ma !dość rzetel!nośc:i i :pow~ do ·wojego e!k.sperymentu. 
Zresztą :nie moją ,rzeczą jest .pouczać autora, jark.im ma rbyć w cel-u 
.sprostar11ia ~a::1ar11:om, lk:tó.re o.n sam 'Sobie okireśhlł. Moją rzeczą 

ocenić dzieło - :zawiera ono niewątP!Wwie elementy orygina'l:ne, 
a!le - :ndestety, i2'Jn0Wiu wbrew .p. Boyowi - nie ~uję w rnńm is
to-tnie twórczej pa1Sji. 

( ... ) Jest w tej metod·zie WJ'tlciewicza jakaś megalomainia: nie 
-chce a.n filę przyznać Ido niczego, wciąż chce wy&koczyć ponad 
s.iel:lie d czyni •to bezsil!nie. Można o 111im powied:ziieć ito, eo pow.ie
dzi-arno o Heinem: że jego humor ,poleg.a ma ·tym, że naprzólcl po
kazuje .b\Vairz, a ·potem - ok:lw.rotną stronę meda'l·u. 

(Karol Irzykowski „Recenzje teatralne", 
PIW, W:arszawa 1965) 
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KRYTYCY O WITKACYM - WSPÓLCZESNIE 

KAZIMIERZ WYKA: 

„.Był o·n doskonale ŚW'iadom, że w m'.arę •komplikowania się 

rzeczywhtości ii h is•torii następuje nieuchronnie coraz większa i 
nie dająca się powstrzymać specjaEzacja dnałań, uzdo!'ll ień , nau:<, 
sposob u panowania człowieka m.d bytem obie~tywnym. Im wię
cej przybywa dyscypliln naukowych, tym mnlej w•;edzą one o so
bie. Ten ·proces dez:i,nteg.racji i::oz.rnnia, je;-0 pJdziału na komó•rJd 
specjalistyczne, pr.zerażał Witkiewicza . Był intelektem dostatecznie 
moanym by spraWldzać, co się dzieje u sąs i a::lów, w komór'kaC'h 
nie odwiedr.!:'a:nyC'h zazwyczaj ,przez artystów. Język jego drama
tów i powleśai mówi dobitnie, że nie są to popisy erudycyjne, k:e
dy szyfrem rozmaitych 'JlaUJk i ich terminologią Witkiewicz usiłu
je oznaczyć wymylkające s:ię jeg J pióru dno zjawisk, a le że pró
bował 0<11 rn.tegrować sprawy nie.uchro.nnię roz;dzielone w kulturze . 
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Prohow.ał wsz;akże integrować w sposob z fego ptmktu wildzenla 
jedy,r.,ie mohliwy: pop.rzez wł 2.s'1 ą o~obcw-0ść. Poprz~z whsne, po
szC'zególne doświadczenie. Jeżeli zadanie takie w <iwL·dz;ies tym 
wieku pojąć serio, a był Wi tki ew:cz pf'zecież osobni'.kiem najbar
d ziej se.rfo, m c<ral<nie wyczu:onym, je;t to zada'1ie niemożLwe, jes t 
to za-::lanie ob łc; 1d 1e, .kata3troficzne. Renes:msyzm zbudo,vany iwe::l
łu-g prawideł legendy i:idyiwidu alno ści stawał się moż!.iwy tyL'.rn 
przy wzglE;di .. ie prostym stanie wie::lzy i sztu~i. opartym na .na
tu.raLnej gospoda•rce człowie:rn, na kuli Z:em3kiej dJ-piero o::lkry
wanej, jak za Leo•narda czy Michała An'.ora. Ale i wówC'Zas o:; o
·bowofoi n.ajmooniej nim napi ęt-:owane ·::!oprowadzał do tragicznego 
d bale.mego n-ap ięcia sit. 

(„Łov.; 11 na kryteria" Warszawa l!JG5) 

KAROL LUDWIK KONIŃSKI: 

.„ To był książę Ka.r-01 Radziwiłł Panie Kochanku, 1k a.wałami ze 
swoją baindą albańską o;łan·:ał 1to , że z Królewca sp1,owaidzają mu 
KaJ11ta li że on go czyt;i, zamiast ś piewać go::lzinki... 

ANDRZEJ STAWAR: 

... ·Walka W,itkiewicza z „be"..:ech::watością", z:le\.\"aluowanymi 
uczuciami, i jego ciekawa teo ria gry akt::>rskiej - wypnedzają 

Brechta; „katastrofilzm" światoi:o;slądowy Wi bkaceg-0 żywo przy
pomima Becketta i całą tzw. czarną l !tera turę Zacho::lu; nadroE
·styczny, pozo.rnie '!1 0nsen3owy h1t1mor jego staje w zawody z hu
mo.rem Io.nesco. U n<a> Witkiewicz d:l·działał bardzo si lniie na p ozc: 
Gom-01,o·wicza ,i Schulza; z 111iego wywold 7 i fię .. ZiP!ona g~~" Gał
czyńskri.ego i Biał-0szewski 1Z Teatru na Tarczyńskiej. 

JA<N iKŁOSSOWICZ: 

Nawet Witkacy h 'st-Or~oz.of .pesymi_~ ta musi ba·.v : 1~ N te l ::ze. 

STEFAlN SZUMAN: 

(. .. ) Pier·ws-zym z zas;id:iiczych <dramatycznych problemów, wys
tępujących w wielu utwo~ach scenicznych Stanisława Ignaceg'.) 
Witkiewicza jest lPROBLE\M NUDY. Drugim z kol: i problemem -
na irówind z nim ważrl:'.m i .po•:lstawowym - je.:; t PROBLEM NIE
NASYOENIA. Zaga:iin<ienie grożącej czbwiokowi :n'1dy i bezma
d.z.iej·nej pustki is bnJemia korel:Jje w dramatycz'1ym (i artystyc<
nym) świato.poglą•dzie 'Witkiewi cza bar:dzo ściśle i pozytywnie z 
zaga-d1nieiniem .p.ryncyp<ialnej i n'gdy •ni e sytej e&>~ansywnofoi i 
zachłaruności natury człc.w;eczej ... 

( ... ) Światopoglą.d postaci scenicznych dramatów Wit'dewiC'za jest 
śwlatopoglą·dem istot należących do śWliata starzejącego się, jest 
światopoglądem ludzkości już za mądrej i zbyt doświadczonej 
wszystko wiE'dzącej, wszy~ t.:o przewidującej, przEm.:;drzałej. 

(„ St. I. Witki~wicz - cziowiek i twórca", Warszawa 1957) 
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KAZ1Mtmz tWY·KA: 
.„ Jego osobnicy rw dramatach .i powieściach itak postępują, jakby 

caŁa lud2'Jlrość we 'W\.>-Zystkich swoich egzemplarzach została iza
opatrzo.na w elekrtr0111owe mó~dżki fi'lozoficzne. 

JAN KLOSSOWICZ: 

... N<ajwję;kszą rkomedią i nrajwję;kszą tragedią dJa rbohaterów jego 
sztuk jest ·to, że w og&le są, że istndeją. 

KONSTANTY PUZYNA: 

... w pO!ls<kim d.ramaoie izamlmął ldefionitywn:ie epokę mOldemy, 
.pokazał języlk .pogirobowcom mieszczańsik;ego realizmu, otworzył 
epO'kę nową, .tę, w lk1t6'rej żyjemy. Res·zfa należy do nas. 

ADAM WAŻYK : 

.. . Czy rto is·zarża na serio .czy per.>yfl.aż? I je<l•no i id!f1ug.ie. Szarża 
była s.tyllem ·1,iteradkim W:itkiewicre. 
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GDZmś W POLSCE 

Wyobraźmy sobie rSpo.ry ktraj gdlieś w środku Eu.ropy, który po 
kiłku wiekaeh ffill1iej lub bardziej szumnej prze.>złości przestaje 
istnieć jaiko państwo i na p.rzeszło sto lat zapada w sen zimowy. 
Pł.as.kiie pola, chałupy 1kTyte słomą, ehłopski wózek na rozmokły.eh 
drogach: małe, senne miasteczka, 'kocie łby na Tynku, czarme żyldo
wslk1e chałaty i sutanna księdza pl:'oboszcza: ,zn'owu ipoaa, stado 
krów, topole: :nad stawem biały dworek wśród drzew. W dwor.kru 
na ś-cia·nach ciemne wąsate ·i;ortrety: praidzfad-oficer 111apoleońsk1i, 

dzi.ad-powstan·iec z 1830 .roku, ojciec-powstaniec z 186-3 r„ przy 
lampie ·naftowej młodzieniec z wypierl:ami na •twarzy czyta ostat
nie .zda•nla .powieści pana Sien1kdew1icrza, iż .nie ma takowych ter
minów, ·z :który.eh by się przy bo.>kJch auxioli·ach podnieść me moż-
111a. Na Zachodz:ie kwitną i upa'dają mieszczań.>kie fortu·ny, gie!ida, 
p;rzemy·sł J. handel są tematem dnia: tu w największym mieście 
pamowie w sur<du1taC'h r.ozpra\.\>i.ają u Louraa, że •trzeba by l"Ozwijać 
p.rzemysł, szerzyć oświatę, rozpocząć pracę od podstaw, ale nie
jednego Wokul31kiego, co z eu.ro.pejskim rozma.chem próbuje z()r
gamdzować han<d eil perkali:k·ami, traktują z pobłażliwym le'kcewa
żeniem ri .na.rwaniec ten is·totnie 1kończy niemajiep:iej. W i.ninym tlu
żym mieście, peilnym dostojnych zabytków i na.l'odowych pamią
te<k, blady .in•teligent żen.i się z chłopką i przebiera w lu·dowy sl:rój, 
a <lzieruni''.rnrze i artyści zjeildżają do chaty na weseli.slko, by bra
tać się z ludem: bo tak trzeba, zgubiły nas waśnie, jeden tylko, 
jeden Cll!d, z szlac1htą polską l·uj. •:t\<a ścianach Matka Bo.>ka, We.r
·nyhora i Racławice, za oklnami tętent: może to wici ma nowe po
wstanie? Rozgrywa się rw tym 1krnj•u akcja „Króih Ubu". „W \Po
lsce, czy11i nigidz ie"„. Z pe.rspektywy Francji czy Niemiec owo „nig
<l:;r :e" J•aru:y'ego było ziupełnie uzasadlnione: 'luaina 'Z'Clawała się 

lek!ko zwar;owana, dzi'ka, w.:;dholdnia i rw d()datku :nie -istniejąca 

na ma;::de. 
Obrazek jest oczyw;ście migawkowy i stronniczy: coś niecoś 

jedna:k wyjaśnia . Po.zwa'la 111a przykła1d pojąć, czemu Polska prn
w.ie nie przeszła naturalizmu: musiał on pozostać t.iwo.rem wątłym 
i krótkotrwałym w k>raju, gdzie nie zmruno a•ni IS'ilnego mieszczań
stwa, ani l!'ozm:aru ,pro'letariackiej nędzy w met.rop0Each przemys
łowych, ani lda<rwinowskiej dżungli wielkiego ikap:ta'listycznego 
miasta. Obrazek rwyjaśnfa jedn•ak coś jeszc.ze: wczesny srtart pot
sik.iego eksp:resjornizmu. 

K.rzy·k rozpaczy i buntu, bardziej imtuicyjne 111iż intelak·tualne 
diagnozy sytuacji, poczucie tragizmu i .bezsilności, gorycz, ironia 
d patos - tl"af·iały tu .na atmoofe.rę szczególnie pooatną. Tworzyła 
ją pamięć· przegranyeh powstań, p.ocz;ucie .rozczarowania i ldesta
bilizacj:i posz'l.achedkiej inteligencji , zastój i zacofanie ekonomiczne, 
silne - niegorsze niż ·W !Niemczech -- xalilecze dramatu roman
tycznego oraz •rozpalone do białości marzenie o wyzwole:liu na
rodowym. 
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To.też w początkowej fazie ro-zwoju ekspresjonizmu IPdlska łat

wo dotrzymuje 'knku EurD'plie, ba, nawet ją wy1Przedza w zar.{·resie 
i rozmaC'h•u p.roblematy!d. Eta;i<)wi Strindberga i Wedekind.a na 
Zachodzie odpowliada u 1nas Wyspiański, Mic.ińs.k~. Pr.zybyiszewski. 
Bunt tamtych ZJW.raca się jednak g!ów1r1ie przeciw miesz·czaństwu, 
nie .wyC'ho·dz.1 jeszcze poza Jk •rąg ·o•byczajowy: 1u We<dek1n<la spoty
kamy już wprawdzie sarkastyczne afalki na rwillhelmińskd milita
ryzm, zakusy imperialistyczne, kolonializm, policję i cenz:urę, po
jawiają <»ię one jeldnak nie w icJiramataoh, lecz w s·aty.rycznych 
wie.nszac!h z „Simplizissimusa ". U nas ad razu wyibucha rwiel!ka 
problematy'ka :nawdowa i polityczma, a ta·kże ,5.połecz:n.a: dźwięczy 

już rw „Klątwie" ~ „Weselu", a r01k 1905 Qdbije się natychmiast 
głuc:hym echem rw ldwu ·niebagate1nyoh preekspresjonif;tycz:nych 
dramatach - .w „Kniaziu ,Fot'.omkinie" ·i „Róży". ,Polska antycy
puje rwięc w pewnym seruie ,cJ,rugą, szczytową fazę <rozwoju eks
.presjorui·zmru, lk-tóra w Niemczech przypada na lata wojny świato
wej i n.a ~a·ta dwuid·zies te. Pojaw~ą się wtejy wie'llkie tematy tego 
prą:d·u: woj1r1a i .rewolucja, ml li taryzm i ·pacyfizm, armia ~ p.ro·le
tariat, tłum i jednostk.a, bezrobocie i wyzy•.>'k, wreszcie k.ryzys 1929 
roku momental:n.ie i drastycznie odbity u Hrechta w „IM.ahagonny" 
i „ś~ętej Joa·nn.ie szlachtuzów". Pojawi się ostra .walka poglą
dów pol·i tycznych, oJd pre hitlerowskiego nacjonalizmu Johsta po 
całą •lewicę socjal-demokratyczną i komunistyczną z TO'Jle<rem i 
PiscatOll.'em na czele. 1Pojawi się wre3zcie bogata plątanfoa nowych 
form wyrazu w Jdramacie i inscenizacji, spo!1tanicz:na, ll.'03nąoa z 
burzliwych treśoi, ja'kimi kipi ta sztuka. 

Tymczasem w Polsce druga faza ekspresjoni'zmu w dramacie -
w ogóle .nie nastąpi. Spo.radycz.ne próby po 1916 roiku •będą już zde
cydOJWaJnie epigońslk~e: wtó•rine, jało.we i puste. Dla·czego? po tak 
obiecującym s.tarde? Anahlza literacika jest bezsi1na wobec 
tyC'h pyfań, ale TZuit o'ka na sy·tuację kraju pozwala izroZ1umieć, 00 

się ,~tało. A stała się rzecz dość paraidoksa!lna. Polska nie pr.zeżyła 

- jak Niemcy - ws·trząsu przegranej wojny, k.rachu cesarstwa, 
<>tłumionej Tewoliucji, zamordowa•nia Liel:ikneC:hta, w.a1lk socja1-
demc ':rntów z komunistami, chaosu republi!ki weimars:kiej, 1widma 
glddu bezrobocia i iniepewiności. Nie przeżyła też - jaik Rosja -
dWtu kulej.nych 1rewolucj.i, obale.nia c.aralu, woj111y domowej, inter
wencji, s:tr<łStliwych lat głodu, wysit:rn, .krwi i wyrzeczeń, 1któ•re 
w is.zbuce radzieoklej lat dwudziestych zrodziły bairdzo po.krewine 
eks•presjonis.tom ktierunki awangardowych p:s~uk:iwań. Polska 
pr.zeżyła jedynie - -ouid, o .któ·ry mo1diliły się po'.rnlen:a .p.rze~ cały 
w.ie'k XIX: odzpkała niepodległość, dzię'.,.i ukia11ow:i sal m1ędzy
na·rodowych niewielkim wysilk•lem, co lep; ze, uw:erzyła, że ją wy
walc'Zyla. Zarruast ~olaryzacji po;taw W3zysf.rn zat:>nęło w bło~m 
5 osie so'lida.ryzmu, -którego patro111em Qibwołano tegoż Wyspiańs

kiego, co właśll1ie 1w „Weselu'' szydził z jego bezpło•dności. 

Skoń-czyła się wreszde - sądzono - tradycyjna patr.iotycZil1o-

2'2 

wy.zwoleńcza s.zarpan-i'na narodowa: teraz ,rozpocznie się sielanka, 
normall:ne życie inorm·all:nego państwa, można się cieszyć wio.s.ną, 

m:iłośC'ią, .ruchem ulkzmym, „miastem-masą, maszy1r1ą". Tak my
śleć •będą i Skamand1ryoi i futuryści i tzw. !krakowska awangarda 
i in:ni. Nrik:t p.raw.ie - może poza Żeromskiim - nie umie dostrzec, 
że IPO!lska P.ił.sudsikiego je3t two.rem o słomianych inogach, że wą•t

pliwe, .czy rw ogóle na p:ilstkich terenach rozstnygać się będą jej 
losy, że :wraz z rewolucją rosyjS'ką i iwfo~im fas.zyizmem odw<róciła 
stlę ja:kaś 'karta dziiejów. Skończył 1się wiek XIX, lecz tylko po.zo.mie 
w.jmie to roza:nrl.elo!11a Alicja w krarinie cza1rów. Aby spro.-bać sy
tua,cji, trzeba by niowoczesinej świadomości politycznej całego spo
łeczeństwa - j·aikżeż tego żądać w tym ziemiańsko-kleryka1no

legi01I1owym Ciemnogrodzie, gdzie projekt rerol'my rol!nej upada 
jaklo bo1Iszewizm, gdZiie do 1939 roku trron ~rm~i stano.wi kawa
leria, gdzie prasa obwołuje gOII'Szycielem nieszczęsnego Boya za to, 
że domaga się prawa do l'OZi'WOdów, gdzie z oałą .wiarą gł-osi się 

hasto: „Morze i kolonie, to ,potęga Rolskti!" KoLOIIlie!. 

Ktoś ktlo to wszystko dost['zeże, będzie tak spo!ec2lnie samotmy 
w swej świadomości, że powstanie mu tylim wściekła, grotesko
wo-deformacyjna dTwina, kamuflowana ,.przyszłościo.wą" fainta
styką. „Nic nie magio zachwiać naszego kraju w jego heroicznej 
obronie idei narodowości w daUYnym, przedhistorycznym nieomal, 
to jest dziewiętnastowiecznym stylu, przed zalewem ·v· czy VI 
(najstarsi ludzie nie pamiętali) Międzynarodówki. A syndykalizm, 
czy robotniczy, sorelow~ki, czy amerykańsko-faszystowsko-inteli
gencki, to wcale nie taka iatwa sztuka do przeprowadzenia. Ileż 
to czasu uplynęlo od tych czasów! Polska jak zawsze byia „odku
picielką", „przedmurzem", „ostoją", - na tym przecie od wieków 
polegala jej historyczna misja. Sama dla siebie byŁa niczym". I z 
tej drwiny .wybuchać będzie .~rzyk protestu bez nadziei, krzyk 'f'oz
paczy „cstatiniego i'llidywidualisty": „Ja nie mam zamiaru być tym 
wytwórcą wzmacniających zastrzyków dla zd,ychających narodo
wych uczuć czy degenerujących się spo:ecznych instynktów, tych 
wymierających robaków na resztkach zgnHego ścierwa wspania
lego bydlęcia z dawnych wieków"' A •rów1r1ocześnie zalśni coś może 

tragicZ1I1iejszego jeszcze - autodrwina: „O, wstrętny byl ten przecię
tny inteligent polski owych czasów! Lepsi już byli nawet wysokiej 
marki dranie, lub po prostu tium„. w którego zwojach i skrętach 
czaila się zlowroga, bez!itosna przyszlość przeżytych warstw ludz
kości". Tu Witkacy. 

T>akdego Witkacego częśoionNo tylko odnajdziemy w dramatach. 
Zobaczymy go w pełni dopiero w ostatnich utw-0Tach: „Szewcach" 
i „Nienasyceniu". Ale jest to największy Witkacy, ten, którego 
pq'zeoczają !11asi „nowo.cześni", szukający recept na iawa1r1gardowość 
f.ormaliną: Witkacy z p~dn.iesioną przyłbicą, jedy111y polski ekspre
sjonista „drugiej fazy", dorównujący &WOim europejskim rówieś
nikom drapieŻII1ością widzenia, a przewyższający ich perepektywą 
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filozof•icz,n,ą i świadomością pr: cesów socjologicZ111ych i politycz
nych, które nastąpią za lat kilka, klikanaście, kilkadziesiąt. Do 
tych, które dziś dopiero ujawniają się w ca'.ej pelni, jeszcze po
wrócę. Na razie zo:>t2.t1my przy sa:iacyjnej Polsce w krzywym 
zwierciadle „Nienasycenia". 

„Szla jakoś praca, ale co to bylo au fond des fonds, nikt nie 
wiedzial. Idea państwowości jako takiej (i innych wynikających 
stąd zludzeń) dawno przesta:a być wystarczającym motorem naj
prostszw:h nawet poświęceń i rezygnacji z indywii;l,ualnej świnio
watości. A jednak wszystko szlo jakąś tajemniczą inercją, której 
źród:a daremnie doszukać się chcieli ideolodzy pozornie rządzącej 
partii: Syndykatu Zbawienia N arodowego. Wszystko dzialo się 

po z or n ie - to bylo istotą epoki („.) Pozorni l udzie, pozorna 
praca, pozorny kraj.„ Polit1;czne tlo tego wszystkiego bylo chwiLowJ 
zbyt dalekie. Ale coś sunę~o z mrocznych gór niewiadomego, jak 
l(){l,owiec. Male, śpieszne, nie mające ty!e czasu, co on, lawinki, 
tworzyły się po bokach, ale nikt nie zwracal na nie uwagi. Mężów 
stanu wszystkich partii, które za traciły swą dawną odębność w 
ogólnym, sztucznym pseuclofaszystowskim bezideowym au 
fond dobrobycie, ogarnęła nieznana dotąd w kraju szerokość po
glądów i beztroska, granicząca już z jakimś zidioceniem na wesoło. 
(„ .) W ogóle poza Polską o narodach nikt nie mówil. Ostatnie wy
niki antropologii byly z tym zresztą w zgodzie". 

Ta wizja ogLupiałego społeczeństwa, gdzie w;;zystko stoi na po
zo.rach i n!.kt nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistej sytuacji -
wizja z r oku 1927 - je3t godra „We;;ela"; i nie bez powodu w 
„Szewcach" aluzje do „Wesela" p-owracają nawet w os tatnie j śpie
wce Gnębiona Puczymordy, w której łatwo uchwycić stylizację na 
widmo Hetma.na („.„A buciska te czerwone. Oczy straswe, wy.wa
lone. Takim jes t i takim bede"). Przewyższa jednak „Wese:e" .prze
raźliwie jasna świadomość Witkacego , czym się skończy sanacyjna 
sielanka. „Przyszed; czas, kiedy wyspa szczęś!iwości zaczęła się 

dziwnie zwężać, jeżeli nie fizycznie na razie, to moralnie. Mimo, 
że kraju nie ubylo ani piędzi, zdawał się być coraz to mniejszym 
skrawkiem, zalewanym wokoło rozpaloną magmą. Czlonkom Syn
dykatu gorzały pięty, ale jeszcze się trz ymali. W imię czego? Nie 
wiedział nikt - nie bylo gdzie uciekać w ra zie czego". 

Nazwainie Witkacego Piątym Wieszczem byłoby pomysłem z'oś
liwym. I fałszywym: nie miał t akich ambicji. Lecz jego narcdowe 
pmroctwa sprawdziły się znacznie dokładniej, niż wróżby k3iędza 
Piotra . Sprawdziły się \ve Wrześn iu. „Żeby to zrozumieć - pisał 
podczas okupacji po:ski poeta - trzeba by;o przekroczyć rok 1939: 
zakończenie „Pożegnania jesieni" i „Nienasycenia" jest zresztą a
kurat takie samo, jak k oniec Po'.ski Piisudskiego". 
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(Konstanty Puzyna-z Przedmowy do „ Drama
tów" St. lgn. Witkiewicza, PIW, Warszawa 1963) 

NAJWAŻNIEJSZE POWOJENNE REALIZAC.Jil;: 
DRAMATÓWWI'TIKACEGO 

„Mątwa" - ro '.{ 1953, krakow3ki Tealr „Cricot II", 
.reż. Tade usza Kantora, deko·r. Kazimie
rza Mikulskiego, k<>.>biumy Ma·rii Jarn
mianki 

„Szewcy" - rok 1957, prapremiera, Teatr „'vVyl::rze-

„Wariat i zak01nn.ica" 
„W małym dworku" 

że" , reż. Zygmunta Hiibnera, scen. Ja
nusza A<lama KTassowskiego 

- rok 1.959, Teatr· Dramatyozny .w Warsza
wie, .reż Wandy Laskowskiej, scen. Józe
fa Szaj.ny 

25 



„Matka" 

„Kurka wodna" 

„Oni" 
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- rnk 1S64, ·prapremiera, Teatr Stary w 
Kra•kowie, reż. Jerzego Ja.rook:ego, scen. 
Krystyny Zachwatowicz 

- Tok 1'964, Teatr Na•rodowy w Warszawie, 
Też W.ainldy Lasikowslk·iej, scen. Zofii Pie
t!'usi ńJS'd iej 

rok 1985, prapremiera, Teatr Polski we 
Wrocławiu, ireż. Witolda Sika~ucha, scen. 
Fr·anoi3zka Sta.rowieyskiego 

Przedstawienie prowadzi: 
Michał Hajduk 

Sufler: 
Nina Górna 

światło: 

Broni sław Gruca 
Konrad Lemke 

Rekwizytor: 
Halina Majer 

Brygadier sceny: 
Maksymilian Kitowski 

Kierownik techniczny: 
Stanisław Matysik 

Główny elektryk: 
Tadeusz Kubacki 

Kierownicy pracowni krawieckiej: 
Ol ga Ludmerowa 

T o m a s z S z w a j k ow s k i 

Kierownik pracowni s tolarskiej: 
Jan Fijałkowski 

Kierownik pracowni m alarskiej: 
Edmund Nowakowsk i 

Kierownik pracowni tapicerskiej: 
Stanisław Włodkowski 

Kierown:k pracowni perukarskiej: 
Nina Polonis 

Kierownik pracowni szcwsk 'ej: 
Jan Czesnowicz 

Pracownia ślusarska: 
Stani s ław Parfimczyk 

Modelator: 
Marian Kujawski 

Główny r ekwizytor: 
Stefania Kujawska 

Kierownicy administracyjni scen: 
Hal i n a Ciec hoc: ń ska (Gdańsk) 

H a 1 i n a Z em I o (Sopot) 

GDA-317, ~.II.6 tl . 3 COO. B-5 
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