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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ (Witkacy) 

Syn znanego artyst y - malarza i krytyka - Stanisla
w<i urodził się 24 lutego 1885 r. w Warszawie. Dzieciń
stwo i mlodosć spędzi! w Zakopanem gdzie uczył si<: 
prywatnie. W r. 1903 zdał we Lwowie maturę i rozpo
c1ąl studia w Krakowskiej Akad emii Sztuk Pięknych. 
\V okresie stucfiów często wyjeżdża! do Wioch, Nie
miec i Francji. W rol<u 1914 orlbyl podróż naukową do 
Austrnlii jako sek reta rz znanego etnografa i badacza 
kull ur y B ronisława Malinowskiego. Po wybuchu 
I wojny swiatowej wstępuje do armii rosyjskiej i jako 
oficer bierze udzial w walkach frontowych. Wrócił do 
kraju w 1918 r. i zamieszka! w Zakopanem. W 1918 r. 
naph:iał pierwszą sztukę „Maciej Korbowa" a w rok 
później sformulowal swoją „teorię Czyste.1 Formy". 
W latach 1918- 22 wspóldzialal z awangardową grupą 
malarzy i poetów „Formiści" jako jeden z głównych 
troretyków grupy . W roku 1925 założył w Zakopanem 
Towarzystwo Teat ra lne z którego później powstał 
flwangur<lowy Tefłtr Formistyczny. Równolegle z dzia
l<>lnością artystyczną kontynuownl studia filozoficzne 
publikuj ąc szereg rozpraw i artykułów z tej dziedziny. 
W r oku 1935 zostal odznaczony złotym Wawrzynem 
Polskiej Akademii Literatury. Zginął śmiercią samo
bójczą 18 września 1939 r. w miejscowości Jeziery kolo 
Dqbrowy na Polesiu. 

Dyrektor Teatru - Jerzy Zegalski 
Z-:;stępea Dyrektora Witold Różycki 
Kierownik Literacki - Lech Piotrowski 



Na oryginalną twórczość literacką Witkiewicza 
składa się przeszło 30 eksperymentalnych sztuk 
dramatycznych z których szereg zaginęło, a tyl
ko 12 było wystawionych na scenach zawodo
wych. Do najbardziej znanych należą „Pragma
tyści" (1920), „Tumor Mózgowicz" (1921), „W ma
łym dworku" (1922), „Kurka wodna" (1922), 
„Mątwa" (1923), „Szewcy" (1934). Witkiewicz na
pisał również 4 powieści z których dwie zyska
ły znaczny rozgłos: „Pożegnanie jesieni" i „Nie
nasycenie" (1930). 

* Sztuka „Sonata Belzebuba czyli Prawdziwe zda
rzenie w Mordowarze" została ukończona w 
lfl25 r. i opublikowana w czasopiśmie „A~e
neum" w 1938 r. Przedstawienie w „Studio 66" 
Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Bia
łymstoku jest jej prapremierą. 

* Literatura: 
S . I. Witkiewicz „Nienasycenie". Powieść, PIW 
1957. 
S . I. Witkiewicz „Dramaty" 2 tomy , PIW 1962. 
S. I. Witkiewicz „Nowe formy w malarstwie" 
PWN 1959. 
„Stanisław Ignacy Witkiewicz - człowiek i twór
ca". Księga pamiątkowa PIW 1957. 

TADEUSZ ŻELE~SKl-BOY 

TEATR STANISlA WA IGNACEGO WITKIEWICZA 

Nazwisko Witkiewicza jest dobrze znane 
bardzo szanowane w świecie sztuki polskiej. 
Ojciec, Stanisław, krytyk walczący, odkrywca 

Zakopanego i Tatr, które sławił w swojej uro
czej książce „Na przełęczy", jeden z twórców 
polskiej sztuki dekoracyjnej, zaliczał się do naj
wybitniejszych ludzi wnoszących nową treść 
w nasze życie przedwojenne. 

Syn, Stanisław Ignąc.Y, odziedziczył po nim 
zarówno skłonność do walki, jak ciekawość do 
mnóstwa spraw. Prze\vyższa jednak o.ic_a nie
okiełznanyn:i rozmachem i - powiedziałbym -
demonizmem osobowości. 

Rewolucjonista jako malarz, płodny tak dale
ce, że jego obrazy i portrety można liczyć nie
mal na tysiące, teoretyk sztuki głoszący anty
realizm, ideę „czystej formy'', broni swoich 
teorii, nadużywając dialektyki matematyczne.i 
i filozoficznej w „Nowych formach w malar
stwie'' i w „Szkicach estetycznych"; ostatnio zaś 
poruszył świat literacki i podbił publiczność 
,.Pożegnaniem jesieni", powieścią śmiałą mimo 
niewinnego tytułu . W Polsce nie po raz pierw
szy trafia się podobne połączenie talentu malar-

~kiego z pisarskim; za przykład może tu służyć 
choćby wielki Wyspiański. 

Ale jedną z najpotężniejszych namiętności 
tego propagatora nowych form jest teatr. Nie 
dość było S. I. Witkiewiczowi, że poświęcił mu 
specjalną książkę (Teatr).._ że polęrri.izował i dy
skutował na jego temat w wielu oddzielnych 
<:irtykułach, potwierdził swoje poglądy teore
tyczne (na szczęście, nie zawsze z absolutnym 
rygoryzmem), prawie trzydziestoma sztukami 
tc>atralnymi, których większość, jak dotąd pozo
staje zresztą na dnie jego teki. Dzieła te wykra
czają poza ramy scen oficjalnych, a Polska jest 
na razie zbyt uboga, aby pozwolić sobie na „Te· 
G\tr Witkiewicza". A jednak teatr taki istniał 
\\' Zakopanem, gdzie trupa amatorska odgrywa
ła z wielkim talentem jego sztuki; na nieszczę
ście, w Zakopanem nie ma warunk'ów sprzyja
jących dla istnienia stałego teatru . Przed paru 
laty wolny teatr „Elsynor" w Warszawie wy
stawił na otwarcie sztukę Witkiewicza zatytu
łowaną „Pragmatyści". Ponadto kilka jego sztuk 
oglądało światła rampy w sposób jak najbar
dziej rozmaity. Zdarzyło się, że jakiś teatr po-

» S Z E W C Y « P RAP R E M I ER A W TEATRZE KA M E R A L NY M W SO P O C I E 12. X li. 19 5 7 R. 
Reżyseria: Zygmunt Hiibner Stenoi;-rafia: J. A. Krassowski 



nosiła szlachetna ambicja awangardyzmu; tak to, 
na przykład, w Toruniu, mieście niewielkim. 
grano jedną ze sztuk Witkiewicza „formisty cz
nych" czy „eksp res jonistycznych" (jakże się tu 
cbejść bez e tykietki?) z takim oto zastrzeżeniem : 
„Dla młodzieży i wojskowych wstęp wzbronio
ny". Innym razem teatr przedmieścia*), teatr 
robotniczy w Warszawie przemycił „Wścieklice" 
i nie tylko zyskał gorące uznanie wśród litera
tów, lecz obj echał z tą sztuką całą Polskę. Na
wet teatry oficjalne ośmieliły się , pod naporem 
ogólnego zaciekawienia - wystawić kilka sztuk 
Witkiewicza, „ekstrawaganckich" - zdaniem 
pewnych krytyków. 

Pierwszy Kraków wystawił „Tumora Mózgo
wicza" i „Kurkę wodną". Teatr Mały w War
szawie pokazywał nic-dawno „Wariata i zakonni
c0", a także „Nowe w yzwc lenie" - tryumfując 
nad wieloma prze.sądami. T ymczasem kry tycy 
zmienili ton wyraźnie; na początku t raktowano ,I 
Witkiewicza jako kpiarza, blagiera, degener ata-; 
niemal bols iewika"; stopniowo jednak. po każ
dym koi~jn ym spektaklu, uja rzmia! coraz więk
s ;,ą ilość oporny ch i zmiótł wiel~ 1;1Przedzeń. ~o 
c;statniej premierze warszawskie.i rozległ s1e 
zgodn y ·okrzy k : „Ależ to olbrzymi talent..." Nie
mniej Witkiew ic z pozostaje wciąż na margme
sie naszego życia teatralnego; rutyna r epertua
ru naruszona chwilowo wraca do swoich praw. 
Rozgłos Witkiewicza 'dotarł do młodych kói 

literackich za granicą. Sztuki jego tłumaczone 
na francuski. niemiecki i angielski spoczywają 
\I' rękopisie w rękach t~'ch lub inn ych propaga-

- --. l T eatr przedmie ścia - t e atr im. Fre dry w roku 192:\. 
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torów nowego teatru, czekając , aż pójdą na sce
nę. Witkiewicz ma swoich entuzjas tów niemal 
wszędzie. 

. Osobliwy jest ów teatr. Porównują go z te
atrem Pirandella (którego zresztą Witkiewicz nie 
znał wca le), lecz podobieństwo to je5t racze j po
zorne. Pirandello - to mózg ; Witkiewicz - to 
siła żywiołowa. Napisać sztuk ę teah'alną w kil
ka nocy, a jednocześnie w dzień machnąć po
nad dziesic; ć doskonałych P?rt~et~w - . oto pro-
ceder twórczy, właściwy W1tkiew1czow1. . 
Gdyż u niego malarstwo i teatr stanowią 

jedno. Dziela malarskie Witkiewiczjl. to teatr za
stygły na płótnie , teatr o życiu tak inte nsyw
r. ym , że ar tys ta musi uzewnętrznić jego nad
miar dopomagając sobie plucami aktora. prze
twarzając je na głosy , a jednocześnie przekształ
ca raz po razie swój teatr w serie obr azów 
znieruchomiałych . które jakby w osłupieniu od
twarzają s 2n życia. Postawa Witkiewicza wobec 
sztuki i ży cia jest z gruntu tragiczn a, ale w yra
ża się oszalałą farandolą *) masek, potworów 
wykrzywiających się w ohydnym uśr;1iechu, 
2 następnie wypowiadających sło~a. kt.or.e po
grażają w zadumie i zaraz wyrywaJą z l1!e .] bru
talnym zO"rzvtem. I całość nasuwa na myśl me
tafizyczn; 

0

błazeństwo, gdzie kulisami jest 
wieczność , a poliszynelem dusza ludzka, za\ysze 
ta sama, zawsze jednakowa pod pstroka c izną 
kostiumów. 

Teatr Witkiewicza jest egzotyczn y. On to 
zawsze chodzi do góry nogami, z cudacznie w y -

'lFa r a n doln - · ludowy taniec p rowansa lski w ta k 
cie f;/a. 

1 EATR DRAMATYCZNY 

M. ST. WARSZAWY 1959 R. 

Reżyseria: Wanda Laskowska 

Scenografia: Józef Szajna 

krzywioną twarzą, on to Hamletowskiemu: „Być 
albo nie być", przydaje akompaniament melo
dyj murzyńskiego jazzu, podczas gdy wokół 
tłum masek wybladłych w upiornym odblasku 
jego życia własnego próbuje taneczn ych pas . 

Oczywiście logika sztuk Witkiewicza różni się 
oó logiki obowiąz uj ą cej w t eatrze „norma lnym", 
którego Witk iew icz nienawidzi. Pojęcie o nie.i. 
dość zresz tą mgliste, mogłaby dać owa fantazja 
Teofila Gautier (w „Pannie de Maupin") na te
mat S zek spirow>kiego „Jak wam się podoba". 
z tą mniej więcej różnicą, że Witkiewicz posu
\Va się znacznie dale j w swoim irracjonalizmie 
i że p rzyprawi a go nie komedią , ale tragedią . 
Wychodzi daleko poza granice tego, co było do
tychczas teatrem - teatrem, gdzie nawet i śmia
łość koncepcji ustępuje wobec prawa rzeczy
wistośc i życia . Witkiewicz odczuwa potrzebę 
najgwałtowni e: j szych wstrząsów, które w połą
czeniu z nieoczekiwaną reakcją jego wyobraźni 
inspiru j ą mu sytuacj ę , gdzie bohaterowie sztuki 
•vyrzyn ają s i ę w zajem na zimno między dysku
sją dialektyczn ą a dowcipem wystrzelającym 
.iak raca; co zaś do trupów, wynosi się .ie z zim
ną krwią za kulisy , chyba że autor je wskrzesi, 
aby uwypuklić tym drastyczniej elementarną 
nicość w ypadków. Tę mieszanin ę życiowej gro
teski i życ i owego tragizmu, których splot jak 
świat światem radował mistrzów teatru, uświet
nił Witkiewicz nową kombinacją form i kolo
rów. Vv tym teatrze okropności jest coś z guigno
lu*) - g uignolu. którego marionetkami poru
szałby arty sta inteligentny, obdarzony duchem 
piekielnym. Humor Witkiewicza, cierpki i gorz-
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ki, zniewala dzięki swoim oryginalnym błys- • . . 
~om. P.?s~a~!e kobiece w j.e~o sztukach niepoko- °" ' f 
Ją drazmącą przewrotnosc1ą dziewcząt przed- ., 
wcześnie zblazowanych; mc;żczyzna - bohate"r 
sz!uki - jes.t. zazwyczaj wyposażony siłą byka . 
M1eJsce akCJI - to świat szeroki i urojony, 
to skrzyżowanie dróg, na którym spotykają sic; 
wszystkie ludy i wszystkie ra sy, silnie nacecho
wane egzotyzmem. Gdyby ułożyć pełną li st ę po-
staci występujących w owych trzydziestu sztu
kach, dodać do tego szczegółowe portrety, spo
rządzone przez autora. stan ęlibyśmy przed bar-
dzo oryginalnym światkiem! 

W jednej ze swoich sztuk Witkiewicz wykpił 
okrutnie „psychoanalityków". Freudyści mogli
by n.a pewno wziąć odwet, robiąc jego psycho
analizę . Tak czy inaczej, interesującą rzeczą 
byłoby przyjrzeć się skokom, do jakich zmusiło 
go życie, zanim objawił się t a lent Witkiewicza -
dramaturga. ·w ychowany od dziecka w Zako i?'a
nem, przedsięwziął z przyczyny dramatu oso
bistego, podróż do Australii. Ale wybuchła woj
na światowa . Kiedy Witkiewicz wrócił spod 
zwrotników, wcielono go do armii rosyjskiej. 
Walczy na fron cie jako chorąży gwardii, jest 
świadkiem r2wolucji bolszewickiej, w czasie 
której wywarł nań znaczn y wpływ taki oto 
przypadek: zaznajomił się w Moskwie z obraza
mi Picassa. Rzekłbyś, że zamorskie pejzaże, bru
talna bezwzględność wojny , koszmar rewolucji -
h1cznie ze spekulacj&mi matematycznymi i filo
zoficzn ymi tego mózgu teoretyka skojarzonego 
z nadzwyczaj wrażliwą duszą artysty - że 
wszystkie te elementy wywołały w nim rodzaj 

„urazu psychicznego", „kompleksu", który moż
na rozpoznać w każdym z jego dzieł, mimo ich 
rozmaitośc i. Schyłek cywilizacji i sztuki, szaleń
stwo pos tępu mechan.icznego - oto fakty sta
nowiące dlań ustawiczną obsesję. 

Postawa Witkiewicza wobec sztuki jest czysto 
dramatyczna. To jedna z owych dusz umęczo
nych, szukaj ących w sztuce nie sukcesów (Wit
kiewicz aż nazbyt gardzi nimi!) , ale rozwiązania 
problemu własnego „ja" . Określiłbym stan na
turalny Witkiewicza jako nieustanne osłupienie 
m etafizyczne. „Jaki to w szystko ma sens? Dla
czego właśnie to, a nie co innego?" - oto nad 
czym zastanawia s ię każdy z nas, lecz on ma 
wcią ż ów znak zapytania przed oczami. Otchła(1 
Pascalowska ze w szystkich stron zie.ie u jego 
stóp. Witkiewicz wykrzywia siq sardonicznie, 
obserwują c sam fakt wielości zjawisk, odnosi 
s i ę z ironią do swojego własnego „ja", które ja
ko jedno z „i stnień szczególnych" narusza swo
im charakterem przypadkowym samą istotę 
jedności. 

To samo również osłupienie wobec koszmaru 
ży cia kondensuje siq chwilami w śmi ech spa-
7matyczny, szyderczy i rozpaczliwy, który po 
chwili obraca s i ę w zadumę . I podążyliśmy do
prawdy fał szywą drogą, zagląd;i.jąc w związku 
z tym teatrem, do kodeksu moralności. a to 
właśnie uczynili na początku zgorszeni kryty
cy. Opowiadamy - nieprawdaż? - bez naj
mniejszego zakłopotania i bez cienia skrupułów 
o r zeczach najpotworniejszych, któreśmy sobie 
w ymarzyli : ·w szystko to jest na ogół tylko snem! 
Absolutny irrealizm teatru Witkiewicza łagodzi 

do pewnego stopnia wrażenie brutalności, .iakie
gc doznawalibyśmy w teatrze normalnym, gdy
by na scenie odkrywano i mówiono chociaż 
część tego, co s i ę dzieje w sztukach Witkiewi-
cza. 

„Wariat i zakonnica" - to może jedna ze 
sztuk najbliższych Witkiewiczowi. Bohater jej, 
ustrojon y w kaftan bezpiec_z_eństwa, powiada:· 
„ W gł owie idi:ie mi piekielna maszyna. I nie 
wiem, na którą godzinę, którego dnia jest na
stawiona . Nie wiem, kiedy pęknie (. . .) Czasem 
myślę, że już nie może dłużej trwać ta męka 
( .. . ) A jak raz cała maszyna, stara, słaba maszy
na wejdzie w ruch tak szalony, to musi iść da
lej, czy s ię tworzy jeszcze, czy nie. Mózg się 
wyczerpuj~, a maszyna idzie dalej . Dlatego to 
artyści muszą popełniać szaleństw[! . Cóż robić 
z bezmyślnie rozpędzonym motorem, którego 
nikt już skontrolować nie może? ... " 
Słowa te wyrażają zapewne najbardziej oso

bisty stan duszy owego poety, malarza i myśli
ciela w jednej osobie, człowieka dotknię tc;~o 
szaleństwem sztuki, szaleństwem my śli, szaleń·
stwem możliwie j_ak ·najszybszego utleniania. 
„Non-saturatio" - oto słowo, które Witkiewicz 
puścił w obieg, a które przyjęto jako termin 
specjalny. Ale czy to nienasycenie nie jest mi
mo wszystko jedną z masek, jakie nakłada wie
czysty romantyzm? 

Na scenę przeniknęły, rzecz jasna, sztuki 
Witkiewicza najbardzie j dostępne dla publicz
ności, to znaczy te, które posiadają najpoważ
r.iejszą ilość zawartości życiowej. Nie te sztuki 
autor ceni najwyżęj, przeciwnie, uważa je za 
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PREMIERA W BAŁTYCKIM 

TEATRZE DRAMATYCZNYM 

W KOSZALINIE 25.1.1963 U. 

Reżyseria ; Hieronim Kon"ieczka 
Scenografia: Krystyna Husarska 

i Marian Bog·usz 



owoc kompromisu, głosząc w jedne.i ze swoich 
fundamentalnych teorii, że zawartość życiowa, 

zawartość myślowa, jest niczym w dziele sztuki; 
t y lko zawartość formalna stanowi i ego esencję. 
Oczywiście, można by mu odpowiedzieć, że za
:wartość formalna ł~czy się z zawartością życio
wą przy pomocy w_ewnętrznej tajemnicze.i więzi 
i że jedne j nie sposób 9ddzielić od drugiej sto
sując proceder chemiczny, .iak z kory drzewa 
chinowego dobywamy sulfat chininy. Forma 
i treść łączy się więzią ukrytą - jak dusza 
z ciałem; można je rozdzielić, wiadomo, zdzie
liwszy mocno człowieka ki.iem po głowie. Wit
kiewicz nie gardzi tym środkiem, wali swo.ią 
publiczność, vv·a li na odlew. 

Witkiewicz nie powiedział chyba dot ą d w te
atrze swojego ostatniego słowa, ale czy wypowie · 
k kiedykolwiek? Nie wiem i nikt nie może 
przewidzieć, dokąd poniesie go pas ja twórcza 
i drapieżna nat ura, któr ą n ękają nieustannie 
smutek, rozpacz i nuda. A jednak nie waham się 
ogłosiC: tego genialnego improwizatora jednym 
z talentów najtęższych i najoryginalniejszych, 
.iakie wydała twórczość dramatyc zna - i nie 
tylko w Polsce. 

„Pologne Litte r a ire" nr 18, 1929 r . Przekł. 
poi. .Juliana Rogozińskiego z tomu VI 
Pism Boya , w y d. PIW. 

KAZIMIERZ WYKA 

TRZY LEGE NDY WI TKACEGO 
(fragment) 

1!..e lJ erl da (j-JjJ-./uu tJ..O-iei 
Był on doskonale świadom, że w miarę kom

plikowania się rzec zywistości i hi storii następu
j e nieuchronnie coraz więk sza i nie dająca się 
pows t r zymać spec,ializacjF dzialai'i, u zdolnieil, 
nauk , sposobów panowan ia człowieka nad by 
t em obie ·tywnym. Im \ · i ęcej przy bywa dy cy
plin nauk owyc h, tym m niej icdzą on e o sobie. 
T en proces d zintegra cj i poznania, jego podzia
łu na komórki spec jalistyczne, przerażał Wit
kiewicza. Był intelek tem dostatecznie mocnym , 
b~· sprawdzać, co s ię dziej e u sąsiad ów w ko
mórkach ni e odwiedzanych zazw yczaj pr zez ar
tystów. Język jego dramatów i powieśc i mówi 
tlobitnie, że nie są to popisy erudy cyjne, kiedy 
szyfrem rozmaitych nauk i ich terminologią 
\Vitkiewicz usiłuje oznaczyć wymykające się .ie
go pióru dno zjawisk, ale że próbował on inte
grować sprawy nieuchronnie rozd zie1one w na
szej kulturze. 
Próbował w~zakże integrować w sposób z te

go punktu widzenia jedynie możliwy; poprzez 

własną osobowość . Poprzez własne, poszczególne 
doświad czenie. Jeżeli zadania takie w XX wie
ku poj ąć serio, a był pr-zecież osobnikiem naj
bardzi.e.i serio, moralnie w yczulonym, jest to za
danie n iemoż liwe, jest to zadanie obłędne, ka
tastr ofi rzne . Renesansyzm zbudowanego we
dług prawideł legendy indywidualności był mo
żliwy t ylko p r zy wzgl ędnie prostym stanie wie
dzy i sztuki. opartym na naturalnej gospodarce 
człowieka, na kuli ziemskiej doJłi,ero odkrywa
n e j, jak za Leonarda cŻy IVIich.ala Anioła. Ale 
i w ówczas osobowości najmocnicl nim napię
tnowane doprowadzał do tragicznego i bolesne
go napięcia s ił. „Co gore, oto jedyna ma strawa 
- i z tego żyję, z czego inny kona" (Michał 
l\.n ioł ) [„.] 

Dla Witkiewicza podsumowanie mogło istnieć 
tylko w ramach ontologii i indywidualności. 
Przedsi ęwzięcie obłędne, budowa wieży Babel z 
jedną cegłą w ręku. Stąd w jego postaci uderza 
nagromadzenie sił, które w sumie swojej targa
ły s ic;- , niweczyły i rozprzęgały. Upragniona su
ma była nieosiągalna. Chyba dlatego rys głębo
kiego tragizmu przewija sic; przez portrety Wit-
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kiewicza, przez Nicość jako gwarancję słusz
ności jego łańcuchów ontolo.gicznych, przez po
toki skojarzeń jego powieściowych postaci, po
nieważ wnikając fachowo i zachłannie w tak 
liczne dziedziny wiedzy ludzkie.i i sztuki, wszę
dzie doc;:ierał do katastroficznej ścianki. Z · jed
ne.i stron~' głosił uparcie, że nasta.ie koniec 
świata, ponieważ kończy sic: indywidualność, 
7 drugiej pragnął wszystko pożreć przez własną 
indywidualność. To była jego ścianka katastro
ficzna [ ... ] 

W naszych czasach, na tych złożach rutyny 
powieściowej, które się nagromadziły od XVIII 
stulecia, indywidualizować postaci potrafi każ
dy szkolarz romansowy. I wcale to nie znaczy, 
ażeby wiele nowego przydał do obrazu rzeczy
wistości. I właśnie jakieś całkowite ujednoli
cenie i upodobnienie owych postaci, właśnie ja
kiś skok w wyłączność - posuwają spraw<; na
przód. Poprzez legendę filozoficzności Witkie
wicz dokonał tego skoku [.„] 

Sieć powieściowej ana1izy. zarzucona i zanu-
1 zona w to przepływanie. podobnie jak sieć ry
backa na urodzajnym i głębokim morzu. wydo
hywa wsze1kich stworów po trochu. Nawet 
selekcjonując i odrzuca iąc. kszcze ich wszyst
kich po trochu pozostawia. Zaś sprawę posuwa 
naprzód tylko - skok w jakąś wyłączność . Tyl
ko z takich skoków w wyłaczność powstaje w 
sztuce takje jej wspólne dobro, które nie jest 
muze<!lną tradycją, ale apelem, by samemu zdo-

być się na własną wyłączność . Te wynalazki są 
ekskluzywne i niemożliwe do powtórzenia. 
Witkiewiczowska wyłączność również. 

Na tym ona polega, że w m ózgach i reakcjach 
jego postaci jak gdyby zagłuszone zostały wszy
stkie inne klawisze. a wzmocnione aż do wy
łą czności - ontologiczne. Jak gdvby wycięte w 
tych mózgach zostały inne ośrodki recepc.ii 
świata, a pozostawiony ten ośrodek, niesłycha
nie rzadki - uogólnienia fi lozoficznego. Ośro
dek dokonujący przekładu każdego przeż~·cia 
własnego i każdego zagadnienia ogólnego na 
rejestr filozoficzn y, przenoszący je w tę właśnie 
tonację. Tą zdolnością obdarzone sa w szystkie 
bez wyjątku postaci Witkiewicza. Przy każde.i 
sprawie i o każdej porze manifestuje się ona 
\V jego pisarstwie. Przekład iest .iednocześn ie 
wi elokierunkowy, sprząiza eklektyczny, roz
pierzchły wodospad świadomo śr.: i w sposób nie
spotykany [ ... } 

Witkiewicz należał ieszcze do pokolenia. 
w którym na klc;skę całkowitą ideałów i wmó
v„·ień, na J::atastrofę wsz:1•stkich żywionych prze
konań odpowiadano gest_em samobó2!:zym. Czy
nili to oficerowie kampanii wrześniowe.i. kie 
dy pod młócką niemieckich bomb rozpadały sie 
ich wszystkie wierzenia i cała historia dla nich 
wstecz sic rozpadała, aż P O dzień w ymarszu ka
drówki, wmówiony im .iako zapowiedź nowej 
er y. Nawet w czerwcu 1940, kiedy gin ęła Fran
cja, odpowiadano samobójstwami. Dzisiaj nie 

popełnia sie z podobnych przyczyn samobójstw, 
co najwyżej popełnia je jeszcze tylko smarka
ta, zawiedziona miłość. Jakie są związki pomię
dzy zbyt gwałtownie rozbujaną huśtawka hi
storii , etapów. doraźnych celów, wypędzania 
z panteonów, zbyt gwałtownie, ażeby wywołaną 
tym ru chem zmianę krajobrazu traktować jako 
koniec własnego swiata ·- moźe by Witkiewicz 
odpowiedział. Ja się nie podejmuje . 

Witkiewicz w dalekiej wsi wołyńskie.i odebrał 
sob ie życic 18 września 19:09 r. Nazajutrz p o 
wkroczeniu wojsk ra dzieckich na ziemie wscho
dnie Rzeczypospolitej międzywojennej. Ciągle 
na w schód. dale.i na wschód, do owej niteczki 
rozciągniętej po traktacie ryskim - pamiętamy 
te noce i wędrówkę wśród milczącej, głuche.i 
wsi ukraii1skiej, z nietajoną radością przyjmu
.i ącej rozpad owej Rzecz:vpospolitej. Oprócz po
licjanta , podatku i służby w garnizonie na te
rytorium rdzennie polskil}l nic tej wsi nie łą
czyło z Polską burżuazy .; ną. l\lloż_na odtworzyć 
poprzez \Vlasne wspomnienie to morze obcości 
i nienawiści. które wraz z katastrofą woienną 
uderzyło w wyczuloną naturę moralną '\Vitkie
wicza. Nie przeczuwa ł Z<'.newne rozmiarów tego 
morza. W iego pismach Polska międzvwojenna 
is tnie je t ylko na linii Warszawa - Zakopane. 
tu i tam firma portretowa S . I. Witkiewicza. 
oraz skł ębione nad ta lini<; chmury pefne onto
logii. Lecz taki. r;owód do samobó jstwa może b y 
wystarczy] przewrażliwionemu staroście. nic 
jemu. W legendzie .iego katastrofizmu trzeba od 
innej stron y szukać. Nasuwa się inny domysł, 
z pozoru wystarczający. Witkiewicz służył w 
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armii carskiej, w elitarnym pułku gwardyjskim 
i zapewne trochę od strony osobnika ozdobione
go takimi szlifami przebył i przeżył Rewolucję 
Pażdziernikową. Wynikający stąd katastroficz
ny uraz kładzie się na jego całym dorobku. 
Wspominają o nim, jako o składniku osobiste
go obcowania z twórcą .,Nienasycenia", jeeo 
przyjaciele. 

Nasuwa się przeto domysł najprostszy, kiedy 
zobaczył, że spełniają się dosłownie jego prze
widzenia, że „niweliści" wkraczają do wielkie.i 
gry jako przyszła je.i siły. decyduj<)c_ą, że etyka 
pożera znowu kawał metafizyk i indywidualiz
mu - skończył ze sob<). Podobnie jak Atanaz,· 
Bazakbal w ,. Pożegnaniu jesieni''. 

„To, ż.c życit:· na~zc duchowe wyrasta z czcgoS, \\' 
c7ym \Viaściwie ni e zna jduje żadnego oparcia ani 
wytłumaczenia, że poja\vi nie jego \vyc1C1jc sic: zupeł
nie bezsen sownym przypadkiem, że mogło się równie 
dobrze zdarzy(~. iż rodzajem pnnującym na Swiecic> 
byłby rodzaj termitów ni bo lrnraluchów, co grozi nam 
w każdej chwili zapadnięciem w czeluście czysto zwie- ./ 
rzęcego życia, _ że w ogóle wszystko z powrotem w ni
\\·ecz może sic: obróc i ć i że nie b~dzie można sobie 
nawet zdać z tego sprawy - to gyło owo podstawo
\Ve do-świadczenie, które budziło w Witkic\viczu za
sadniczy lęk i przerażenie i ni e pozwoliło mu odzy
;kać spokoju - pisze t;:ik kompetentny świadek, jak 
Roman Ingard e n. - Był w t~• m wszystkim, w zasad
n iczej swej postawie, egzystencjalistą na wiele la t 
J1rzed uknzanien1 si<: tego kierunku \Ve Franc.1i, 
" prawdopoclobnie współcześnie z wystąpieniem 
Heideggera. Lecz Heidcgger;:i, o ile mi wiad omo, ni
gdy nie czytał". 

Stąd pisma Witkiewicza przesyca całkowita 
niepewność egzystencjalistyczna, przemazanie 
wszelkich równat1, dotąd stosowanych dla wyra
żenia świata w jego niewyczerpane.i i wciąż od-

radzającej się tajemnicy. Integraln_a katastrofa 
już w nich nastąpiła, pisarz nie oczekiwał jej 
dopiero od historii, by gdzieś pod Łuniilcem 
otrzymać właściwy sygnał. 

Legendę katastrofizmu i historiozoficzną 
eschatologię Witkiewicza należy bowiem czytać 
we właściwy sposób .To znaczy w sposób bar
dzo prymitywny będzie się ją czytać, jeśli do
strzeże się w niej głównie brutalny fizjologicz
ny, wynaturzony 7,_ęspół proroctw św. Brygidy. 
Oto przepowiadał zamach majowy Piłsud
skiego, oto jakieś rządy prawicowo-chłopskie , 
oto, oto, w tym s_posobie. Witkiewicz bronił sic; 
przed taką prostacką dosłownością i nietrudno 
odgadnąć, dlaczego - oraz - że miał w tym 
słuszność. W jego katastroficznej legendzie na
l eży widzieć pewną parabo:c; całościową [„.] 

Jest to spojrzenie poprzez wyobrażnię moral
ną i filozofi~zną . Nakierowaną ku pragmatyce 
historycznej. Nakierowaną ku temu, jak w re
alizacji konkretne.i i ni12;dy nie pozwalające.i 
z góry ustalić się będą właściwie wyglądały te 
wszystkie prawidłowości, zasady, zapowiedzi. 
Fakt, że faszyzm musiał przegrać w drugie.i 
wojnie świ_atowej, był konieczną implikacją 
wynikającą stąd, że lud7,,kość w SWQ.im pochodzie 
zasadniczo nie cofa się wstecz. Cofa miejscami, 
całymi epokami, burzy całe cywilizacje, żyjemy 
dzisiaj pod tym ciśnieniem, ale nie cofa się w 
ogólnej zasad2;ie. Ale że implikacja taka dopie
ro podówczas się spełni, że w pragmaty_ce hi
storycznej zastani~ ona wykonana nie pierwej, 
aż czołgi Hitlera będą szturmowały Kaukaz. 
a czołgi japoilskie przedpola Indii - takie wi-

zje dla wyobraźni. która s ię nastraja wyłącz
nie na wymiar przy_:złych wydarze11, pozostawią 
pelne pole dla przerażenia, eschatologii, kata
strofizmu. 
„Przyszłość wielokie runkowa, \vichrowata za\v~1lai ~ 1 

mu wiqok na obecną chwilę, która zmalaht, jakby 
widziana przez odwrotny koniec lunety, znikała pra
wie pod ukrytym sensem grozy za.wartej w poten
cjalnie pożeranych, już nadchodzących wypadkach". 

Podobną wyobraźnią i podobn ym spojrzeniem 
Witkiewicz był obdarzony w stopniu zgoła nie
bywałym, niesamowitym. Oczom własnym wie
rzyć się nie chce, kartkuj<}C „Zwrotnicę", źe już 
tam, w roku 1923, drukowana była „Mątwa, 
czyli Hyrkaniczny światopogląd"! W tym sensie 
mówię - par ab o 1 a całości o w a, Apo
kalipsa z dowolną wymiąn<1 uzasadniających ją 
podkładek historycznych! 

Witkiewicz odszedł , kiedy po przerwie dwu
dziestolecia, a był w pełni świadon:i. że to tylko 
przerwa na wypalenie papierosa. to trzecie spo.i
rzenie zaczęło się znowu realizować. Przy .ied
r::ości moralno-filozoficznej jego natury, gdy 
i osobowość i filozofia wyznawana dyktowały 
mu, że jego parabola całościowa za_c::znie się roz
grywać, nie było rzeczą wv.żną, a było zbyt nu
żącą, zbyt potworną, poznawać i przeżywać jej 
szczegóły. Dowiadywać sic;. czy Wielka Końców
ka będzie wyglądała dokładnie jak w jego wi
zjach. Instrumentacja nie jest czynnością rów
ną kompozyc ji. Ze stanowiska jego dramatu 
i prozy była to bowiem tylko instrumentacja do 
kompozycji już przewidzianej, już w wielu 
wariantach rzuconej na papier. Gramy ji1 na
dal. [ ... ] 
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* 
Legenda osobowośc:i. Legenda filozoficzności. 

L~gei;ida kat'.lstrofizmu. Te trzy legendy Wit
k1ew1czowsk1e nie stanowią kół rozbieżnych. 
Stan?w!ą system koncentryczny. Obras:ał się on 
wokoł Jednego centrum bogatego w uzdolnienia 
i sprzeczności. Istnienia Poszczególnego imie
niem Stanisław Ignacy Witkiewicz. Obracał się 

~ i tę postać zmiażdżył. Bo w tym sy;;temie nie 
tyło ucieczki w inne kola. Przed indywidualiz
mem nie było ucieczki w historię. Przed historią 
-- w filozofię. 

Każda z tyc:h legend była prawdziwa, każda 
urzeczywistniała się aż do kres u ostatecznego. 
Legenda osobowości w postaci zwanej Witkacy. 
~·egenda filozoficzna w systemie podpowiada
Jącym indywidualność każde.i cząsteczce bytu. 
Legenda katastrofiz.mu w jego dwojakim po
twierdzeniu: i przez dzieło, i przez śmierć. _,I 
Zaś powiedzenie użytkowe „legenda" tego do

tyczy, że do legend nie spotykanych w naszej 
!rnlturze i myśli należy właśnie tak przygniata-
7ąca konsekwencja: „Jakoś to będzie. Fatalizm 
g~upoty", jak powiedział Fredro. Tę ·z jego za
pisek starucha słyszymy stale z ust Witkiewi
cza. Dlatego trzy jego legendy składają się na 
prawdę o pisarzu, który nie był doskonały, ni
kogo nie nauczy pięknej sztuki pisania, nikomu 
n_ie P<;>każe dr?gi do człowieka, jego eschatologia 
się r.ne speł111 - ale ominąć się nic da.ie. jak 
kamienna la.wina, która zsunęła się ze zbocza 
i nie roztopi jej żadna przyszła wiosna. 

(„Twórczość" 1958, nr 101 

f"IK~~ro~• nik Tcclrn iczn - Wiktor _Piórkows ki. Brygadi er - Mirosław Cybulko. 

11
·i _e ry :-. J_a nusz _Garncarz. Rek w1 z_Ytor - ~'laria lJojlidko. Kiero"vnicy pracow
':, ~t?,Jars~1C:J - 1\11chał . ~osorowslu, Kra\\rieckiej - Eugenia ;\fojsa i Stanisław 

N1csc1eroi-:1cz, p_erukarsk1eJ - Edward Laslrnwski, malarskiej - Romuald Dru
skont, tapicerskie.i - Fran ciszek Molik, modelator - Cezary D rozd. 

\yyda_wca : Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku. Sezon teatralny 
1;•6?/66 . . ~~clakcJa zeszytu: Jerzy Zegatski. Projekt okładki i afisza : Hilary 
1'.rzysztohak. CENA 3 ZL łHtk 228/66 r. 60!1 egz. D-3 

[.„] Witkacy wyrósł na zmęczeniu sztuką; .iuż 
po pierwszej wojnie światowej było ono dosyi: 
s ilne. Z nudzon reg ułami, konwencjami, nęka-
11,- świadomośc i ą katastrofy, ku której idziemy, 
W i tka cy wyr.zucił je wszystkie za burtę i od
kry ł całą umowność szt uki, nieznośną zwłasz
cza w takich okresach, jak nasz, kiedy nie wia
domo, co te.i umowności podporządkować. W 
roku 1965 Irzykowski wraz ze swymi doskona
ł ymi \ zorami jest nie do przyjęcia (choć tru
dno sobie wyobrazić, aby jego racja miała nie 
powrócić) natomias_t Witkacy wraz z bogactwem 
perwersji, kompleksów, zainteresowa11, lektury, 

erotyzmu, Witkacy atakowany przez Witkacego, 
\ \i itkacy posiadający odwagę swych wad, nie 
kastruj ą('y siebie, Witkat:y obnażony jak drze
\ •o po zrzuceniu liści, Witkacy , który w ciągu 
jednego posiedzenia po zażyciu peylotlu potrafił 
zrobić trz~1 portrety, a w przeciągu równie krót
kiego czasu napisać sztuke ~ żyje. I trzeba go 
przyjąć z całym dobrodziejstwem inwentarza i 
polubić, a nie kompromitować, nie pomawiać 
o if!lpotencję. Jeśli Witkacy był impotentem, to 
cz:'J<l u nas potencją można sic; zachwycić? [„.] 

(fragment artykułu ,;Wspaniale rozległ~ 
śmietniki Witkacego", tygodnik „Swiat" 
1955 r .) 
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