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APOKALIPSA 
Sztuka, o której wypadnie mi tu mówić, nosi dość dziwną 

nazwę: Gyubal Wahazar, czyli Na przełęczach bezsensu. 
Autor wyjaśnia, że jest to dramat nie-euklidesowy, a więc 
dramat nie rozgrywający się w znanych nam czterech wy
miarach. 

Czy autor spełnił swą zapowiedź? Z pewnością. Z tym za
strzeżeniem, że poza nielicznymi wyjątkami (np. Maciejem 
Korbową) wszystkie właściwie sztuki Witkacego rozgrywa
ją się na przełęczach bezsensu życiowego, który powinien, 
zdaniem Witkacego, cechować tzw. Czystą Formę. 

Podobnie jak wszystkie utwory sceniczne Witkacego, sztu
ka ta tworzy jak gdyby fragment jakiegoś apokaliptycznego 
widowiska, gdzie zmienia się anegdota a bohaterowie wystę
pują pod najrozmaitszymi nazwiskami, ale sztuka nie prze
staje być przy tym elementem wieloaktowego dzieła. Wid:>:, 
który zna twórczość Witkacego, nie może opędzić się przed 
wrażeniem, że ten organiczny stop dramatyczny został po
dzielony na części, na poszczególne sztuki, wyłącznie dla 
technicznego ułatwienia, tak jednolita jest ich forma, tak 
jednorodna jest ich struktura. 

I skoro już mowa o strukturze: była ona obsesją Witkie
wicza, który owej zasadzie strukturalnej pragnął podporząd
kować najgwałtowniejsze wybuchy swego twórczego tem
peramentu. Chciał on być wulkanem działającym z precyzją 
mechanizmu. Szalona idea, której nigdy nie sądzone było się 
urzeczywistnić. I nikt bardziej od Witkacego nie uświada
miał sobie rozbieżności pomiędzy ową ideą a jej realizacją. 

Tym bardziej jednak wszystko przemawia za tym, aby się 
pokusić o analizę Gyubala Wahazara, sztuki, gdzie właśnie 
elementy owej żywej, kotłujące j rzeczywistości składają się 
- niekiedy nawet wbrew zamierzeniom autora - na jego 
dzieło. 

Tak się złożyło, że byłem świadkiem powstania tej sztuki, 
napisanej w roku 1921, a więc w roku, gdy wraz z żelazną 
ekipą młodego polskiego futuryzmu (jak to nazywa w swych 
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pysznych wspomnieniach Roman Jasiński) przyjechałem na 
wieczór futurystyczny do Zakopanego. 

Wielkie, jaskrawe plakaty zapowiedziały m.in. że na wie
czorze tym odbędzie się walka na noże pomiędzy Stanisła
wem Ignacym Witkiewiczem a Anatolem Sternem. Mieliśmy 
stoczyć walkę teoretyczną, każdy w obronie swej estetyki, 
lecz widzowie byli najświęciej przekonani, że za swych parę 
groszy ujrzą, jak pisarze wypruwają sobie flaki. Wynikiem 
było dość burzliwe starcie z publicznością. 

A jednak ów dialog mój z Witkacym doszedł do skutku. 
Przytaczam go, aby zilustrować teorię naszego dramaturga, 
która nawet dziś jeszcze, a może szczególnie dzisiaj, wyma
ga dopełniających wyjaśnień . Powodem tego była walka 
Witkacego z tzw. przez niego pur-nonsensem, ściślej z teat
rem absurdu, którego hasła wówczas głosiłem , dodajmy -
na parę dziesiątków lat przed narodzinami jego na scenach 
europejskich. W przedmowie do swego Tumora Mózgowicza 
Witkacy bronił co prawda również owego bezsensu życio
wego i logicznego w poezji i na scenie, ale czynił to w sposób 
dość eufemistyczny. Pisał mianowicie: Pewna fantastyczność 
psychologii i działań w przeciwieństwie do fantastyczności 
zewnętrznej ( ... ) odpowiadająca deformowaniu świata zew
nętrznego, jest tym, co może dać nowe możliwości formalne 
w teatrze . 

· Omawiając ten problem w związku z wystawieniem w 
Krakowie Tumora Mózgowicza dowodziłem, że stosowanie 
tego rodzaju fantastyczności jest w pewnym sensie konty
nuacją teatru Przybyszewskiego i jego nagie.? duszy. Zdanie 
to podzielił w kilka lat później Karol Irzykowski w swej 
Walce o treść. 

Witkacy odpowiedział na to namiętnie a równocześnie rze
czowo. Stwierdził, że każde dzieło malarstwa, muzyki, te
atru itd . zawiera elementy życiowe i czysto formalne tyllco 
w różnych proporcjach. Niezależnie od tego, czy życiowe 
treści ( ... ) są przedstawione dla celów formalnych, czy nie 
różne może być ich zaakcentowanie w danym dziele. Wsze~ 
regu (bardzo trudnym do ułożenia) od rzeczy realnej do dzie
ła sztuki czystej, dostatecznie daleko od siebie stojące ele-

menty szeregu możemy charakteryzować jednoznacznie. 
Granica jednak w danym miejscu szeregu musi pozostać 
c~wiej.n~ . ( ... ) Twierdzenie, że teatr w moim znaczeniu jest 
niemozliwy z powodu znaczeń. słów i działań jest niesłuszne, 
ponieważ właśnie te znaczenia uznałem za elementy arty
styczne na równi z jakościami czystymi i to jest nowością 
mojej teorii. 

1 Artykuł kończył się w sposób charakterystyczny dla tego 
bezkompromisowego człowieka walki: 

O ile nie powstanie u nas potężna „mafia" nowych auto
r~w i krytyków, walczących wspólnie z falą estetycznego 
nieuctwa, głupoty i nieuczciwości, teatr nasz zginąć musi. 

Taka był~, odp?wiedź Witkacego na moją, jak pisał, rze
~zową napasc, ktorą przytaczam nie tylko dlatego, iż jestem 
Jednym z ostatnich już ludzi, którzy brali udział w bezpo
średniej_ dyskusji z autorem Gyubala Wahazara, ale przede 
wszystkim dlatego, że wyraża ona w sposób syntetyczny je
go poglądy artystyczne zawarte w Teatrze, w Szkicach este
~ycznych, czy też w jego pracy filozoficznej o Pojęciach 
i twierdzeniach, implikowanych przez pojęcie istnienia. 

* * * 
A teraz przejdźmy do Gyubala Wahazara. 
Niemal w każdej sztuce Witkiewicza występuje dykta

tor-~yran, ~tó~emu świat i ludzie służą tylko do spotęgo
wama w mm Jego przeżyć czy też jego świadomości istnie
nia. W?la 1:1ie znaj~ca spr~~ciwu, władza, której nic nie jest 
w stame się przeciwstawic, są tu jeszcze komplikowane w 
spos.ób najbardz~ej ~ymyślny i perwersyjny, aby pogłębić 
w nu~ owe demmrgiczne rozkosze. Niekiedy jest to władca 
w n~Jprostszym znaczeniu tego słowa, (jak w Macieju Kor
bo'!-°~e, V: Nowym Wyzwoleniu czy w sztuce Oni), kiedy in
?zieJ znow zwykły ~zary człowiek, marzący tylko o władzy 
i ?Pa:io~any obsesyJnym pragnieniem zdobycia jej bodaj na 
mewi~lkim ~kr~wku rzeczywistości, na którym się znalazł. 
By~aJą ~? z;.iekiedy nawet kobiety. I tu należy z naciski.em 
stwierdz1c, ze żadna ze sztuk, ukazujących bohaterów histo-
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rii, nie ukazuje takiego rozpasania wyobraźni, takiego obłęd
nego sadyzmu, takiego wprost już metafizycznego nienasy
cenia władzą, jakie charakteryzują bohaterów sztuk Wit
kiewicza. Demoniczni bohaterowie szekspirowskiej kroniki 
królewskiej, w zestawieniu z tamtymi, zaczynają się nam 
wydawać niemal poczciwymi mieszczuchami, Caligula Ca
musa czyni wrażenie biednego szaleńca, który budzi w nas 
współczucie. Jeden tylko tyran teatralny wytrzymuje po
równanie z sadystyczną bestią, wcieloną w postać Gyubala 
Wahazara, jest nim król Ubu Alfreda Jarry. Ale i on wy
trzymuje to porównanie tylko pod względem deformacji po
staci, jej hipertroficznych wymiarów, które przywodzą na 
pamięć ludożerczego króla rakszasów w Ramajanie - Ra
mę. Natomiast na przestrzeni całej literatury światowej nie 
znajdziemy obrazu tyrana, któryby przeżywał w sposób rów
nie szalony ciągłą potrzebę potwierdzenia swego nadczło
wieczeństwa, ciągły głód odczuwania, że jest demiurgiem 
i równocześnie stałą niemożność nasycenia tego głodu. I ~en 
niedosyt właśnie doprowadza go do załamania się i do szu
kania ratunku w osobie współwładcy, który go w końcu 
zdradza i miażdży, gdyż prawdziwa władza nie uznaje po
działu.Despota-dyktator musi być samotny jak Bóg. 
Wyrażone to jest przez Witkacego w sposób, który budzi 

usprawiedliwiony podziw swym wyrafinowaniem i subtel
nością: i wówczas, gdy w duszy Wahazara toczy się walka 
o najwyższe probierze moralne władzy (przyplątują się do 
mnie zwykłe kanalie i bezczeszczą moje czyny); i wówczas, 
gdy mówi o tworzeniu przez siebie rzeczywistości. Albo też, 
gdy autor z bezbłędnym wyczuciem ironicznego dystansu 
każe swemu bohaterowi - czarnej gwieździe na tle roz
żarzonej do białości nocy dobrnąć staplanemu po uszy do 
ostatnich przepaści, czy też kosztować maleńkich, dwu
znacznych rozkoszy z dziesięcioletnią Świntusią lub ze swym 
straszliwym faworytem, katem Morbidetto. 

I nie mniej skomplikowaną psychicznie, niezmiernie pla
styczną galerię ludzką tworzą pozostałe postacie tej sztuki. 
Wszyscy ci ludzie kipią życiem, pełni są niesamowitych na
miętności, zdumiewają odrębnością swych charakterów i 

temperamentem. Kobiety, duchowni szczególnego autora
mentu, kaci... Jakże wysublimowana jest psychika tych 
wszystkich ludzi! Wszyscy bez wyjątku ukazani są tu w 
swoistym stanie wrzenia, wszyscy ukazani są w stanie nnj
wyższego napięcia. Ale jest to bodaj jedyne, co różni kh 
od bohaterów sztuk psychologicznych, mimo iż tak bardzo 
jest tu zdeformowana akcja dramatyczna i teren, na któ
rym się ona rozgrywa. 

Oczywiście, podobieństwo to jest przez Witkiewicza usil
nie kamuflowane. Sposobów na to nie brak, niektóre z nich 
nawet powtarzają się, przypominając podobne w innych 
sztukach tego autora. Tak więc baba w szarej chustce i łach
manach mówi tym samym przeintelektualizowanym języ
kiem, co szewcy w sztuce Witkacego pod tym samym tytu
łem. W podobny sposób wprowadzony jest cały arsenał pojęć 
z dziedziny filozofii, wyższej matematyki i fizyki moleku
larnej, którym operują osoby najwyraźniej nie mające naj
mniejszego pojęcia o tych sprawach. Charaktery jednakże 
postaci, powtarzam, nie tak bardzo znów odbiegają od zna
nych nam schematów w sztukach psychologicznych. 

Może ktoś zadać pytanie, czy można to samo powiedzieć 
o małej Świntusi Macabrescu, której autor powierzył dość 
jednoznaczną rolę kochanki swego dziadzi, Wahazara. Jed
nakże niezwykłość tej roli zaczyna blednąć, gdy przypomi
namy sobie o trzynastoletniej ukochanej Romea - Julii, 
o wieku dziewcząt, które wstępują w związki małżeńskie na 
Wschodzie, wreszcie o małej nimfetce Nabokova, Lolicie.„ 
Wbrew pozorom i tu więc również mamy do czynienia z dość 
względną deformacją w sztuce. 

Oczywiście, zupełnie inaczej ma się rzecz - jak zwykle 
zresztą w sztukach Witkacego - z jego wizją społeczną, 
z wizją przyszłości. Jest to obraz malowany w najczarniej
szych kolorach, ręką człowieka, który jest pewien nieunik
nionego rozkładu osobowości pod wpływem nieubłaganego 
zmechanizowania społeczeństwa i aparatu, który nim rządzi. 
Wizja Orwella staje się wobec wizji Witkacego niemal sie
lanką, a wyrafinowanie, okrutną filozofię amoralizmu można 
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porównać tylko z taką samą w powieściach i rozprawach 
de-Sade' a. 

Podziw dla charakterystycznej cygańskiej dezynwoltury 
autora Gyubala W ahazara budzi użycie przez niego imion 
i rekwizytów z dnia powszedniego naszej przeszł~śc~. W_it
kacy nie uląkł się użycia szeregu nazwisk o brzmiemu me
mal koprolalicznym, nieznacznie tylko zmienionych i nie po
zostawiających najmniejszych wątpliwości co do ich źródło
słowu. ów literat Fletrycy Dymont, medyk Rypmann, słu
żąca Jabuchna Musiołek - czyż nie przypomiz:ają p~ trosze 
bohaterów osławionej, być może apokryficzne] sztuki Fred
ry? Trzeba było nie lada mistrzostwa, aby treś~ utwor:-i k_a~ 
zała nam zapomnieć całkowicie o drastyczne] aluzy3nosci 
nazwisk bohaterów sztuki. 

Cóż więc w końcu można i należy powiedzieć o Gyubalu 
Wahazarze? ... Czy spełnia te postulaty, które stawia Witkacy 
sztuce? Wypada na to dać odpowiedź twierd~ą~~ - szc~e~ 
gólnie że autor, pragnąc za wszelką cenę dowiesc s~usznos~i 
swej teorii, wyznacza dość chwiejne granice Czyst~J . 1:'orm1e 
i uzależnia ją w końcu od apercepcji widza. Z drugie] Jedz:ak 
strony należy stwierdzić, że owa teoria Witk~ewic~owska ~est 
dość abstrakcyjna, gdyż n~ dobrą sprawę me da~e w ~_oi:ic„u 
nawet obiektywnych prob1erzy estetycznych. Dz1wnosc lSL

nienia? Owszem, można ją z pewnością znaleźć w sztukac? 
Witkacego, ale - jak słusznie to stwi~r?z~ saJ? _autor ~~ki
ców estetycznych - czyż _nie można JeJ :owmez z_nalezc t w 
niektórych sztukach realistycznych? N ie:iasyceme me ,a~ 
fizyczne? ... Jeśli wyrazić zgodę na ten epitet, ~ nawet na 
skromniejszy nienasycenie estetyczne - nastąpi z tym o~
czuciem to samo co z dziwnością istnienia: spotkamy się 
z nim niekoniec;nie tylko w teatrze Czystej Formy._ Co 
prawda, w cytowanej wyżej Odpo_wiedzi, . Wit~acy pisze: 
Teoretycznie Stern jako futurysta i człowiek nie:iasycon_y 
formą odrzuca całą przeszłą sztukę, miesz~jąc. :e~lizm z m~ 
wystarczającą mu pod względem kompli~ac1i, i perwers1i 
Czystą Formą. Te dwie sfery tr~eba ,odgraniczyc. Tak, teore
tycznie można i trzeba odgramczyc, _ale tylko w tym wy
padku, jeśli jest się przekonanym, ze owa Czysta Forma 

jest konkretną kategorią estetyczną. W przeciwnym bowiem 
razie ... 

W swym wstępie do Dramatów Witkacego Konstanty P':1-
zyna słusznie zwraca uwagę na chroniczne w naszym kraJu 
przemilczanie naszych odkryć artystycznych i na to, że uzna
nie dla autora Gyubala Wahazara i Szewców przyszło o 
ćwierć wieku za późno. Trudno jednak zgodzić się z wnio
skiem, który wyprowadza z tych refleksji: że po Sartrze 
i Ionesco Witkacy rewelacją już się pewno nie stanie. 

Sądzę, że jest inaczej. Że żaden z najwybitniejszych dra
maturgów awangardy zachodnioeuropejskiej nie jest w sta
nie dać owego zdumiewającego stopu żywiołowości i inte
lektu, z którego stworzył nasz pisarz swą prawdziwie apo
kaliptyczną wizję skręcającego się w męce współczesnego 
człowieka i świata. A że owa wizja została istotnie wyrażona 
dość zachwaszczonym językiem? Bez myśli o jakichkolwiek, 
choćby najbardziej odległych analogiach, niech mi wolno bę
dzie przypomnieć, że z tymi samymi zarzutami spotkały się 
dzieła Balzaca i Dostojewskiego. 



... Słuchać!!! Mówiłem, że wobec mnie są wszyscy równi. Ty 

stara ropucho i ty zdegenerowany męski chamie, i ty lafiryndo, 

i ty wielki zdechlaku. (wskazuje po kolei na I Babę, na Robot

nika, na Dandyskę i na I Pana, który wstaje i stoi „na bacz

ność") Jesteście nic, absolutnie nic. Dla was oddaję się rzeczy 

najtrudniejszej, zupełnej samotności. Nie mam równych sobie. 

Nie tak jak cesarze i królowie - ja jestem w innym wymiarze 

ducha. Jestem geniusz życia tak wielki, że Napoleon, Cezar, 

Aleksander i tym podobne fidrygasy - to jest nic wobec 

mnie: pyłki, takie same jak wy! Rozumiecie, suszone klapzdry? 

Ja mam mózg jak beczka. Mógłbym być, czym bym tylko ze

chciał, czym by mi się tylko zamarzyło. Rozumiecie? Hę??? 

W AHAZAR - Gyubal W ahazar, akt 1 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

O ARTYSTYCZNYM TEATRZE 
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Jest przyjęte uważać mnie w pewnych sferach za megalo
mana - tj. za człowieka posiadającego wygórowane pojęcie 
o sobie samym. Uważam, że jest to niesłuszne. Mam bardzo 
wiele krytycyzmu w stosunku do siebie (oho - czy nie 
pierwszy dowód megalomanii?) i nie zajmuję się oceną mo
ich sztuk - choćbym nie wiem jak chciał, nie mogę o nich 
mieć obiektywnego sądu. Sądy jednak mogą dotyczyć j a
k ości i wie 1 kości, jak sądy o plamie barwnej. Otóż, 
pomijając stopień wielkości, wartość dzieł, która jakimś cu
dem ostaje się w historii i która, według mnie, zależy od ca
łego splotu różnorodnych czynników dzieła i ich proporcji, 
uważam, że w przeciwieństwie do twórczości naturalistycz
nej (która może być również licha i doskonała jako taka) 
moje sztuki posiadają jakość artystyczną jako pierwszą war
tość. A jakość ta może być lepsza lub gorsza - to jest inna 
rzecz i określenie doraźne, często zresztą mylne, wielkości 
rzeczy (od O do niesk[ończoności]) należałoby właśnie do 
krytyki, na podstawie zbadania konstrukcyjnych właści
wości danego dzieła. Ale tym krytyka przeważnie się nie 
zajmuje. Bada konstrukcję nie sarną w sobie, działającą ze 
sceny bezpośrednio, podobnie jak czysto muzykalna kon
strukcja dźwięków w abstrakcji od uczuciowych sugestii, 
tylko rozpatruje ją jako środek skondensowanego sposobu 
podawania życia na scenie, i to według od wieków odziedzi
czonych konstrukcyjnych szablonów jako kryteriów, szablo
nów, które się w naszych czasach definitywnie przeżyły. 
Tego ostatniego dowodem jest cała tzw. nowa sztuka, której 
wspólnego wyrazu nikt zdaje się, przynajmniej u nas, nie 
ujął w jednolity sposób. 

Walczyć będę nie tyle o wartość ilościową moich sztuk, ile 
krytykować fałszywy, według mnie, punkt widzenia i chęć 
dewaluacji ich z powodu złego nastawienia wewnętrznego, 
mylnego programowo lub rozmyślnie. Ocenę istotną zosta
wiam czasowi. Mówię otwarcie bez fałszywej mikromanii: 
możliwe, że są to tylko nieudolne, próby, ale faktem jest, że 
są one czynione na n o w e j d r o d z e i to w imię tego, że 
teatr j est sztuką, a nie tylko odbiciem życia i wy
razem koncepcji myślowych. Co zaś jest ta sztuka, wypo
wiedziałem się we wstępie. Nie przeprowadzam nawet war-
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tościowania między sztuką a tym, co nią nie jest. Chodzi 
tylko o różnice jakościowe i niemieszanie rzeczy, nie ma
jących ze sobą nic wspólnego. Jeśli w odpowiedzi te wśliźnie 
się jakiś ton osobisty, to proszę wybaczyć to, ze względu na 
psychologię człowieka żyjącego przez wiele lat na margi
nesie i stale fałszywie rozumianego. ( ... ) Cała rzecz, żeby 
się nie dać zniżyć przy pomocy niskich środków użytych 
przeciw sobie. Jednak w pewnych razach, nie znajdując in
nego wystarczającego wytłumaczenia stanu rzeczy, będę 
zmuszony oświetlić psychologię strony przeciwnej w sposób 
niekorzystny. Najpierw wrogowie, potem przyjaciele. 

( ... ) Uważam, że sztuka na równi z religią i metafizyką 
była jednym ze środków, przy pomocy których człowiek od 
wieków starał się uwolnić od męczarni istnienia jako takie
go, tego codziennego. Dawniej męką tą był strach przed Nie
znanym i groźnym, dziś jest raczej strach przed pospolitością 
i codziennością, która nas zalewa ze wszystkich stron i w 
krótkim czasie pokryje prawdopodobnie zupełnie. 

Metafizyczna samotność człowieka ustąpiła miejsca dła
wiącemu równie silnemu poczuciu przynależności do po
tworniejącej machiny społecznej. Sztuka jest ucieczką, naj
szlachetniejszym narkotykiem, mogącym przenieść nas w 
inne światy bez złych skutków dla zdrowia, inteligencji i bez 
katzenjammeru (ogłaszam tu konkurs na wynalezienie na 
to polskiego słowa - wstyd, żeby tak pijacki naród go nie 
posiadał). Strach metafizyczny w dawnej postaci zamarł w 
nas pod wpływem społecznego rozwoju, który zdaje się prze
czyć najistotniejszym prawom bytu, odsamotniając Istnienie 
Poszczególne w nieskończonym, groźnym, obcym bycie -
resztę dokonuje drążąca ciągle bez skutku Wielka Tajemni
ca praw pojęciowa - nigdy ostatecznie nie nasycona zamrze 
też w pewnej mechanizacji i operowaniu pojęciami, z któ
rych pewne stracą swoje złowrogie znaczenie. Nie będę mó
wił tu lekkomyślnie o religii - wymagałoby to szerszych 
studiów. Zostaje nam jedna sztuka, która kondensując nasze 
poczucie jedności i jedyności osobowości wprowadza nas w 
stan specyficznego upojenia dziwnością Bytu bez ostatec1ne
go [przeniesienia?], które dawniej kryła przed nami w spo
kojnych, doskonałych w harmonii, zrównoważonych for-

mach. ~l~ na _to, .aby przeżyć to, musimy w pewien sposób 
zapo.mmec o_ z~cm, które niemożliwe do wyeliminowania 
powmno stac się tylko materiałem i jako takie musi rbyć] 
zresor}low~e w konstrukcji Czystej Formy, która działając 
b.ezposredmo d~ nam to poczucie nowego wymiaru meta
fizycznego, o ktory chodzi. 

( ... ) Całą naszą krytykę dla mnie dodatnią i ujemną ce
chuje zupełnie nieartystyczne nastawienie w stosunku do 
teatru. Mo~e być psychologiczne, życiowe, społeczne, partyj
ne, byle me artystyczne. Trudno więc już choćby dlatego 
~orozumieć się z większością krytyków. Do tego dołącza się 
Jeszcze często niezdolność analizy wrażeń, wskutek braku 
odp?wie?n~:go aparatu pojęciowego, nawet jeśli istnieje 
chocby. Ja~is rudyment artystycznego odczucia, do tego do
łącza się Jeszcze bardzo niski poziom umysłowy krytyki, 
bra_k . wykształc~nia (krytyk nie różni się w niczym prze
wa~m~ od f_ryzJera czy rzeźnika, tylko tym, że pisze kry
tyki) filozoficznego, estetycznego i ogólnego. Wobec takich 
stosunków ktoś, propagujący sztukę na scenie, a nie odbicie 
zna~ych zakątków życiowych i łatwych do odgadnięcia re
busow ?la. banalnych idei, jest narażony na kompletne nie
zrozum~em~. ~eszcze to można by wytrzymać, ale do tego 
dołąc~aJą się Jes~cze niemożliwe u niektórych formy towa
rzyskie. U prymitywnych, niekulturalnych natur niezrozu
i:nienie czegoś i brak pewności, czy dane coś rzeczywiście 
Jest I??z.ba~Ą1'ione czeg~ś i brak pewności, czy dane coś rze
~zy~1sc1e ~-e~t pozbawione sensu, przeradza się w złość. Brak 
mt~hg~ncJi i wyksz~ałc~nia, niemożność dialektycznego upo
rama się z ?anym ZJ~wiskiem wywołuje bezsilną pasję, chęć 
wrzeszczema, tupama nogami, bicia. Lubię walkę, lubię 
mądrych ~rogów, ale nie lubię umysłowej tandety i hołot
nych mamer. ( ... ) Plugawa atmosfera artystycznego życia u 
nas za~zyn~ d:1sić, już za gardło. A jednak beznadziejnie 
z'!pełme, z ~aku;gos ~oczuc~a dzikiego obowiązku wyczerpa
ma ":7szystk1ch srodkow probuję babrać się w tym ze wstrę
tem i wstydem za marne uczucia i nieuctwo innych. 

POLEMIKA Z KRYTYKAMI (fragmenty) 



... Wiodę was do szczęśliwości takiej, o jakiej nawet nie 

potrafilibyście marzyć teraz. Ja jeden wiem. Każdy będzie w 

swoim pudełku z watą, jak bezcenny klejnot- samotny, jeden, 

jedyny w nadludzkim dostojeństwie swojej najgłębszej istoty: 

tak jak ja teraz jestem.„ Jestem sam jak dziwny metafizyczny 

kwiat, wyrosły w ciemnym ośrodku wszechbytu, jestem 

s a m o t n y jak perła we wnętrzu zapomnianej w głębiach 

ostrygi.„ (Fletrycy wybucha histerycznym śmiechem i pada 

w kurczach na ziemię) Śmiej się, idioto. Wiem, że nie umiem 

mówić twoim parszywym literackim językiem. Śmiej się. Nie 

mam ci tego za złe. Każdy z was może mi wszystko powiedzieć 

w oczy, ale nikt z was się na to nie odważy, bo za to śmierć, 

moi drodzy państwo. Trudno. Ale donosicieli nie mam. W tym 

jest część mojej wielkości. I mówię wam: nowych ludzi można 

tylko stworzyć niszcząc, a nie kładąc wszystkim do głowy 

piękne myśli, jak to robi pan Fletrycy. Niech się sobie bawi, 

a ja będę niszczył. „ 

WAHAZAR - Gyubal Wahazar, akt I 

' I 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 

TEATR 
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UBU: 

... Och, w takim razie, dobrze, jazda tu ze szlach
tą. Muszę się dalej bogacić; każę wytracić całą 
szl~chtę i w ten sposób będę miał wszystkie wa
kuJące dobra. Dalej, pakujcie szlachtę do jamy! 

(spychają szlachtę do jamy) 

Spieszcie się, prędzej, teraz będę stanowił prawa. 
KILKA GŁOSÓW: 

Co to będzie? 
UBU: 

Najpierw zreformuję sprawiedliwość, poczem 
weźmiemy się do finansów. 
KILKU SĘDZIÓW: 
Sprzeciwiamy się wszelkim zmianom. 
UBU: 

Grówno! Po pierwsze, sędziowie nie będą płatni. 
SĘDZIOWIE: 

A z czego będziemy żyli? Jesteśmy biedni. 
UBU: 

Będziecie mieli grzywny, na które będziecie ska
zywali i dobra skazanych na śmierć. 
PIERWSZY SĘDZIA: 

Zgroza! 
DRUGI: 

Ohyda! 
TRZECI: 

Skandal! 
CZWARTY: 

Niegodziwość! 

WSZYSCY: 

Nie będziemy sądzili w tych warunkach. 
UBU: 

Do jamy sędziów! 
(miotają się napr6żno) 

UBI CA: 

Aj, co ty wyprawiasz. Ubu! Kto będzie wymie
rzał teraz sprawiedliwość? 

UBU: 

Kto? Ja. Zobaczysz, jak to dobrze pójdzie. 

UBICA: 

Tak, to będzie ładnie! 
UBU: 

Ej, siedź cicho, klempo. Teraz, panowie, weźmy 
się do finansów. 

FINANSIŚCI: 

Nie ma tu nic do odmieniania. 

UBU: 

Jak to, ja chcę wszystko odmienić! Po pierwsze, 
chcę zachować dla siebie połowę podatków ... Pa
nowie, ustanowimy poda tek dziesięć od sta od 
własności, drugi od handlu i przemysłu, trzeci 
od małżeństw, a czwarty od zgonów, po pięt
naście franków każdy. 

PIERWSZY FINANSISTA: 

Ależ to idiotyczne, ojcze Ubu. 

DRUGI FINANSISTA: 

To niedorzeczne. 

TRZECI FINANSISTA: 

To się nie trzyma kupy. 
UBU: 

Kpicie sobie ze mnie! Do jamy finansiści! 
(spuszczają finansistów do jamy) 

UBI CA: 

Ależ zlituj się, Ubu, co z ciebie za król, zakatru
pisz wszystkich! 
UBU: 

Ech, grówno! 

Alfred Jarry- UBU KRÓL, CZYLI POLACY 
Fragment aktu trzeciego 

Przełożył Tadeusz 2eleńskt-Bo11 
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u1: Znaczy, że pistolet 
Mi przykładacie do piersi? W ten sposób 
Niewiele się u mnie zyska. Nic z tego. 
Ten1 kto mi grozi, niech samemu sobie 
Dziękuje potem. Jestem człek łagodny, 
Ale pogróżek nie zniosę. Kto ślepo 
Mi nie zaufa, temu wolna droga. 
Bez porachunków. Znacie mą zasadę: 
Wpierw obowiązek i wytrwać do końca, 
A co do zasług, zasługa po służbie. 
I ja obliczam! I żądam od wszystkich 
Pełnej ufności, i tylko ufności. 
Wia~y wam braknie. A gdy braknie wiary, 
Komec ze wszystkim. A moje sukcesy 
Skąd są, czy wiecie? Bo jest wiara we mnie. 
Bo fanatycznie uwierzyłem w sprawę. 
I właśnie z wiarą, z samą tylko wiarą 
Stanąłem w mieście i rzuciłem miasto 
Na klęczki. Wiarą wziąłem Dogsborougha 
Z wiarą wkroczyłem do ratusza. W gołych 
Rękach niczego oprócz niezachwianej 
Wiary nie miałem. 
ROMA: 

Brauninga. 
I oprócz dobrego 

Ul: Głupstwo. Inni też go mają. 
Lecz im brakuje wiary w posłannictwo 
I misję wodza. I przeto musicie 
Uwierzyć we mnie. Wierzyć macie, wierzyć. 
Że ~hcę wszystkiego, co najlepsze dla was, 
I wiem, ~o dla was najlepsze. Że widzę 
Drogę w10dącą do zwycięstwa. Jeśli 
D~gsborough umrze, ja będę wyznaczał, 
Kim kto zostanie. Możecie być pewni: 
Ja was urządzę! 

Bertolt Brecht - KARIERA ARTURA Ul 
Fragment sceny 11 

Przełożyli Roman Szydłowski i Witold Wirpsza 
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KRÓL RYSZARD: 

Jakże mnie dręczysz, trwożliwe sumienie! 
Bledną pochodnie; głucha teraz północ, 
Zimny pot trwogi drżące kryje ciało. 
Drżę sam przed sobą? Nie ma tu nikogo. 
Ryszard Ryszarda kocha; jestem sobą. 
Jest tu morderca? Nie, tak - ja tu jestem. 
A więc uciekaj! Jak to? Sam przed sobą? 
Jak wielki powód! Czemu? Bym nie pomścił? 
Czego? Samego siebie na mnie samym? 
Ja kocham siebie. Czemu? Dla dobrodziejstw. 
Które sam sobie niegdyś wyświadczyłem? 
Lecz ach! Ja raczej sam się nienawidzę 
Dla krwawych czynów przeze mnie spełnionych 
Jestem nędznikiem - lecz kłamię, nie jestem . 
O głupcze! Dobrze o sobie mów samym; 
Ale nie, głupcze, nie pochlebiaj sobie. 
Moje sumienie tysiąc ma języków, 
A każdy język inną prawi powieść, 
A każda powieść nędznikiem mnie świadczy. 
Krzywoprzysięstwa niesłychane przódy, 
Morderstwa, jakich nie widziano jeszcze, 
Tysiące grzechów w tysiącznych postaciach 
Stają przed sądem wołając: „Występny!" 

William Shakespeare - KRÓL RYSZARD III 
Fragment aktu piątego 

Prze łożył Leon Ulrich 
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( ... ) [Witkacy J pozostanie dramaturgiem modnym, ale 

wciąż w pełni nie odkrytym, dopóki teatry nie zainteresują 

się serio tym, o czym mowa w poszczególnych jego sztukach. 

I dopóki nie odstawią na półkę jego prac na temat Czystej 

Formy, a nie sięgną w zamian po to, co myślał na temat 

filozofii, historii, teorii rozwoju społecznego i teorii kultury. 

Na przełęczach bezsensu 

Pamiętnik Teatralny zeszyt 3(71), 1969 

Odczytanie teatru Witkiewicza jako gry, której stawką jest 

dziwność Istnienia; jako komedii w komedii, ponieważ 

postacie są świadomymi reżyserami własnego życia; jako 

widowiska złej wiary wreszcie, albowiem uczciwie gra w 

nim tylko sam pisarz - pozwala, jak mi się zdaje, uchwycić 

i wyodrębnić swoistość tej dramaturgii, opisać więc, 

mówiąc zwyczajnie, teatralną formę Czystej Formy. 

Teatr Witkiewicza: forma formy 

Dialog nr 12/1967 



„. Haaaaaaaaa!!! Dosyć - jestem sam!! (do E.ata I) Niech 
będzie noc! (Kat I zasłania okno czarną zasłoną. Chwilka 
ciemności zupełnej. Kat III zapala elektryczną lampę u góry. 
Do Kata IV) Morbidetto, nigdy mnie nie zabijesz. Jesteś 
takim samym kłamliwym wypędkiem jak oni. W magmie 
tajemnic staplany po uszy dobrnę do mych kresów, ostatnich 
przepaści. Jestem jak czarna gwiazda na tle rozżarzonej do 
białości nocy! Haaaa! ! ! Panie Rypmann, ambasadora Albanii 
do żółtej sali. Przygotować pokój dla tortur specjalnych! 
Chodź, Morbidetto, ocaliłeś mnie przed ostatnim jedynym 
aktem słabości wobec samego siebie. Nigdy ci tego nie 
zapomnę. Panie Rypmann, aresztować wszystkich i wszystkich, 
rozumie pan, wszystkich jak tu są, do celi nr 1 7 więzienia na 
ulicy Genialnych Pauprów! Rozumie pan? Idę pracować. 
Pracować! Pracować! Haaaaa!!! Czy pan rozumie, panie 
Rypmann????!!!!! 

WAHAZAR- Gyubal Wahazar, akt II 

„. Idę i odtąd nie zazna moja dusza rozkoszy słabości. O, nie 
przed nikim i nie przed przypadkiem tego lub owego pana lub 
pani - słabości przed sobą, przed niezgłębioną Tajemnicą tego, 
że jestem tym właśnie, a nie kimś innym. Mam swoje 
przeznaczenie w tym przeklętym, ograniczonym świecie i to 
przeznaczenie spełnię - psiakrew! - żeby mi tu wszyscy od 
tego zginąć mieli w najstraszniejszych torturach. (wychodzi 
na lewo; we drzwiach) Panie Rypmann, nie wieszać oficerów 
145 pułku. Wszystkich na tortury o jedenastej w nocy. 

W AHAZAR - Gyubal Wahazar, akt II 

„. Fakty przemawiają za tym, że osobowość nie może być 
nieskończona i dlatego wielkie gatunki, wysoko stojące 
w hierarchii Istnień Poszczególnych, muszą zbijać się w kupy 
- wybaczcie: mówię zupełnie popularnie - tworząc wstrętne 

mrowiska bez wiary w Tajemnicę Bytu„. Otwieramy wolne 
kolegia najwyższej wiedzy. Wszystko będzie wyjaśnione i nie 
ma idioty, który by tego nie pojął. Stworzymy życie przepojone 
w swej codzienności Tajemnicą Najwyższą! Szewc robiąc buty 
będzie przeżywał to samo, co dotąd było tylko udziałem 
duchów najwyższych. Będzie przeżywał, ale w formie 
popularnej, tak jak robotnicy dzisiejsi myślą o Einsteinie na 
równi z wielkimi panami fizyki i matematyki. 

O.JCIEC UNGUENTY -Gyubal Wahazar, akt IV 

„. Jutro nie ma między nami różnic. Zaleje nas od wewnątrz 
piekielne objawienie transformacji według moich wzorów, 
słynnych tablic Rypmanna! Ludzie! Czy wy rozumiecie? 
Każdy będzie tym, tamtym, kobiety, mężczyźni - jedna 
kasza transformacyjnych możliwości, dopasowań 
i przystosowań. To nie są bzdury! To jest cudowna prawda! 

RYPMANN - Gyubal Wahazar, akt IV 
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O WITKACYM I "GYUBALU WAHAZARZE" 

... Powiedziało się o znamieniu genialności.„ Czy W itkie
wicz był człowiekiem genialnym? W rozmowach ze sobą sa
mym odpowiadam na to pytanie odróżniając genialność i na
leżenie do typu ludzi genialnych. Aby stwierdzić genialność, 
trzeba mieć jej dowody rzeczowe w dziełach szarpiących 
przyzwyczajeniami środowiska, nadzwyczajnie oryginal
nych, w pełni dojrzałych i nadzwyczajnie cennych. On stwo
rzył wiele dzieł o wyraźnych walorach. Nie znam wszelako 
ani jednego dzieła Witkiewicza, które by można było uznać 
za dojrzałe w pełni i wolne od dziwactw, słabizn i kleksów. 
Ale od jego twórczości bije łuna i ona świadczy niezbicie 
o nie wyhodowanych w zarodzi możliwościach . Dorodny ten 
i ponętnie męski mężczyzna, posiadacz czoła nadczłowiecw 
wysokiego, promieniował rozsadzającymi wszelkie parkany 
protuberancjami siły żywotnej. Wrzały w nim zasoby prze
najrozmaitszych potencyj, kotłowała się w tym wulkanie la
wa o nie spotykanym gdzie indziej składzie chemicznym i tę 
lawę wyrzucał z siebie w postaci brył zapiekłych. Był on 
typem genialnym, geniuszem niejako potencjalnym jedynie, 
gdyż rodził nie dzieła do porodu gotowe, lecz raczej embrio
ny dzieł. 

Z Księgi Pamiątkowej Stanisław Ignacy 
Witkiewicz - człowiek i twórca 

PIW. 1957 



Zarówno Wścieklica, jak Wahazar należą do grupy sztuk 
Witkacego, poświęconych tyranom, potwornej mocy ludziom 
czynu, awanturnikom, którzy w społecznym działaniu szu
kają ujścia dla miotających nimi metafizycznych pożądań -
podobnie jak Mątwa czy .Jantllka córka Fizdejki. Ostatnim 
wcieleniem Tyrana będzie u Witkiewicza słynny dyktator 
Kocmołuchowicz z Nienasycenia, który nie przypadkiem 
skończy swą polityczną działalność gigantycznym absurdem: 
przejdzie - dla piękności gestu - na stronę przeciwnikó:v, 
podobnie jak Gyubal, ze względów czysto estetycz_nych, 
brzydzi się donosicielami i nie mści wcale na zdrajcach. 
A przecież, jak dobrze wiemy, na donosicielach stoi wszelk~ 
tyrania... Jeszcze jeden dowód, jak mało władza obchodzi 
Wahazara ... 

... Nietzscheanizm rozumie Witkacy praktycznie jako fun
dament brutalnej woli mocy, tyrańskiego niewyżycia. Nicość 
nadczłowieczych ambicji, błazeństwo na tronie, ~udzi ~ nim 
szyderstwo i wściekłość. Jest doprawdy osobliwe, Jak w 
1921 czy 1922 roku mógł Witkiewicz przewidzieć faszystow
ski kabotynizm przyszłych Hyrkanów czy Wahazayó":''··· 
Z Wahazarem jest podobnie jak z Hyrkanem. On takze ~n
scenizuje sobie komedię władzy, komedię życia... nie_ wie
rząc w nic, prócz na poły przyziemnych, na połY: metaf:zycz
nych przyjemności, które sobie obiecuje po wo~nach, mtry
gach i zwłaszcza po administr~w~niu ~p~łecze:istwem. Za
pewne, nie przestaje powtarzac, z~ posw~ęca, się dl? spo~e
czeństwa. Ale wszyscy znamy takich pohtykow, ~t~rz~ zą: 
dają od poddanych, aby użalali się nad ciężarem, Jaki b1ed~11 
władcy musieli wziąć na barki... Wycz~ny Wahazar~ wydaJą 
się zresztą wewnętrznie sprzec~n~. N1b~ t~ pra~me odme
chanizować ludzkość, a jednoczesme zamiema kob_iety w _me_
chaniczne matki. Albo przynajmniej grozi, że Je zam1em. 
Naprawdę los społeczeństwa jest mu obojętny: chce tyl~rn 
wyżyć swe metafizyczne nienasycenie. I U~guent~ ma_ r.acJę, 
kiedy mu wyrzuca komedianctwo. Z tym, ze sam Jest Jeszcze 
gorszy. 

Fragment artykułu Tyrania, metafizyka, groteska 
z programu Teatru Narodowego - 1968 
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( ... ) Jstnieje jednak - dodajmy na pociechę - inny jesz
cze modernistyczny nadkabaret, przy którym spotkają się 
Boy z Witkacym i ten jest już na szczęście francuski. Mowa 
o Królu Ubu (1896). Z Jarry'ego właśnie płynie - częścio
wo - witkacowska brutalizacja języka i skłonność do świa
domie „plugawych" sytuacji czy postaci, zaznaczana nie
niekiedy nawet nazwiskami (Niehyd-Ochluj, Mlaskauer) -
wyraźniejsza zresztą w powieściach niż w dramatach. Po
krewne są już także pomysły w stylu pure nonsense: parov„·y 
nosorożec i parowy Napoleon Witkiewicza należą do te.i sa
mej rodziny, co koń fynansowy Jarry'ego. Z Króla_ Ub,u 
wreszcie rośnie wizja historii jako krwawo-absurdalne] rzez
ni, najwyraźniejsza w .Janulce, i przede wszystkim ~.vitka
cowska galeria potwornych i groteskowych tyranów, wład
ców, dyktatorów, z toczącym pianę z pyska Gyubalem Wa
hazarem na czele. Model ojca Ubu nabrzmiewa tu nowymi, 
dwudziedzicznymi realiami, zarazem jednak świetnie poma
ga w kompromitacjach nietzscheańskich Dbermenschów 
(Nietzschego nazywał Witkacy potwornym umysłowym im
potentem) i w tej płaszczyźnie łączy się z quasi-Konradkami, 
wywiedzionymi z Wyspiańskiego. 

Ze Wstępu do Dramatów Witkiewicza 
P]W, 1962 

( ... ) Witkiewicz, jak mało kto, potrafił nie tylko pokazać 
rzeczywistość swojego okresu, ale nadto, najzupełniej ko
munikatywnie, przekazać czytelnikom własną ocenę tej rze
czywistości. Całym swoim życiem, tragicznie zakończonym, 
całą twórczością manifestował tę ocenę - owo poczucie 
końca, kończenia się własnej klasy, własnej epoki, własnej 
kultury. Dekadentyzm Witkiewicza jest realnie osadzony 
społecznie; w rozkładzie politycznym i społecznym, w roz
kładzie inteligencji i sfer rządzących widzi źródło końca. 

O dramaturgii Witkiewicza 
Dialog nr 1/1957 
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( ... ) Bohaterowie dramatów Witkiewicza (Tumor Mózgo
wicz, Fizdejko, Gyubal Wahazar, Leon i in.) usiłują prze
ciwstawić się nadchodzącemu uspołecznieniu, ale ich porażki 
to :porażki reprezentantów epoki, która już żadnych wartości 
społecznie, artystycznie i filozoficznie płodnych nie wy
twarza ... 

Twórczość Witkiewicza, tak przecież dla nas niezwyczajna 
i fascynująca, okazuje się, kiedy rozpatrzymy ją bliżej, sku
pieniem wątków charakterystycznych dla porażki intelek
tualisty, w starciu z presją innego, wrogiego świata. Fascy
nacja tą twórczością, fascynacja, którą powoduje wyjątkowo 
dobitna i przejrzysta krytyka groźnych perspektyw nowego 
egalitarnego świata oraz ukazanie świata wielkiej kultury 
w agonii i upadku (zawsze przyjemniej, kiedy umiera ktoś 
ważny), może okazać się dla nas niezdrowa w skutkach, skła
niając do rezygnacji czy ucieczki od rozumu. Okazuje się 
jednak bardzo pobudzająca, jeśli ze zrozumienia tego, że 
uliczka, w którą Witkiewicz zabrnął, jest ślepa, wyciągnie
my wnioski popychające mimo wszystko do poszukiwania 
rozwiązań nie tylko na skalę psychoterapii. 

Witkiewicza kłopoty z przyszłością - Dialog nr 9/1969 

( ... ) Przy całej swej niekonsekwencji i niezdecydowaniu 
autor Macieja Korbowy i Janulki był jednakże pisarzem, 
który jako jeden z pierwszych i wówczas chyba najgłGbiej 
przeżył dziejącą się na jego oczach rewolucję. O ileż był, 
mimo wszystko, poważniejszy w swoim stosunku do współ
czesnej historii od epatujących burżuja futurystów, czy na
wet od ograniczających się często do głoszenia naiwnego pa
cyfizmu ekspresjonistów niemieckich. Potrafił przy tym wy
kazać niejednokrotnie zaskakującą wprost przenikliwość -
jakieś wręcz jasnowidzenie polityczne. W Macieju Korbowie 
ukazuje np. arystokratę, który przechodzi na stronę rewo
lucji socjalistycznej. W napisanym trzy lata później Gyuhal'!.t 
Wahazarze pokazuje z kolei jego zdradę wobec tejże rewo-
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lucji i utworzenie totalnego reżimu. W państwie Wahazara 
jeszcze przed marszem na Rzym, na cztery lata przed prze
wrotem majowym, na dwanaście lat przed dojściem Hitlera 
do władzy rządzi militarna klika, a wszechwładny dyktator 
decyduje o wszystkich dziedzinach życia swoich poddanych, 
między innymi regulując zagadnienia populacyjne przez ma
sową sterylizację. 

Teoria i dramaturgia Witkacego 
Dialog nr 1/1960 

( ... ) Szczególnie godne uwagi jest przewrotne kontamino
wanie grupy erotyki z grupą władzy. Można by nawet rzec, 
że stosunki erotyczne są modelową antycypacją stosunków 
politycznych w dramatach Witkacego. W modelu tym kryje 
się przemienność ról oprawcy i ofiary. Przykład najwyraź
niejszy ~ to księżna Irina Wsiewołodowna z Szewców czy 
hermafrodytyczny kat Morbidetto perwersyjnie powiązany 
z Wahazarem. 

C) Jak już mówiłem, Tytani mogą się znaleźć w każdej 
grupie, dlatego lepiej wyodrębnić grupę Władzy, w której 
oczywiście będą i Tytani przeszłości, jak Ryszard III, i tyt~rni 
wszelkich nie-euklidesowych państw, jak Gyubal Wahazar. 
Problem nienasyconych władców polega na tym, że są to 
cezaryczne typy dzisiejszych czasów, których nie można 
uznać za ekwiwalenty dawnych władców, lecz jedynie :a 
narzędzie mas emanujące z nich samych. Znamienny jest 
u Witkacego ten ambiwalentny stosunek do tyrana: widzenie 
śmieszności dążeń do nasycenia przez władzę a zarazem sym
patia dla tyrana i żal za minionymi czasami wielkich ludzi. 

Dossier personalne dramatów Witkacego 
Dialog nr 3/1971 
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( ... ) Tak więc, jak się wydaje, na wszystkich planach daje 
się obronić jedność teorii i praktyki twórczej Witkacego -
jeżeli ty]ko zechce się zmienić optykę. Na wszystkich planach 
także daje się obronić jego oryginalność, to znaczy oryginal
ność całości, którą w różnych rodzajach swej aktywności 
stworzył. Obronić i oddzielić zarazem od pochopnych przy
działów do tego czy innego gotowego kierunku. W istocie 
przecie całość ta nigdzie się nie mieści. Jest sobą - przestaje 
jednak nią być, kiedy rozparceluje się ją pomiędzy ekspresjo
nizm, formizm, kci.tastrofizm i inne zjawiska myśli i sztuki 
współczesnej. Jest im oczywiście pokrewna w takich czy in
nych swoich częściach, pokrewieństwo to świadczy o jej 
przynależności do historii sztuki naszego wieku - ale godzi 
się na koniec powiedzieć coś więcej: otóż nie ma w całej hi
storii kultuiy współczesnej takiego zjawiska, jak Witkacy, to 
znaczy takiego, w którym zbiegałyby się jak w soczewce 
wszystkie dla tej kultury istotne tendencje. I to jest skala 
wielkości Witkacego - chociaż każdy z fragmentów jego 
dzieła może być wielce niedoskonały. 

Witkacego jedność w wielości 

Dialog nr 12/1965 

( ... ) Zespolenie absurdalnego humoru z okrucieństwem, 
postulowane przez Witkacego i Artauda a zrealizowane w 
utworach współczesnej awangardy, jest nam dzisiaj szcze
gólnie bliskie. Mimo to wydaje mi się, że istoty tego zabiegu 
stale jeszcze nie rozumiemy. Dobieramy się doń kluczem, 
którym w najlepszym wypadku można otworzyć dzieło Diir
renma tta, Adamova, może Ionesco. 

Witkacy , Artaud, awangarda 
Dialog nr 6/1960 
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