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1. 

Rzeczywistość dramatów Witkacego ma często literacki 
i ludyczny charakter: gry, komedii w komedii. Wiąże się to 
zwykle z problematyką tak zwanej przez Witkacego „twór
czości życiowej", jakiej oddają się jego bohaterowie. Jest 
to w ich oczach, podobnie jak w oczach autora, pewien ro
dzaj działalności zastępczej: skoro twórczość artystyczna 
nie jest już możliwa, postacie tak komponują swoje życie, 

by zbliżyć się do zasadniczej Tajemnicy Istnienia. Pojmo
wać byt jako całość, w objawieniu i zachwycie. Oczywiście 
źle się to na ogół kończy, bo zbliżyć człowieka współczesnego 
do Tajemnicy Istnienia może jeszcze tylko sztuka prawdzi
wa, nie jej „życiowe" namiastki. Ale na sztukę prawdziwą 
nie stać bohaterów Witkiewicza: są to z reguły artyści, lecz 
nieudarui. Ponieważ zaś drzemią w nich jednak Artyści przez 
duże A, więc swoją zastępczą „twórczość życiową" organi
zują sobie zwykle w kategoriach literackich, odwołując się 

do wzorów znanych im, autorowi ,j widzom z lektury czy ze 
sceny, 

Tezę o roli „gry" w strukturze dramatów Witkacego po
stawił Jan Błoński: 

Gdyby poszukać generalnej formy sytuacyjnej dla całości 
teatru Witkacego, nie można by chyba wskazać innej niż -
towarzyska improwizacja.*) 

*) Teatr Witkiewicza: forma formy, Dialog nr 12fl967, 
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Wydaje s.ię oczywiście , że Błoński zbyt nieo~trożnie roz
szerzył swoją formułę na całość dramaturgii Witkacego, pod
kreślając nawet słowo: całość. Formuła jego nie we wszyst
kich dramatach się sprawdza. Nie sprawdza się na przykład 
w „Szewcach". Choć bowiem pewne dramaty istotnie opierają 
się na zasadzie „towarzyskiej improwizacji", to inne wpro
wadzają jedynie ironię w potraktowaniu postaci kreowanej 
przez pisarza świadomością własnej fikcyjności. Zjawisko 
to obserwujemy na przykład w ,.Don Juanie" Byrona, w 
„Eugenius;zu Onieginie"" Puszkina czy w „Beniowskim"' Sło

wackiego. U Witkacego widoczne jest ono właśnie w „Szew
cach". Np. Sajetan Tempe, podejrzanie długo - jak w operze 
- konając, mówi wreszcie: 

Jak Wernychora jaki bede gadał jeszcze długo dość (. .. ) 
jeżeli nie zdążę skonać przed zapadnięciem nocy i kurtyny, 
to wiedzcie, że nim palta w waszych zach"tanych gardero
bach odebrać zdążycie, ja już żyć nie będę - to jest więcej 
niż pewne. *) 

Teza Błońskiego natomiast sprawdza się dobrze w „Janulce 
córce Fizdejki". Dokładniej analizując strukturę tego .,teatru 
w teatrze'', tej gry i „gry w grze", spróbujmy zastanowić 
się nad ukształtowaniem czasu w dramacie. Fizdejko okre
śla epokę, w której „żyją" postacie, następująco: 

Przestań, papa, mówić o naszej epoce. To nie jest epoka, 
tylko jakieś piętrzenie anachronizmów. Ja sam nie wiem, 
w którym wieku żyję: w XIV czy w XXII! (298). 

„Spiętrzenie anachronizmów" jest widoczne także w sce
nografii: przy łóżku kniagini Elzy stoi lampka elektryczna, 
a tuż obok jej łóżka po prawej stronie sceny jest salon 
w stylu rokoko, gdzie przy świecach panowie grają w karty. 
Fizdejko ma być królem, prócz niego występuje w dramacie 
rycerz w czarnej zbroi L. aeroplan. Podobnych zestawień 
można by przytoczyć więcej. Jaki jest zatem czas akcji? 

Wyróżnić tu należy dwa plany czasowe. Plan, w którym 
postacie dramatu - jeszcze w przedakcji - zawarły ze 
sobą umowę, że będą grać, że będą bawić się w „twórczość 
życiową". I drugi plan, plan czasowy samej gry, którego 
dotyczą Witkacowskie słowa o „chronologicznym pomie-
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*) St. I. Witkiewicz, Dramaty, t. II, Warszawa 1962 s. 553. W dal
szych cytatach podaję jedynie nr stronicy w nawiasie. 



szaniu materii", umieszczone tuż po spisie osób Janulki. To 
,,oomieszanie" dotyczy tylko akcji odgrywanej przez posta
cie i ich dyskusji o historii, nie historii samej. 

Plan czasowy umowy o grę jest podobny jak w „Niena
syceniu". Jest to, tak jak w powieści, bliżej nieokreślona 

przyszłość, w której mechanizacja postąpiła naprzód i zby
dlęcenie szerzy się jak zaraza. Garstka indywidualistów 
usi.łuje dotrzeć do Tajemnicy Istnienia, przeżyć wstrząs me
tafizyczny. Rzeczywistość realna nie dostarcza już jednak 
tych możliwości. Przeżycie metafizyczne da się - mają taką 

nadzieję - osiągnąć drogą „życiowej twórczości", świadomej 

deformacji życia, gry. Postanawiają więc grać. 

Po9'Zczególne gry - gry, gdyż jest ich wiele - narastają 

i nawarstwiają się jedna na drugą, doprowadzając postacie 
„Janulki" do utraty świadomości tego, co jest naprawdę real
ne, a co jest tylko pozorem i udan iem. Same postacie. obda
rzone świadomością grania, wiele o tym mówią. Janulka 
określa swoją ucieczkę z ojcem jako jeden z punktów pro
gramu, obmyślonego wcześniej przez Der Zipfela. Ten nic 
na darmo nosi miano „naczelnika seansów". Organizuje 
mniemany seans spirytystyczny, ale role duchów grają tu -
świadomi gry - „żywi": Janulka i Fizdejko. Der Zipfel 
mówi: 

Nareszcie rozpocznie się seans. Jesteście wszyscy duchami. 
Pamiętajcie o tym dobrze. (314) 

Fizdejko broni ~ię przed tak upokarzającą rolą: 

A wiięc li tego mi nie oszczędzono! Ja, który całe życie 

brzydziłem się spirytyzmem (. .. ), ja mam być duchem na 
seansie (. .. ) Co za upokorzenie! (314) 

Gdy dopełniło się upokorzenie Fizdejki, Der Zipfel oznaj
mia: „Seans skończony!" (323) 

Poszukując dróg osiągnięcia metafizycznych przeżyć, już 

niemożliwych, bo wygasłych wraz z dawnymi epokami wiel
kich indywidualności, wielkich zbrodniarzy i wielkich spo
łecznych nierówności - postacie w swojej „twórczości ży

ciowej" próbują także piątej rzeczywistości, skoro cztery 
wyczerpał Chwistek. I tutaj mamy już do czynienia po 
prostu z - próbą w teatrze: 

Mistrz (. .. ) Zaraz zrobimy próbę. światła! (325) 
Kiedy zaś Fizdejko uwierzył w realność swojej roli, krzy

cząc, że jet „prawdziwym" królem, De La Trefouille zimno 
przywołuje go do porządku jako aktora i dyrektora teatru: 
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Nie ma pańskiego reżysera, panie dyrektorze F1izdejko. (338) 

Role zmieniają się. Kniaż Fizdejko zostaje królem, ale 
rzuca tę funkcję. Obejmuje rolę nadleśnego w dobrach 

Mistrza: 

A więc u m ó w i o n e ! Zostałem nadleśnym u Mistrza. 

(341; podkreśl. L.S.) 

Czasami jakaś postać może „zapomnieć" o tym, że ktoś 
drugi jest aktorem ii gra rolę. W pewnym miejscu Kranz 
zwraca się do Bernarda barona von Plasewitz jako do pocz
ciwego Płaziewicza (344). Czasami rola może przerastać 
czyjeś możliwości. Jest tak w przypadku Mistrza, który 
kilkakrotnie demaskuje się jako sentymentalny i „zwykły" 
człowiek, grający jedyn!ie rolę hiper-nec-Krzyżaka. Wreszcie 

kapituluje ostatecznie: 

Jestem w stanie zupełnego zwątpienia. (. .. ) 

Zdejmuje hełm i zbroję, które składa na placyku. 

Pozostaje we fioletowej pidżamie i fioletowej czapeczce 
z kutasikiem. (342) 

Rezygnowanie z pewnych gier, podejmowanie innych, po
woduje u postaci zatracenie rozeznania między „Dichtung" 
a „Wahrheit"'. Zresztą, co jest tutaj prawdą? Przecież to 
w „Janulce" Witkacy definiuje prawdę jako „niezgodność 
z rzeczywistością , a przy tym deformację tej ostatniej" (305). 
Prawdą bowiem są tylko problemy, o których dyskutują po
stacie. A więc - historia. Reszta - jak słusznie pisze Błoń
ski w cytowanym już artykule - jest skażona komedian
ctwem i udaniem. 

2. 

W istotnej dla „Janulki" dyskusji o historii przywołuje się 
zarówno historię realną, jak i „historię" zaczerpniętą z po
przednich dramatów Witkacego. Ta ostatnia jest nawet wa
żniejsza, jest pojmowana jako „nauczycielka życia". Mistrz 
poucza Fizdejkę posługując się przykładami „Korbowy, 
Wahazara i króla Hyrkanii" (320) i przestrzega kniazia, by 
nie popełniał ich błędów. 

Historia jest w Janu!ce· problemem głównym .i problemem 
serio. Dawny świat, pełen metafizycznych możliwości i wiel
kich indywiduów odszedł już w przeszłość, dokoła panuje 
nowa rzeczywistość, zmechanizowana, szara, bezmyślna. 
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Rozlewa się coraz szerzej - Litwa, gdzie rozgrywa się „Ja
nulka·• jest ostatnią wśród tej powieści wysepką dawnego 
życia. Dyskusja o historii, to dyskusja o tym, jak zawrócić 
jej bieg. I - czy to możliwe? 

Bohaterów „Janulki" absorbują zatem dwie sprawy: poszu
kują metafizycznego wstrząsu i dyskutują o historii. Histo
rii pojętej po Spenglerowsku: .,Janulka" jest jedynym tek
slem Witkiewicza, gdzie takie rozumienie historii doszło wy
raźnie' do głosu. W świetnym artykule pt. „Witkiewiczowska 
teoria kultury„ pisała o tym Małgorzata Szpakowska.*) Jej 
wywody. arcysłuszne w ocenie charakteru i zakresu spengle
ryzmu „Janulki„ warto może jednak szerzej podbudować 

i nieco uzupełnić. 

Zaczynająca się na początku I aktu dyskusja o historii, 
gdzie pada nazwisko Spenglera, jest na razie bardzo odle
gła od jego zasadniczych koncepcji. Dotyczy tylko sygnali
zowanej przez Witkacego tuż po spisie osób sprawy prze
mieszania czasów: 

Rzecz dzieje się na Litwie, przy pewnym chronologicz
nym pomieszaniu materii. (294) 

O tych sprawach dyskutuje von Plasewitz z De La Tre
fouil!e i Fizdejką. Kiedy zaś Plasewitz mówi o „duchu 
epoki" i „epoce naszej", pojawia się pytanie, jaka to epoka. 
Von Platzewitz wysuwa koncepcję względności czasu histo
rycznego, analogiczną do względności czasu fizykalnego 
w teorii Einsteina.*) Zjawia się też pojęcie cykliczności his
torii jako prawa obowiązującego, ale epoka, o której dy
skutują postacie, wymknęła się spod odd:z.iaływania tegoż 

prawa : ,.Epokowość nasza polega na wymknięciu się z cy
klicznych praw historii" (298). Jest to pierwszy sygnał, że 

Spenglera należy przy „Janulce'· brać pod uwagę. 

Na następnej stronicy Spengler występuje jako autor 
przekonania, że poczuoie losu jest pojęciowo niewyrażalne, 
a więc przekonania nie mającego zasadniczego znaczenia 
dla jego koncepcji historii. Wyraźne powinowactwa z my
ślą historiozoficzną Spenglera wykazuje natomiast wypo
wiedź Janulki o historii, która „obróciła się zadem do pska 
i żre swój w'asny ogon". Warto przy tym zauważyć, że jest 

*) Dialog nr 10/1968. 
•) Pisał o tym Konstanty Puzyna we wstępie do Dramatów, t. I, 

s. 32. 
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to nie tylko obraz sugerujący cykliczność Splenglerowską, 

ale po Witkacowsku przekształcony stary symbol gnostyków 
i alchemików: wąż Uroboro (Urobos), symbol początku 

i końca łączącego się ze sobą. Symbol cyklu, także wiecz
ności czasu i dzieła nie mającego ko1'1ca. Widać z tego, że 

chociaż Witkacy ruie przejął cyklizmu i nie zmagał się z po
dobnymi koncepcjami; być może brał je w większym stopniu 
pod uwagę, niż sądzi Szpakowska. Wymagałoby to oddziel
nego zbadania. 

Ukoronowaniem ,,Spenglerowskich" wypowiedzi postaci 
jest wypowiedź Wielkiego Mistrza: 

Jedno jest udowodnionym, że posiadając koleje, telefony, 
pancerniki, waterclosety i gazety ludzie mogą być takimi 
samymi bydlętami, jakimi byli poddani twoich (F'izdejki) 
prwdków w puszczach XII wieku - to jest szalona prawda 
- czyli że, mimo nieodwołalności zdobyczy kulturalnych, 
cykliczność jest prawem absolutnym, aż do zupełnego wy
marcia danego gatunku. (343; podkreśl. L.S.) 

Nie powtarzając wyjaśnień Szpakowskiej, na czym po
lega cykliczność w „Janulce", warto przypomnieć, że oczywi
.ście nie można wypowiedzi Mistrza traktować jako prze
.konania Witkacego. Jest to tylko jeden z głosów w dysku
sji na zapewne bardzo autora interesujący temat. Dyskusji, 
gdyż w „Janulce" nie ma dziania się historii na scenie, jak 
np. w „Szewcach". Jest ona przedmiotem dyskusji, jest także 
elementem gry. Ale sytuacja samych „grających" aż do 
końca sztuki się nie zmienia, cała jest zawieszona w „przy
szłościowym" bezczasie. 

Z wizją historii wyrażoną bezpośrednio, przetłumaczoną 

·na obraz sceniczny i dotyczącą już losu bohaterów, mamy 
do czynienia dopiero w zakończeniu dramatu. Ciekawe, że 

scena ta jest powtórzeniem sytuacji, która zaistniała już 

poprzednio. Oto w trzecim akcie świeżo ukoronowany Fiz
dejko z nudów inicjuje zabawę. Skazuje na śmierć swoich 
bojarów; wyrok muszą wykonać oni sami, walcząc i mor
dując się wzajemnie. Fizdejko, Mistrz .i Janulka przyglą

_dają się temu .. Zainscenizowany tutaj został krwawy absurd 
historii - i ta właśnie scena rzezi powtarza się, z pewnymi 
charakterystycznymi zmianami (bo była to jeszcze „gra") 
O to zmartwychwstali bojarowie mordują Fizdejkę i jego żo
nę„ księcia De La Trefouille i Der Zipfela. Przygląda się te
mu nowy król, Joel Kranz z królową - księżną Amalią. 
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Reprezentują już nową epokę historyczną, która w końcu 

i na Litwę dotarła; cywilizacja należąca do poprzedniego 
cyklu historii - ginie w ich oczach ku ich wyraźnemu zado
woleniu (Patrzą z uśmiechem na rzeź, s. 352). Wydarzenia 
dramatu utworzyły tutaj również cykl, jakby dla ilustracji 
tezy o cykliczności historii. 

Scena ta, mająca charakter wizji historycznej, pozbawio
na jest cech gry, zabawy, udania. Rzeź dzieje się „napra
wdę" . W didaskaliach autor wspomina o balonikach z wodą 
zabarwioną fuksyną, by rzeź była odpowiednio krwawa; pa
mięta on tu o teatrze, ale nie o ,.teatrze w teatrze". 

3. 

Wzory tekstów do ról są nieistotne. Może to być wszy
stko, zarówno aluzje do dowolnych utworów literaclcich, 
jak odwołania do poprzednio napisanych dramatów, jak 
„najwścieklejsze fantazje". Metoaę postępowania Witkie
wicza, metodę kształtowanfa rzeczywistości dramatu z ma
teriałów zaczerpniętych z innego - lub innych - utwo
rów literackich, świetnie widać właśnie w „Janulce, córce 
Fizdejki", gdzie zasadniczy wzorzec jest jeden. Jaki to ww
rzec i jak go Wdtkacy przekształca? 

„Pojata, córka Lezdejki, albo Litwini w XIV wieku. Ro
mans historyczny" - tak brzmiał pełny tytuł ogłoszonej 

drukiem w 1826 r. powieści Feliksa Bernatowicza (1786-
1836). Była to już druga powieść tego autora. Przyniosła 

mu sławę . Widziano w niej realizację postulatów walter
skotyzmu i osiągnięcie artystyczne tej miary, co powieści 
samego mistrza. Jeszcze w roku 1898 Teodor Jeske-Choiń
ski pisał: 

( .. .) ani Niemcewicz, ani Skarbek (.„), ani Franciszek Wę
żyk (. .. ) nie dorównali znakomitemu mistrzowi szkockiemu. 
Dzieła tego dokonał dopiero Felik~ Aleksander Geysztowt 
Bernatowicz, autor poszukiwanej jeszcze dziś Pojaty *). 

Współcześnie „Pojata" przyjęta została z entuzjazmem przez 
ogół czytelniczy i znakomitą większość krytyki. Powieść 

miała kilka wydań, doczekała się rychło przekładów na ro
syjski, niemiecki, francuski, i angielski. Weszła do wszyst-

•) Przedmowa do wydania: F. Bernatowicz, Pojata, córka Lezdejki, 
albo Litwini w XIV wieku. Romans historyczny. Warszawa 
1898 t . I, s. 7. 
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kich ważniejszych opracowań historyczno-literackich. Utrwa
liła się też na długo w świadomości czytelniczej. Jeszcze 
w roku 1900 opublikowano skróconą wersję tej czterotomo
wej powieści, a w 1914 r. wydanie popularne. Sława „Po
jaty" była tak wielka, że odtąd Bernatowicz podpisywał 

swe książki nie własnym nazwiskiem, lecz formulą: „przez 
autora Pojaty". Nawet jego nagrobek na cmentarzu w Łom
ży nosi napis: „Tu leży autor Pojaty". 

Dzisiaj historyk literatury skłonny 
powieść, szczególnie na tle całości 

Bernatowicza; tak właśnie postąpił 

jest inaczej ocenić tę 

dorobku pisarskiego 
Wacław Kubacki.**) 

Ale dla naszego tematu ważne jest, że litewska powieść 

wybiła się na pierwszy plan w dorobku „autora Pojaty" 
i bywała z zapałem czytana w końcu zeszłego, a nawet na 
początku bieżącego wieku. Zaoewne w latach szkolnych 
czytał ją także Witkacy. Może zresztą natrafił na nią pó
fniej, w jakichś opracov.;aniach historycznoliterackich, może 
u Stanisława Tarnowskiego - ale że znał ją, nie ulega 
wątpliwości. I to nie tylko z tytułu. 

W „Janulce", jak wspomnieliśmy, centralnym tematem dy
skusji i gry jest historia. Otóż „Pojata" to „romans histo
ryczny", a dzieje się na Litwie, i to w tym samym wieku 
XIV, o którym wciąż wspominają bohaterowie „Janulki". Nie 
można wykluczyć tutaj pewnego impulsu, jakim zapewne 
się stała powieść Bernatowicza i jaki być może pobudził 
w ogóle Witkacego do napisania „Janulki". Zwłaszcza, że 

historyzm Bernatowicza go irytował swoją naiwnością i dy
daktyzmem oświeceniowej jeszcze proweniencji i optymi
zmem, wiarą w światło rozumu, które u Bernatowicza roz
świetliło mroki dzikiej i pogańskiej Litwy. Kubacki tak pisze 
o historyzmie „autora Pojaty": 

W wyborze epoki, czyli tematu historycznego, Bernato
wicz kierował się założeniami historyzmu Naruszewiczow
sko-Niemcewiczowskiego. Historyzm doby porozbiorowej 
dla celów wychowania zalecał uczonym i pisarzom opraco
wanie z ojczystej przeszłości okresów pełnych chwały oraz 
wypadków, które podnoszą narodową dumę. Epoka jagielloń
ska była ulubioną epoką przedstawicieli tego historyzmu. 

• O) w. Kubacki, Twórczość Feliksa Bernatowicza, Wrocław 1964. 

l2 

Chrzest Litwy i unia z Polską - historyczne tło „Pojaty" -
miały nadto dla współczesnych wymowę szczególną. Przy
pomnienie tego dziejowego wydarzenia dawało ujarzmio
nemu narodowi poczucie moralnej wyższości nad wrogiem.•) 

A więc jakaś wczesna wersja pisania „ku pokrzepieniu 
serc". Wiadomo, jaki miał stosunek autor „Nowego Wyzwo
lenia" tego rodzaju literatury, 

• Dla Witkacego powieść Bernatowicza stała się materiałem, 
z którego częściowo buduje „Janulkę , córkę Fizdejki". Przej
mując pewne elementy „Pojaty", deformuje je silnie, często 
ogranicza sic: tylko do · aluzji. Nie zapożycza fabuły ani 
wątków. Powstały dramat nie jest więc pochodną powieści 
i nie byłoby słuszne mówić tu o zapożyczeniu w innym sen
sie niż właśnie w sensie korzystania z elementów, które 
służą do budowy rzeczywistości dramatu. Rrzeczywistości 
zgoła odmiennej. 

Zbieżności między powieścią Bernatowicza i dramatu 
• Witkacego najłatwiej zaobserwować na przykładzie postaci 

obu utworów. 

Fizdejko. Imię jego jest deformacją imienia Lizdejki z po
wieści Bernatowicza. W jego osobie skupił Witkiewicz cechy 
kilku postaci powieści: Lezdejki, Jagiełły, Kiejstuta. Wygląd 
zewnętrzny Fizdejki odpowiada w spisie osób raczej wy
glądowi Jagiełły w okresie, gdy ten „cywilizuje się" nieco, 
mając na względzie poślubienie Jadwigi i objęcie tronu 
polskiego. Jego wiek i dobroduszność choć także skłonność 
do słów i czynów gwałtownych odpowiada charakterowi 
stryja Jagiełły - Kiejstuta. Podobnie jak wiek - Kiejstut 
jest starcem. W didaskaliach do II aktu wygląd Fizdejki 
odpowiada jednak dość ściśle także wyglądowi Lezdejki: 
postacie dramatu, ;ah: pamiętamy, zmieniają się bowiem 
często, zależnie od przyjmowanych przez siebie ról. Witkie
wicz określa tu Fizdejkę następująco: „(„.) ubrany jako 
Starzec Leśny„. („.) Długa siwa broda" (312), co zgadza się 

z opisywanym przez Bernatowicza wyglądem Lezdejki. 
Lezdejko, chociaż główny kapłan, mieszkał nie w Wilnie, 
a w na pół zrujnowanej i ukrytej wśród lasów dawnej 
stolicy - Kierniowie. Strój kapłana i jego mieszkanie w pu
szczy łatwo mogły doprowadzić Witkacego do wyobrażenia 
baśniowego Starca Leśnego. 

0
) Twórczość Feliksa Bernatowicza, op. cit, 
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Do „Pojaty" odsyła również groteskowy fakt posiadania 
przez kniazia Litwy i Białorusi okrągłych urzędniczych oku
larów. ~zdejko u Bernatowicza niedowidzi; ·wielokrotnie 
wspomina się o tym w powieści. Co więcej, Lezdejko, jako 
arcykapłan litewski, jest według wierzeń obdarzony zdol
nością przenikania myśli innych ludzi. Tę zdolność w pe
wnym miejscu dramatu objawia także Fizdejko, określony 
przez zdenerwowawnego tym faktem Mistrza jako „jasnowi
dzący Starzec" (334). 

Elza Fizdejkowa posiada pewne cechy matki Jagiełły, 

starej księżnej Olgierdowej. W powieści Kiejstut, pokonaw
szy Jagiełłę - więzi go. Matce jego natomiast daje do dys
pozycji jej dawne komnaty, pełną swobodę i wszystkie bo
gactwa. Uparta matrona odrzuca jednak łaskę by dziełić 

niewolę syna. Zamieszkuje w komnacie, w której więziono 
Jagiełłę. Którejś nocy umiera.*) 

Elza Fizdejkowa określona jest przez Witkacego jako 
matrona, co odpowiada charakterowi księżnej Olgierdowej~ 

Smierć Elzy na brudnej pościeli i w połatanym szlafroku, 
nie licuje z jej urodzeniem, tajemnicze odrzucenie bogactw, 
o którym mówi się w dramacie - to dalsze refleksy his
torii kniagini z powieści Bernatowicza. 

Kniaziówna Janulka Fizdejkówna jest przede wszystkim 
charakterystycznym dla Witkacego typem dziewczątka-nie
winiątka. Zaznaczona już w opisie jej wyglądu przewrot
ność charakteru może być odbiciem przewrotności charaK
teru Heleny z powieści Bernatowicza. Janulkę Witkacy 
opisuje następująco: 

Ładna i dość uduchowiona, ale ma coś potwornawego 
w twarzy (293). 

U Bernatowicza słodkim i uduchowionym wyglądem od
znacza się sama Pojata (I, 91), ale jest to postać potrakto
wana sentymentalnie i jednoznacznie pozytywna. Helena 
natomiast świadoma jest swej urody i umie z niej korzy
stać. Lubuje się w zadawaniu cierpień miłosnych. Zakocha
nego w sobie, groźnego niegdyś rycerza litewskiego, dzi
kiego Dowojnę, przekształca w bezwolne narzędzie swoich 
pragnień. Łudząc go obietnicą małżeństwa, z zadowoleniem 

•) Por. Pojata, córka Lezdejkl..., t. II, s. 64, 65 i 79. Dalsze odwo
łania do powieści opatruj~ tylko numerami tomu i stronicy 
w nawiasie. 
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zadaje mu cierpienia, schlebiaJąc swojej próżności, Zmusza 
go do wyrzeczenia się wiary przodków, do · budowy· kościoła 
w sercu pogańskiej Litwy, co wiąże się z niebezpieczeń

stwem. Doprowadza go do tego, że wiedzie żywot pustelnika 
i pod imieniem ojca Eliasza nawraca Litwinów. Kiedy He
lena wreszcie postanawia wyjść za niego, przywraca go na 
powrót światu, którym za jej sprawą pogardził. 

Nie ma co prawda bezpośrednich odniesień Janulki do. 
Heleny, niemniej Helena, jeśli spojrzeć na nią ahistorycz
nie i odrzucić naiwność Bernatowicza - okazuje się typem 
bardzo zbliżonym do Witkacowskiej kobiety demonicznej. 
Nasuwa się tu sugestia ogólniejsza, że Witkacy nie przejmo
wał gotowych wzorców literackich całościowo, choćby od
powiadały jego koncepcjom. Wydaje się, że zasadę defor
macji i przemieszania niejednorodnych elementów przy bu
dowie postaci stosował w sposób dość konsekwentny; 
postaci historyczne, wprowadzane czasem do jego drama
tów, stanowią tu problem odrębny. 

Młodość Janulki - 15 lat - i jej uroda są zapożyczeniem 
z postaci królowej Jadwigi. Kiedy Polka Helena „wróży': 

zabobonnemu, zakochanemu w portrecie Jadwigi Jagielle, 
bo chce skojarzyć to małżeństwo, mówi: 

Co twój lud szczęśliwym uczyni, a państwo powiększy (.„) 
to zdziała spojrzenie piętnastoletniej dziewicy (.„) - Ona 
ma lat piętnaście! - zawołał Jagiełło. (III, 80). 

Scena ta jest jedną z ważniejszych w powieści i wbija
jącą się w pamięć: tu właśnie, dotąd tylko wspominana 
Jadwiga wkracza do akcji, chociaż jest jeszcze nie.obecna 
fizycznie. 

Ze stryjem Jagiełły, Kiejstutem, ma cechy wspólne nie 
tylko Fizdejko. Więcej ma ich ojciec Elzy: Bernard baron 
von Plasewitz. Jego charakter (jest „bardzo poczciwy") od
powiada poczciwości Kiejstuta, wielokrotnie przez Bernato
wicza podkreślanej_ U Witkacego Plasewitz jest najstarszą 
z postaci (85 lat) - podobnie u Bernatowicza, gdzie Kiej
stut jest być może młodszy jedynie od Lezdejki. Zbliżony 
jest ich wygląd zewnętrzny: Plasewitz -

Łysy, z pierścieniem siwych włosów naokoło głowy. Tłu
sty, krępy i bardzo poczciwy (293). 
Kiejstut -
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Siwy starzec siedzący w krześle („.) Wzrost jego zdał się 

być mierny. (. .. ) oblicze sama tylko zalegała dobroć, a włos 
biały, dobywający się spod czapki, broda takaż i barki 
skurczone, jeszcze szanowniejszą czyniły starość bohatyra 
(I, 112-113). 

Ze względu na swoją funkcję, Witkacowskim Lezdejką 

jest także „naczelnik seansów" Der Zipfel. Lezdejko jako 
główny kapłan, kire kirejte lub krywekrywejte, jest przez 
Bernatowicza wielokrotnie nazywany „naczelnikiem wiary". 
Nazwa ta jest używana zamiennie z imieniem głównego ka
płana. Pamiętajmy też, że w wielkiej grze, a raczej wiel
ości gier, jaką jest „Janulka", ważną rolę odgrywają seanse. 
inscenizowane dla zbliżenia postaci do Tajemnicy Istnienia. 
Stąd Der Zipfel, „naczelnik seansów", jest dodatkowo ucha
rakteryzowany na „czarownika z bajki". 

Postacie bojarów litewskich Witkacego wyglądają jak 
książęta litewscy Bernatowicza, jak sam Jagiełło, gdy był 

jeszcze „w stanie dzikości". Jednocześnie opis ich wyglądu 
jest parodią opisu zbójów z jednej ze strofek „Powrotu taty". 
Inne postacie „Janulki" należą do typowych w dramaturgii 
Witkiewicza: a więc księstwo De La Trefouille (tres fuj), 
Żydzi, poeta-improduktyw Glis~ander i panienki z fraucy
meru Mistrza. Oddzielnie warto wspomnieć o „dwóch po
staciach bez nóg - na rozszerzających się podstawach, jak
by flakowatych". Pochodzą one niewątpliwie z . malarstwa 
Witkacego. Jeden z tych potworów okazuje się „bubkiem", 
Witkacowską wersją playboya, podobnie jak Chochoł „sa
mego pana Wyspiańskiego" w „Szewcach". Zaś postać Wiel
kiego Mistrza Krzyżaków należy do rodziny postaci synte
tycznych, jaką jest w „Szewcach" np. postać Hiper-robo
ciarza. 

Choć nie korzysta z toku fabularnego „Pojaty" Witkacy 
wprowadza przecież do „Janulki" także i wydarzenia, które 
mogą być refleksem zdarzeń powieściowych. Wspomniałem 
już o śmierci księżnej Olgierdowej i śmierci Elzy. Prawdo
podobnie niepokój Fizdejki o córkę na początku I aktu 
pozostaje w związku z częstym niepokojem Lezdejki o Po
jatę, nieobecną, a wreszcie uwięzioną przez Krzyżaków. 

Pamiętajmy, że również u Krzyżaków przebywa Janulka 
na początku dramatu. Gdy w II akcie wychodzi „spomię
dzy drzew Fizdejko wsparty na Janulce" (317), to należy 

przypomnieć, że w taki właśnie sposób odbywał przechadzki 
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Lezdejko. Walka bojarów w „Janulce" może z kolei pozosta
wać w związku z bratobójczymi wojnami panów litewskich 
u Bernatowicza. Tego typu drobiazgów dałoby się przywo
łać wiele. „Dziewiczy świerkowy las" z didaskaliów do II 
aktu (312) i jego opis to także deformacja opisów Bernato
wicza. 

„Pojata, córka Lezdejki", oglądana poprzez „Janulkę" jest 
w każdym razie niewątpliwie wyszydzona. Ale satyra czy 
parodia powieści Bernatowicza nie stanowi w końcu ani 
tematu, ani problemu „Jaunlki". Jest zaledwie jej kompozy
cyjnym elementem. I jeśli porównywałem szczegółowiej oba 
utwory, to po to jedynie, by wyraźniej ukazać mechanizmy 
pisarskie Witkacego, metodę tworzenia rzeczywistości sce
nicznej w „Janulce córce Fizdejki". Istotna problematyka tej 
sztuki to nie parodia bowiem, ani zabawa literacka. To 
historia: wspaniałe dawne epoki, które przeminęły, żało

sne próby ich przywołania czy choćby „odegrania" - i bez
barwna, szara jałowa, zmechanizowana przyszłość, przej
mująca lękiem bohaterów dramatu i ich twórcę. 

Lech Sokół 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 
, 

JANULKA, CORKA FIZDEJKI 
EUGENIUSZ (GIENEK) PAFNUCY FIZDEJKO 
- kniaź Litwy 

ELZA FIZDEJKOW A 
- z domu baronówna v. Plasewitz , żona Fizdejki 
KNIAZIÓWNA JANULKA FIZDEJKÓWNA 
- ich córka. Bydlądynka (bydlątko+ blondynka) . 
BERNARD baron v. PLASEWITZ 

·{ 

- ojciec Elzy, Fabrykant gazów bezwonnych i niewidzial-
nych, wywołujących szaloną depresję psychiczną 

ALFRED KSIĄŻĘ DE LA TREFOUILLE 
- młody bubek . . . . . . . . 
KSIĘŻNA AMALIA DE LA TREFOUILLE 
- jego żona . 
JOEL KRANZ 
- Semita typu internacjonalnego 
HABERBOAZ, jego pomocnik, chasyd 
REDERHAGAZ, jego pomocnik, hasyd . 
GATTFRIED REICHSGRAF VON UND ZU 
BERCHTOLDINGEN - Wielki Mistrz Nec-Krzyżaków 
POTWÓR I . 
POTWÓR II . 

DER ZIPFEL - naczelnik seansów, czarownik 

BOJARZY LITEWSCY . 

MAŁPIGIUSZ GLISSANDER 
- poeta improduktyw . 

PANNY Z FRAUCYMERU MISTRZA. 

·{ 

.I 
I 
l 

L 
I I 

JÓl?óEF' PAih\ 
ZBIGNIEW KORNECKI 

MARIA GÓRECKA 

GENA WYDRYCH 

JANUSZ OBIDOWICZ 

ANDRZEJ KAŁUŻA 

MARLENA MILWIW 

ZDZISŁAW KUŻNIAR 
JERZY BLOCK 
ANDRZEJ BIELSKI 

ZBIGNIEW LESIEŃ 
IREN A REMBISZEWSKA 
ANDRZEJ SKUPIEŃ 

ZBłOłHE'vV KORNECKI 
JÓZEF PARA 

BOLESŁAW ABART 
EDWARD APA 
JERZY BIELECKI 
KAZIMIERZ KRZACZKOWSKI 
EUGENIUSZ KUJAWSKI 
ZDZISŁAW LATOSZEWSKI 
ZDZISŁAW JAN NOWICKI 
MEDARD PLEW ACKI 
STANISŁAW SZRENIAWSKI 

WINICJUSZ WIĘCKOWSKI 
ALEKSANDRA BONARSKA 
ZUZANNA HELSKA 
HELENA REKLEWSKA 
LIDIA SZYDŁOWSKA 

Rzecz dzieje się na Litwie, przy pewnym 
chronologicznym pomieszaniu materii 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

CO JA SĄDZĘ 
O HISTORII 

Fragmenty rękopisu studium spoleczno - obyczajowego 
„Niemyte dusze" (podtytul: „Studium psychologiczne nad 
kompleksem niższości (węzlowiskiem upośledzenia), przepro
wadzone metodą Freuda ze szczególnym uwzględnieniem 
problemów polskich"), pisanego w latach 1935-36 i niedawno 
odnalezionego. 

Fragmenty tu drukowane pochodzą ze stron 72-94 egzem
plarza autorskiego. Krytyczne wydanie „Niemytych dusz" 
przygotowuje dla Państwowego Instytutu Wydawniczego 
Anna Micińska. 

JANUSZ DEGLER 

Historia polska jest historią („.) (słabościowych) omyłek. 

Nie będę tu, nie mając odpowiedniego wykształcenia, 

wdawał się w ich krytykę. Pierwsza zasadnicza omyłka: 

przyjęcie cheścijaństwa i w ogóle kultury z Zachodu, 
a nie od strony Bizancjum, było tym błędem inicjalnym, 
który zwichnął całą naszą historię i misję narodową, 

a wszystkie dalsze pomyłki są JUZ jego prostą fun
kcją: ciągłe szarpanie się w połowiczności między istotnym 
przeznaczeniem a skutkami pierwszego potknięcia się, a do 
tego jeszcze pewne nasze wyłącznie specjalnostki, w szcze
gólności zaś jedna, która jak tamten błąd niosący w sobie 
potencjalnie wszystkie klęski, zawiera w sobie źródło zwi
chnięcia naszego charakteru narodowego, zahamowania 
swoistej kultury i wypaczenia tych właściwości duszy, które 
mogłyby być podstawą wielkich czynów społecznych i wiel
kiej twórczości: mam tu na myśli tego potwora, którego 
nikt w tych czasach nie spłodził (dziś) tylko my: szlachecka 
demokracja. Sama nazwa swą jakąś dziką, bezczelną sprze
cznością budzi dreszcz wstrętu i obrzydzenia. „Jest to po
twór, który raz sic; rodzi i nigdy lat swych nic dochodzi" -

21 



można powiedzieć o tej ohydnej hybrydzie lnsłytucyjneJ; 

rzeczywiście lat swych nie doszła, bo znudzone naszl\ ohydą 
państwa ościenne odebrały nam swobodę dalszego gnicia 
we własnym śmierdzącym sosie. Kai:a była w zupełności 

zasłużona, ale jakim sposobem stało się, ie naród tak pod 
każdym względem uzdolniony mógł sprowadzić na siebie 
tak zasadniczo kłamliwą i niemrawą formę bytu, podczas 
gdy wszędzie gdzie indziej, mimo wszelkich wojen, zamie
szania i chaosu utrzymywała się w społeczeństwach hierar
chiczna struktura wewnętrzna, po której powierzchni tylko 
przewalały się wszelkie zdarzenia, struktura pozwalająca. na 
to, aby mimo całej „niespokojności czasów" kultura po
szczególnych krajów prawie równomiernie rosła niemal aż 

do Rewolucji Francuskiej, markującej prawie zasadniczy 
etap rozwoju ludzkości, jak powstanie wielkiego państwa 

z totemicznego klanu. Jedynie równie ważnym zdarzeniem 
jest Rewolucja Rosyjska, ten na fantastycznie wielką ska
lę zrobiony eksperyment, markujący znowu początek koilca 
kłamliwej ery demokracji i panowania kapitału 1). 

My zrealizowaliśmy jakąś karykaturę demokracji wcze
śniej niż wszyscy - przecież Polak zawsze pierwszy! -
i to stanowi naszą hańbę, coś co za&rzecza istnieniu w nas 
zdrowego instynktu rasowego I społecznego. Brak wszelkiej 
struktury w naszej kulturze, przypadkowe przyjmowanie 
wszystkiego z zewnątrz, wspaniałe początki bez odpowie
dnich końców (to kardynalna cecha najbardziej nawet wy
bitnych Polaków, podczas gdy kaida krytyka połęplooa 

jest jako tzw. „samoopluwanie się a la maniera russe"), 
brak wszelkiej oryginalności naukowej, artystycznej I filo
zoficznej, przy kolosalnych danych na tę oryginalność (te 
jest najokropniejsze) to wszystko przypisuję bałaganowi 

szlacheckiej demokracji, stwarzającej bagno chaosu I rinpa.d 
indywiduum bez dyscypliny wewnętrznej zamiast jego swo
body rozwoju. Swobody trzeba zdobyć - to jest kardynał-
ne prawo ewolucji społecznej 

potrzebna jest dyscyplina. 
indywidualnej, a do tego 

O ile cały rozwój kultury w innych krajach zaehodzlł 

wewnątrz ściśle zhierarchizowanej piramidy I przez ło wła
śnie mógł posiadać wewnętrzną dyscyplinę na skutek roz
łożenia ciśnień wewnątrz tej piramidy, posiadającej okreJ 
ślaną formę, to u nas piramida ta nie jstniala prawie wcale. 
płynne instytucje, płynna przechodnia władza, chaos I rez• 
pad2). ( ••• ) 
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W instytucji jedynej w swoim rodzaju demokracji szh
checkiej mamy główne źródło tej naszej wady narodowej, n 
którą w wymiarach pychy rodowej pierwszy explicite 
w naszych czasach zwrócił uw.' gę Boy, tj. tzw. przeze mnie 
puszenia. się. Każdy Polak , na tle charakteru struktury 
(pseudo) swego społeczeństwa, powoli skonsolidow:- nej 
w ciągu historii musiał się napuszać na ~iększą wartość 

i potęgę niż ta, którą istotnie poshdał. 

Zasada, że każdy szlachcic mógł zostać królem, pogłębia
jąca różnicę między szlachtą (czy gdzie trzeci stan lub chło
pi byli traktowani z podobną pogardą jak nasi?) była przy
czyną przede wszystkim napuszani:i się do pęknięcia nie
omal, wielkich panów. Bo mało było prawdopodobieństwa, 

żeby królem został np. pa n Piegłasiewicz, ale, że mógł nim, 
przy pewnym napuszeniu się i zwerbowaniu odpowiedniej 
ilości zwolenników zostać jakiś Lubomirski czy Radziwiłł, 

to było zupełnie naturalne. 

W ten sposób każdy magnat napuszał się faktycznie już, 

a nie tylko teoretycznie, na możliwego króla i uważał się 

w gruncie rzeczy za pokrzywdzonego, jeśli nim nic był. 

W każdym razie, nawet przy braku świadomego dążenia do 
władzy królewskiej, taki był zasadniczy podkład podświa
domy jego psychiki - stąd też (chyba) m:zw:i „królewięta". 
Pycha i chęć wyniesienia się ponad drugich były dominują
cymi uczuciami każdego panka i co gorzej pół-panka, a po
nieważ nikt nie mógł zadowolić swych ambicji, więc biedne 
arystony nadymały się sztucznie, do pełna ze swymi pożą
daniami, sztukując wzrost (w znaczeniu przenośn:ym) „ob
casami" i „czapami z piór". Stąd każdy Polak ma ienden
cje do wspinania się choćby na palcach, aby wydać się 

wyższym i do tworzenia sobie tego, co nazywam „kołpakiem 
napuszenia", sztucznej nadbudówki ponad siebie, pustej, 
a dekoracyjnej, mającej omamić drugich, co do istotnej 
wartości głowy, która się pod tym kołpakiem kryje. Nic 
dokonywanie wielkich czynów w celu faktycznego wznie
sienia się nad drugich „Potlatsch", przy pewnym zef.:i-Śo
waniu swej indywidualności 'V ramach państwowych i ści

słym zhierarchizowaniu wartości istotnej, stało s1ę celem 
głównym, ale napuszenie się do rozmiarów pseudo króla, 
królika, w swoim powiecie czy województwie, ol!grywanie 
wobec odpowiednio pomniejszonej widowni, pomniejszonej 
nie tylko ilościowo, ale jakościowo - to jest ważniejsze -
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roli absolutnie fikcyjnej, zamiast rzeczywistej - w tym 
ostatnim wypadku nie na fikcyjnym wierzchołku, tylko na 
miejscu realnym, gdzieś trochę poniżej faktycznego szczytu 
władzy. („.) 

Otóż wskutek takiego nastawienia warstw najwyższych, 

ciągle niezadowolonych z niemożności wygrania swego, po
żal się Boże, tzw. „indywidualizmu'', warstwy o szczebel 
niższe czuły się też nie na miejscu, oczywiście, zamiast sta
rać się zmienić to miejsce przez jakąś wybitną działalność, 
nadymały się sztucznie do rangi krolewiąt i „robiły" tj. 
odstawiały wielkich panów nie w swojej nawet klasie, 
a o klasę wyżej, tzn. za wysoko, nieproporcjonalnie do 
swego Istotnego położenia i środków. Wieczne niezadowo
lenie I wieczne nadęcie ponad możność i życie ponad stan 
fizyczne I poniekąd duchowe, jeśli chodzi o poczucie waż
ności i władzy stało się zasadniczym rysem psychicznym 
każdego niemal Polaka. W ten sposób dobra materialne, 
które mogły być zużyte na Istotne podniesienie wytwórczo
ści i kultury, szły na wzmożenie tzw. „blichtru", na rywali
zację, na „potlatsche", ale nie dotyczące wartości istotnych, 
tylko pozorów. Wskutek tego bogactwa kraju marnowały 
się w sposób nie twórczy i nie dający nic na przyszłość. 

A ludzie kapcanieli i deformowali się w tym nadymaniu 
się coraz gruntowniej: wytwarzała się tu ogólno-szlachecka 
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(„szlachcicka") choroba, której symptomy skomplikowane 
można streścić w tym zdaniu: że po z o r y s ą w a ż
n i e j s z e n 1 z r z e c z y w i s t o ś ć, ż e w o b e c b r a k u 
dalekich perspektyw użycie i pozorna 
twórczo ś ć je st istotniejsza niż spełnianie 

trudnych cza s em niewdzięcznych zadań 

n a d a l e k i d y s t a n s, z m y ś l ą o d r u g i c h 
w s p ó ł c z e s n y c h d a I s z y c h p o k o I e n i a c h. 

A wszyscy pięli się chaotycznie w górę jedni przez dru
gich, wywyższając się w fikcyjnych wartościach pochodze
nia, bogactwa zużywanego na nieproporcjonalne do istot
nego stanu efekty zewnętrzne i urojonego znaczenia. 

Gdzie indziej wszystko było zhierarchizowane, aby przejść 
o klasę wyżej należało czegoś dokonać naprawdę, a nie na
puszyć się lub podlizać komuś więcej jeszcze napuszone
mu. („.) Tak więc właściwości wrodzone narodowi polskie
mu, połączone z je'go potęgującą się w swych charakte
rystycznych rysa ch strukturą szlachecko-demokratyczną 

będącą do pewnego stopnia też ich funkcją wytworzyły 

z Polaków naród ludzi niezadowolonych ze swego losu, 
tzw. z rosyjska „nieudaczników", k tórzy jako jedyny ra
tunek przeciw niespełnionym ambicjom musieli widzieć 

w sztucznym napuszaniu się do nieosiągalnej realnie wiel
kości: pić, bić się i puszyć się do ostatecznych granic 
możliwości: to był jedyny ratunek na nieprzyjemny, pod
świadomy podkład poczucia własnej małości. 3) Więc przede 
wszystkim alkohol, ten wielki pocieszyciel, o którym prze
czytać można parę nieuprzejmych słów w książce mojej 
o narkotykach, do której „Appendix Nr II" będzie umiesz
czony na końcu niniejszego dziełka . 4) 

Alkohol bowiem ma właściwości chwilowego podnoszenia 
każdego najnędzniejszego nawet stworu o kilka pięter 

w hierarchii Istnień Poszczególnych, podnoszenia oczywiście 
urojonego, po którym upadek t rzeba zalać jeszcze większą 
porcją, aby osiągnąć tę samą wysokość, co poprzednio. Nie
stety, prawo nałogu jest takie, że coraz wyższe dawki po
wodują coraz większą „glątwę" (moje doskonałe słowo na 
„katzenjammer", które nie chce się uparcie przyjąć wśród 
ogółu alkoholików) i upadek i coraz większych dawek trze
ba, aby się z niego na platformę optymizmu wywindować. 
Ale i to nie jest procederem o stosunkach stałych, ponie
waż poziom dobrego samopoczucia, osiągalny maksymalnymi 
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dawkami, poniżej tzw. „zachlania się na trupa" staje się 
z każcą chwilą coraz niższy - potem już bez względu na 
dawkę, która osiąga również swoją wartość graniczną. 

Mówiąc bardziej technicznie choć niedokładnie z punktu 
widzenia fizyk:llr:ego porównani:l tzw. „Randbedingungen" 
(warnnki t<resowe) całego pijackiego pola zwężają swój 
zakres, a dawka osiąga swoją maksymalną wartość g-ra
niczną („Grenzwert") następuje po prostu „szlus" -
„snardz" (facet) jest „gotów". 

Bicie się, wojny, podjazdowe walki, zajazdy i pojedynki 
były też świetnym usprawiedliwieniem dla wewnętrznej 

nicości i dla ~raku ochoty na wszelką twórczą , względnie 
tylko konstrul<tywną pracę czy robotę. I tak wytworzyło 

się tzw. „odwalanie zajęć" na „olaboga", czy „na łeb na 
szyję" lub „na dzibol paja" i przeżywanie reszty czasu 
w atmosferze tymczasowości, w oczekiwaniu jakichś szczę
śliwych zbiegów oholiczności, które wszystko najlepsze 
zmienić mogą. Tymczasowość i ten specyficznie polsko
szlachccki „jakoś t1m będzie", to są przywary, które trwają 
dziś w niemniejszym natężeniu mz za czasów Saskich, 
a kto wie czy nawet w ostatnich latach (30-tych) nie po
tęgują się powoli. Tymczasowy nastrój zaczyna się już na 
pewnej wysokości, poniżej trochę tych szczytów, na któ 
rych panuje jeszcze „względnie radosna twórczość". Na tym 
polega piekielny charakter miasta Warszawy, co do któ
rego istoty długi czas nie mogłem zd::ć sobie sprawY: po
śpiech gorączkowy powierzchowności (nie wytężona szyb
kość autentyczna istotnej pracy), wszystko na aby zbyć 

(a nie istotnie dokonane), tymczasowość i załatwienie „po 
łebkach", bo nie wiadomo co bc:dzie jut ro. 

( ... ) Każdy Polak jest nie na swoim miejscu, każde miejsce 
jest db niego za niskie. I mogło y t k być, o ile do zaj
mowania miejsc ważniejszych dążyłoby się przez rzetelną 

pracę, uczciwy wysiłek i wytwarza nie realnych wartości, 

a nie przez wydymanie swej pustki do rozmiarów fikcyj
nej, urojonej rzeczywistości. Czy gdziekolwiek jest tylu 
ludi;i nie spełniających swych najprostszych obowiązków co 
u nas? Każdy wie, że tylko realnym wysiłkiem może wydo
być się ze stanu, l•tóry wydJje mu się nieodpowiedni. Wy
łamują się z tego prawa tyll<o oszuści, bandyci i zbrodnia
rze. U nas jest jeszcze jeden środek: napuszenie, który 
w gruncie rzeczy jest wprost zbrodniczy. Ktoś powiedział 
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słusznie: „You can fool some people all the time, you can 
fool all the people some time, but you can't never fool all 
the people all the time" (Można nabierać pewnych ludzi cały 
czas, można nabierać 'wszystkich ludzi pewien czas, ale nigdy 
nie można nabierać wszystkich ludzi cały czas). U nas żyje 
się tak, jakby to ostatnie było właśnie możliwe i dlatego tak 
często są krachy wielkich pozornie osobistości, załamania 

wzorcowych okazów, szybkie wykańczanie się ludzi zdolnych 
i inteligentnych ( ... ) 

Na wszystkie wywody te mogą mi zawsze odpowiedzieć 
optymiści „różniczkowi": ale przecie był Kazimierz Wielki, 
Skarga, Chodkiewicz, Żółkiewski, Zamoyski, Kościuszko, 

Kołłątaj itp. - i inni, cytuję pierwsze lepsze nazwiska 
z dawnej przeszłości ze strony „duchów jasnych", z prawa. 
Owszem byli - i co z tego? Czyż nie zmieniło się wszy
stko w śmierdzące świństwo już za Sasów, by skończyć się 
za Poniatowskiego i trwać w istocie, choć w mniejszych 
natężeniach mimo przebłysku dwóch powstań. ( ... ) Byli 
morowi ludzie, ale z powodu braku materiału nie mogli 
stworzyć tego, co byliby stworzyć mogli. Dajcie Aniołowi 
Michałowi kadź jakiegoś półpłynnego niepachnącego ma
teriału zamiast marmuru, a też posągu z tego nie 
zrobi. Chyba by musiał ten „materiał" „zamrozić", a na to 
nie każdy ma siły i ochotę no i dostateczny „mróz w koś

ciach" - na to trzeba być już satrapą z krwi i kości, ja
kim Piłsudski, mimo czysto zewnętrznych pozorów z po
wodu choćby swej socjalistycznej tradycji, w istocie swej 
nigdy nie był. ( ... ) 

Na tym zakończę ten pobieżny szkic tła, na którym wy
rasta nasza zbiorowa psychologia nadętych na wielkość 

nierobów, z których masą jako materiałem społecznej twór
czości, nawet prawdziwi geniusze czynni nic poradzić sobie 
ani w przeszłości, ani obecnie nie mogli. Mam wrażenie, że 
kompleks ten da się rozwiązać przez uświadomienie go 
i piszę to wszystko 1) nie przez chęć samoopluwania się 

(bo sam dzięki zbiegowi okoliczności zapewne) mam tej 
wady narodowej względnie mało - mam inne, nie przeczę, 
ale ta jest u mnie wraz z zawiścią i zazdrością dość wy
tłamszona, ani 2) zrobienia komuś niepotrzebnej przykroś
ci (czego nie cierpię - robię tylko przykrości programowe 
w imię tzw. „celów wyższych"), 3) ani przez megalomanię 
(bo nie uważam się bynajmniej za żadną doskonałość) tylko 
po prostu chcę raz zrobić coś dla drugich (poza książką 
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o n::rkotykach) i przyczymc się choćby minimalnie do lek
kiego choćby odmienienia ogólnej atmosfery naszego kraju, 
która jest już przykra dla ludzi mogących się od zbioro
wego życia zizolować, a dla pewnych osobników do tego 
życia sp')łccznego zmuszonych, może być wprost nie do znie
sienia, nie mówiąc już o atmosferze w poszczególnych prze
strzeniach i zakamarkach współbytu kulturalnego. Działal

ność moja w k wcsm choćby krytyki literackiej, filozoficz
nego i ogólnego wykształcenia literatów rzeczowych 
dyskusji, sp~lih jak to mówią a panewce zupełnie. Może 
ta ksi żl;.11, która mi ani sympatii ogółu, ani popularności 

(za k'órą nigdy zresztą ni2 i::-onilem, uważając, że jest na
gminną wadą literatów polskich wojennych i powojennnych) 
nic przyniesie na pewno, przyczy i się do tego, że każdy 

jej uczciwy (a j·k mało nz prawdę intelektualnie uczciwych 
ludzi jest u nas) czytelnik zrobi sobie mały rachunek su
mienia i zastanowi się na chwilę w wolnej właśnie chwili 
od kart, radia, dancingu i kina - (no i pracy nwodowej 
oczywiście) - kim jest, czym jest jego otoczenie, w jakich 
czasach żyje i co on ma właśnie przed sobą do zrobienia. 
To już jest wiele. Mam wrdcr.ic, że w innych krajach lu
dzie myślą na te tematy i nie marnują się tam przez to 
tak kolosalne ilości energii indywidualnej i społecznej na 

próżno. 

Nie będą tu gadał wielkich słów (mam wstręt do tego -
od tego są obchody) nie będę bił się w piersi i wyrywał 
pęliami włosów skąd się da - od tego są inni, ale mam 
wrażenie, że ludzie u nas są tak zblazowani na frazes, że 
raczej może przemówić do nich ciche, poufne gadanie, niż 

ryk j:ikicgoś nawet genialnebo frazesmana z odpowiednio 
przystrojonej estrady. Nic chc·ę też poruszać tu tzw. wiel
kich zagadnień - też nic jestem od nich, poza jedną może 
filozofią, spe('jal:stą. Co innego w powieści - tam mogę so
bie użyć w świecie ordynarnej fikcji, choćby nic wiadomo, 
jak do rzeczywistości zbliżonej. Takie pisanie jak to, to 
jest właśnie sama rzeczywistość i miara musi być w nim 
zachowana większa niż w najbardziej życiowym czy spo
łecznym romansie, który też musi być uczciwą robotą, a nie 
bezczelnym podlizywaniem się najgorszej publice za parę 

groszy, co się u nas coraz namięiniej i nagminniej robi. 5) 

Zagwazdranic ogólne, fazdrygadulstwo (fastrygowanie połą
czone z bałaganiarstwem) i gnypalstwo (grzebanie palcem 
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w tym, czego traktowanie wymaga precyzyjnych instru
mentów) doszło u nas do takich szczytów, że już łagodnie 

mówić i pisać o tym nie można. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

PRZYPISY 

1) Nie chodzi o to, jak (szczegółowo) zostanie to zrealizowane: 
C%y zaraz, czy po jakichś wahaniach, czy transformacjach, chodzi 
o to, że początek nieodwracalny jest zrobiony: pewne rzeczy cofnąć 
się już nie dadzą. Za ten eksperyment płaci Rosja straszliwymi 
mękami, ale może cieszyć się tym, że wielkość dziś na świecie jest 
jedynie po jej stronie. 

2) Jak świetną tresurą był ucisk kościoła w wiekach średnich. 

Tylko ten ucisk i tresura myśli na scholastycznej filozofii wywo
łały wspaniały wytrysk zdyscyplinowanych sil w okresie rene
sansu. 

3) Dziś też jest picie wprost niesamowite, tylko miejsce bicia się 

zajęły: sport rekordowy (każdy przecie może być ostatecznie Bron
kiem Czechem, ale nie każdy Bronkiem Linke - patrz mój artykuł 
w „Tygodniku Ilustrowanym", luty 1936 r.), dancing, bridge i radio. 
Nikt dziś nie zdaje sobie sprawy z fatalnych skutków tych czte
rech demonów współczesnego życia. Szczególnie ostatnie zatłamsza 
swym hasłem resztki inteligencji i czasu potrzebnego do zajęcia się 

czymś istotnie pożytecznym . 

4) Występuję oczywiście przeciw nałogom. Kto może bez popadania 
w nałóg urżnąć się nawet parę razy do roku, ten może sobie na 
to bezwzględnie pozwolić. Nawet dobra jest taka „watrlaska". 
Ohydnym świństwem jest każdy nałóg, począwszy od niewinnych 
pozornie „papierosików", które są jedną z największych klęsk naro
dów zaciągających się, aż do najwyższej marki jadów tzw. „bia
łych''. 

5) Mam wrażenie, że ohydny stosunek wydawców do pisarzy ma 
tu swoje źródło. Trudno nie traktować en canallle snardza, który 
gdy się z nim mówi, śmierdzi cały czymś wstrętnym, co tylko co 
za mamą flotę lizał, a do tego przeważnie jest głupi i niewy
kształcony. 
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