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Odrzuciwszy ilłdanie prawdopodobieństwa i rze
komej prawdy psychologicznej, Witkacy odrzuca 
równiet, jako zbędne, dotychczasowe kategorie 
estetyczne i literaokie1 pragnie "teatru poza 
pojęciami śmiechu i płaczu, życiowego komizmu, 
teatru czystego, pozbawionego kłamstwa, a dzi
~nego jak sen, w którym przez wypadki niczym 
życiowo nie usprawiedliwione, śmieszne, wznio
słe czy potworne, prześwie~ałoby łagodne, nie
zmienne, z Nieskończoności prom,1.eniująoe świa
tło lliecznej Tajemnicy Istnienia". 

/cytat za: J.Błoński, Wstęp 

do Wyboru dramat6w,Wrocław, 
1974 s.ILII/ 

I 

/ ••• / Sądzę, że kiedy ludzie zrozumie ją, te 
teatr jest n:.iejscem dla przety11ania sztuki, a1' 
nie dla p~zedsta11iania życia i poglądów na nie, 
teoria moja przestanie być U11ażana za zabójstwo 
teatru i po~oże do powstania jego w istotnej 
postaci. r:a razie, na tle tzw. "kołtuństwa", 

braku inteligencji i artystycznej kultury u 
ludzi nadając)ch ton wszystkiemu, na tle tego, 
że sztuka nasza zamiera pod naturalistycznym 
"zatorem", że 11ątłe jej ciałko oble pion• jest 
pasożytami - krytykami, tyjącymi jej krwią i 

otumaniającymi publiczność na tle braku "swoj
skiej" odwagi i małpowaniu nieistotnych odpad
ków zairanicy, sytuacja jest u nas beznadziej
na. O ile nie powstanie u r.as potężna "mafia" 
no11ych autorów, reżyserów, aktorów i krytyków, 
walczących wspólnie z falą estetycznego nie
uctwa, głupoty i nieuczciwości, teatr nasz 
zginąć n:usi. 

/Odpowiedź Anatolowi Sternowi 
na zarzuty co do ksiątki pt. 
"Teatr• 1924/ 



Witkacy o teatrze •••/czerwiec 1919 r./ 

Czy możliwe jest powstanie, choćby na krótki 
czas, takiej formy teatru, w której współcze
sny człowiek mógłby, niezależnie od wygasłych 
mitów i wierzeń, tak przeżywać metafizyczne 
uczucia, jak człowiek dawny przeżywał je w zwią
zku z tymi mitami i ~i~rzeniami? 

I 

/St.I.Witkiewicz, Nowe forl!!Y w 
malarstwie i inne pisma, W-wa 
1959 s.265/ 

Zadaniem teatru jest / ••• / wpro~adzenie widza 
w stan wyjątkowy, który nie może być osiągnię
ty tak łatwo w przepływaniu dnia codziennego 
w czystej swej formie, stan uczuciowego pojmo
wania Tajemnicy Istnienia. 

/Teatr, Kraków, 1923, s.7/ 

Chodzi o możliwość zupełnie swobodnego defor
mowania żyoia lub świat·a fantazji dla celu 
stworzenia całości, której s ens byłby określo
ny tylko wewnętrzną, czysto sceniozną konstru
kcją, a nie wy11111ganiem kons1kw1ntn1j psycholo
gii i akcji według jakichś życiowych założeń, 
które to kryteria odnosić się mogą do sztuk, 
będących spotęgowaną reprodukcją żyoia. 

I 

/Teatr, W stop do teorii Czy.,.,. 
tej Ft>rm;ir 11 teatrze, Kraków 

1923 a.25/ 

·I 

Jeśli chodzi o zasadJI moje, to wyłożyłem 
je ni• jako system, ale w sposób szkicowy w 
ksią~ce pt. "Teatr". Zgadzam się z panem, że 

n11któr1 \152'Upowan1a powinny mieć swój właeny 
teatr, totei według mnie teatr powinien się 
zróżniczkować. Ponieważ wszystkie gatunki tea
tru są pewnym ludziom potrzebne, nie należy 
starać się o usunięcie ich. Ale obok tego po
winien być - choćby jeden w każdym mieście -
teatr czysto artystyczny 1 który by zajmował 
się sztuką "jako taką", bez żadnych ubocznych 
tendencji / ••• / 1 

/ ••• / Teatr nie powinien być sztuką "sto
sowaną~ on jedyny zdradza jeszcze żywotność. 
Muzyka, malarstwo, rzeźba, literatura runęły, 
wyczerpały się i ustąpiły miejsca jazzbandowi, 
technice mechanicznej i "praktycznym" ich wy
nikom, przy których np. poeci znajdują uznanie 
i zajęcie jako układacze piosenek albo dzienni
karze. Społeczeństwo zobojętniało na poezję, 
jak i na całą sztukę. To jest prawdziwe, cho-
c iaż emu tne. 

A to tym bardziej, że nie ~idać wcale możli-
wości zmiany sytuacji. Raczej odwrotnie. Po

został teatr. Ale i on nie da się przy obecnych 
tand~ncjach utrzymać zbyt długo. Jednakże jest 
on na razie czymś w rodzaju soczewki życia da
nego narodu. Dlatego tylko te narody możemy 

nazwać żywotnymi, które zdołały st~orzyć ~łas
ny, twórczy teatr. / ••• / 

/ ••• / Przyczynq fatalnego stanu teatru u r.as 
upatruję: a/ w braku systemów pojęć u krytykó"• 
b/ w niewykształceniu artystycznym publicznoś
ci - co jest winą krytyki, c/ w nieuświadomie
niu aktorów i reżyserów, d/ w tępieniu krajo
wej produkcji, e/ w mieszaniu do k~estii artys
tyoznych problemów osobistej wartości i !alki 
o byt. Usunąć to może rzeczcwa polemika na od
po'iliednim poziomie intelektualnym. Walka ideo
wa, choćby najcięższa, jest naj~iększą rozko
szą dla człowieka wierzącego w swoją ideę i 
broniącego jej. uczciwie w miarę środków intele
ktualnych. Zawiść i tchórzostwo zniechęcają do 
wszt lkioh wy eiłk6w. 

/Wywiad "Comoedii" 1926/ 
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