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Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(1885-1939) 

Zwany „Witkacym", dramaturg, powieściopisarz, malarz, 
teoretyk teatru, filozof. 

Był synem malarza i wybitnego krytyka, propagatora 
„stylu zakopiańskiego", Stanisława Witkiewicza. 

Witkacy wiele pod·różował, m. in. po Australii, był oficP
rem carskiej armii, a po rewolucji został przez żołnierzy 
wybrany kom.isarvem. Przy pierwszej okazji Wit"ócił do 
Polski, aby w okresie dwudzies tolecia zasłynąć jako malarz 
zdeformowanych „narkotycznych" portretów, wydobywaią-
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cych nie tyle podobieństwo modela, ile nienormalności jego 
wnętrza p sych icznego. Po klęsce wrześniowej popełnił sa
mobójstwo. 

Jako pisarz należał do rzędu tych twórców, którzy zna
cznie wyprzedzają swój czas. Grano go n.iejako „po·kątnie" 

w małych eksperymentalnych teatrzykach, i to z zastrze
żeniem: „Dla młodzieży i wojskowych wstęp wzbroniony". 
Jego sztuki , w latach kiedy powstawały, przyjęte były 
przez krytykę, teatry i publiczność z niedowierzaniem lub 
niechęcią. Widziano w nich tylko przekorną drwinę z wszel
kiego prawdopodobieństwa życiowego albo po prostu drwinę 
ze zdrowego rozsądku. Oburzano się, że w jego utworach 
uśmiercona przed chwilą postać wstaje w peW111ym momen
cie z desek scenicznych, aby najspokojniej prowadzić dal 
szą akcję; że bohaterowie nie mieszczą się w dotychcza
sowych rutynach lub „odkryciach" psychologicznych; że 
przemawiają językiem dalekim od mowy potocznej, złośli
wie ją przedrzeźniają. Sprowadzono to wszystko do ,,pro
gramowego bezsensu", nie drstrzegając, że komedie te, 
przy całym nowatorstwie i wszystkich dziwnościach, maja 
więcej ładunku intelektualnego niż di·amaty któregokolwiek 
z ówczesnych pisarzy, że przesyca je drapieżna dyskusja 
f ilozoficzna ze wszystkimi niemal ważniejszymi kierunkami 
myśli współczesnej; zaś forma demonicznej groteski uka
zała swe prekursorskie oblicze (w skali nie tylko polskiej), 
gdy po latach na arenę zaczęli wstępować tacy pisarze, 
jak Gałczyński, G-ombrowicz, potem Mrożek, a na zachodzie 
chociażby Ionesco. 
Szaleństwa wyobraźni sceniczne.i proponowane przez 

Witkacego zbanalniały po trosze, ale musiało minąć prawie 
czterdz.ieści lat, aby jego sztuki po raz pierwszy odniosły 
normalny sukces u publiczności i recenzentów, w „oficjal
nym" teatrz.e. 

„Wściekła wprosi perwersyjność" Witkacego i wiele z jego 
11!ubionych pojęć, takich jak : „dziwność istnienia", „nie
nasycenie formą", „niepokój metafizyczny" - należą 'do 
sformułowań raczej wczorajszych, jednak ciągle jeszcze 
urok świeżości zachowuje żywiołowość jego wizji, diaboli
czność dowcipu, oryginalność akcji. 

Przez próbę sceny przeszły (od 1921 r „ a więc od daty 
powstania GYUBALA WAHAZARA): „Tumor Mózgowicz '' 
„Pragma tyści", „W małym dworku'', „Kurka wodna", 
„Wariat i zakonnica'', „Jan Maciej Karol Wścieklica ", 
„Nowe Wyzwolenie'', „Bzik tropikalny", „Persy Zwierżon
kowskaja", „Metafizyka dwugłowego cielęcia", „Mątwa", 
„Straszliwy wychowawca'', „Szewcy", „Matka". Nie jest to 
nawet połowa z przeszło trzydziestu sztuk Witkiewicza . 
A więc pisarz ten ciągle jeszcze czeka na swego odkrywct:; 
w teatrz e. 

Stanislaw Marczak-Oborski: „ISKIER" PRZEWODNIK 
TEATRALNY 
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ANDRZEJ MARKOWICZ - reżyser „Gyubala Wahazara" scenograf, 
ma !ar z i grafik - urodzi! się w Warszawie w 1942 r. Studtowa! 
w Państwowej Wyższej Szko!e Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
W czaste studiów wspótpracowat z zespołem „Teatru Rozmów" t ze 
sw dencktm teatrem „Kontrapunkt", którym kterowat, a także ptsat 
s~enartusze , projektował scenografię, byt aktorem. 
W okresie tym podejmuje pierw sze próby reżyserowania. J eszcze 
w czaste stud tów prak i yku j e w Teatrze „Wybrzeże" a na stępnie -
po uzyskaniu dypLomu w 1969 r . - rozpoczyna pracę w Gdańskim 
Ośrodku TV jako scenograf. Swoj e zamterzenta twórcze (pogodzenie 
bakcyLa teatralnego ze spojrzeniem plastyka) zaczyna reattzować 
j ednak dopiero od chwtU zaczęcia pr ojektowania scenografii d!a 
t eatrów. Współpracuje z teatrami dramatyczymi, muzycznymt t ope
rowymi na terenie catcgo kraju. 
D o chwttl obecnej zrealizował 36 scenograftł, między tnnymt: 
„ !:."m igrantów" I „Lament" w Teatrze „Wybrzeże", „Don Pasqua!e" 
w Operze Poznańskie1, „I wonę kstę:tntczkę Burgunda" t „śniadanie 
u D esdem ony" w Tea trze t m . H or zycy w Toru niu, „Rzeźnię" w Tea
t r ze D ram atycznym w El blc19u, „Batiadynę" w Teatrze im. Osterwy 
w Go·rzowte, „JoLantę" w Operze Battycklej w Gdańsku, „Zapom
nleć o Herostratesie " w Teatrze Pow szech ny m w Łodzt. W T eatrze 
Polskim w Btelsku-B ta tej J)T'o j ektowat scenografię do reżyserowanej 
pr-;:e~ Marka Okoptńsl<tego sz tuki „Sutkowski", która byta wysta
wiana na n aszej scente w 197~ T . 
W pracy S'WCj stara się znate2ć „wypadkowq" swych zainteresowań 
plastyczno-teatralnych. Oto jego credo realizatorskte: 
- Scenografła, jest sz tuką, w której staram się wyrazić to co mnte 
w malars twie i t ea trze na1bardztej fascynu je „. 
- P lastyka powinna wspóltnscentzować przedstawienie, powtnmt 
przylegać do tekstu d ramaty cznego, do gry aktor skie:!, w spó!two
nyć ogóLn y nastrój p rzedstaw tenia - a nie t:>yć tytko tLu stracyjnym 
d op etnieniem ca!o§ci ... 
- Przi; pomocy obrazów i wtz1t można trafić w nieznane możttwoś
ct per cepcji w idza„. 
- z obrazu podobnte jak z dia logu powinny wynikać myśtt, inten
cje, idee„. 
- Logicznym n ast pstw em takiego sp ojrzenia na teatr j est pod
jęcie próby samo<.tzte!nej tnacentzacjł. J est nią „Gyubat Wahazar". 

Kostium Unguentego 
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Karol Irzykowski 

Teatr Witkiewicza 
(fragmenty) 

Osobliwy jest ów teatr. Porównują go z teatrem Piran

della (którego zresztą Witkiewicz nie znał wcale), lecz 

podobieństwo to Jest raczej pozorne. Pirandello - to mózg; 

Witkiewicz to siła żywiołowa. Napisać sztukę teatralną 

w kilka nocy, a jednocześnie w dzień machnąć ponad 

dziesięć doskonałych portretów - oto proceder twórczy , 

właściwy Witkiewiczowi. 

Gdyż u niego malarstwo i teatr stanowią jedno. Dzieła 

malarskie Witkiewicza to teatr zastygły na płótnie, teai :· 

o życiu tak intensywnym, że artysta musi uzewn~trznk 

jego nadmia.r dopomagając sobie płucami aktora, przetwci

rzając je na głosy; a jednocześnie przekształca raz po razit.: 

swój teatr w serię obrazów 2lnieruchomiałych, które jakby 

w osłupi€niu odtwarzają sen życia. Postawa Witkiewicza 

wobec sztuki i życia jest z gruntu tragiczna, ale wyrażC\ 

się oszalałą farandolą masek, potworów wykrzywiających 

się w ohydnym uśmiechu, a następni e wypowiadającycn 

dowa, które pogrążają w zadumie i zaraz wyrywają z niej 

brutalnym zgrzytem. I całość nasuwa na myśl metafizyczne 

błazeństwo, gdzie kulisami jest wieczność, a poliszynelem 

dusza ludzka, zawsze ta sama, zawsze jednakowa pod pstro

kac.izną kostiumów. 

Teatr Witkiewicza jest egzotyczny. On to zawsze chodzi 

do góry nogami, z cudacznie wykrzywioną twarzą, on to 

Hamletowskiemu: „Być albo nie być" przydaje akompania

ment melodii murzyńskiego jazzu, podczas gdy wokół tłum 

masek wybladłych w upiornym odblasku jego życia włas

nego próbuje tanecznych pas. 

Oczywiście logika sztuk Witkiewicza różni się od logiki 

obowiązującej w teatrze „normalnym", którego Witkiewicl 

nienawidzi. Pojęcie o niej, dość zresztą mgliste, mogłaby 

dać owa fantazja Teofila Gautier (w Pannie de Maupin) na 

temat Szekspirowskiego .JAK WAM SIĘ PODOBA, z ta 

mniej więcej różnicą, że Witkiewicz posuwa się znacznie 

dalej w swoim irracjonaliźmiE i że przyprawia go nic' 

komedią, ale tragedi ą. Wyc'.10dzi daleko poza granicę tego 

co było dotychczas teatrem - teatrem, gdzie nawet i śmia

łość koncepcji ustępuje wooec prawa rzeczywistości życi"

Witkiewicz odczuwa potrzebę , najgwałtowniejszych wstrzą

sów, która w połączeniu z nieoczekiwaną reakcją jego wy

obraźni inspiruje mu sytuacje, gdzie bohaterowie sztuki 

wyrzynają się wzajem na zimno między dyskusją dialekty

czną a dowcipem wystrzelającym jak raca; co zaś do tru

pów, wynosi się je z zimną k!rwią, chyba że autor je 

wskrzesi, aby uwypuklić tym drastyczniej elementarną ni

cość wypadków. Tę mieszaninę życiowej groteski i życio

wego tragizmu, których splot jak świat światem radował 

mistrzów teatru, uświetnił Witkiewicz nową kombinacją 

form i kolorów. W tym teatrze okropności jest coś z gui

gnolu , którego marionetkami poruszałby artysta inteligen

tny, obdarzony duchem piekielnym. Humor Witkiewicza, 

cierpki i gorzki, zniewala dzięki swoim oryginalnym błys

kom. Postacie kobiece w jego sztukach niepokoją drażniącą 

przewrotnością dziewcząt przedwcześnie zblazowanych; męż

czyzna - bohater sztuki - jest zazwyczaj wyposażony 

siłą byka. Miejsce akcji - to świat szeroki i urojony, 

skrzyżowanie dróg, na którym spotykają się wszystkie lud 0• 

i wszystkie rasy , silnie nacechowane egzotyzmem. Gdyby 

ułożyć pełną listę posta ci występujących w owych trzy

dziestu sztukach, dodać do tego szczegółowe portrety, spo

rządzone przez autora stanęlibyśmy przed bardzo oryginal

nym światkiem! 
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Mieczysław .Jastrun 

WITKACY 
(fragmenty) 

Teatr Witkacego. W biały dzień czy w białą noc dzieją 
si ę tu rzeczy, o których tylko po k ry jomu ś nili filo zofowi e 
i dramatopisarze. Teatr wyzwolony całkowicie z wszelkich 
konwencji wydawał się dawnym widzom błazeństwem. 

• • • 
W Witkacego wkraczamy od razu w kraj obłędu i wię

kszość jego postaci jest czytelna w świetle obłąkania. 
U Witkacego nie ma farsy. Jest serio odwrócone, seno 

wykrzywione jak twarze niektórych portretów, jak obraz11 
w rozbitym lustrze. 

• • • 
U Wi tkacego znajdziemy roznego rodzaju okrucieństwo 

z różne jego obrazy. A jednak: „Ja wybierając los swo1 
wybralem szaleństwo" jest szlachetnie1szym wyznamem 
wiary niż: „Ja wybieerając los swój wybrałem okrucieii
stwo". 

• • • 
U \Vitkacego wszystko, co ukazuje na scenie. to kpina 

ze „zdrowego rozsądku", prowokacja. Swiat autora Tumora 
M ózgo·wic::a jest światem wy dobytym z mroków, o jakich nic 
śnili ani romantycy ani Przybyszewski. Przy tym teatr ten 
jest zaprzeczeniem „czystej formy". 

• • 
Intelektu.alna strona jego u tworów, ta, która zap e wniła 

mu wyjątkowe stanowisko w lite rat ur ze nowszy ch czasów . 
zwłaszcza w programow o an yintelek tuaLnej literaturze pol 
skiej dwudzies tolecia międzywojennego, n i e jes t latwa d o 
odczytani.a dla pr.?ecię tneqo konsumenta literatury , zawszB 
pobieżnego, zawsze porw: zającego sic na pow ierzchni . A teg'J 
czyteln i ka i widza chc iał zdobyć Witkacy dla swoi ch wizJ i 
Chciał, aby jego sztuka była szoki em, n i e łagodnym przeży -
ciem. 

(Przedr uk z „ Dialog", nr 1211967) 

• • • 
Witkacego nienawiść do filistra - jak to ię Jeszcze za 

jego czasów powtarzając za Pan ią Matką. za Młodą Polska. 
mówiło - przyjęła formy r ówn ie groteskowe i wyolbrzy
mione tak jak jego m alars two, jak styl jego powieś ci. Ta 
nienawiść rozciagnęła s i ę również na udobruchaną sztukę , 
na wylizane malarstwo, na komedie p eł ne dulszczyzny, na 
powieści zadowolone ze swych konwen cjonalnych konflik
tów i fabuł tradycyjnych. Witkacy żądał ustawicznego pogo
towia wyobraźni metafizycznej nie tylko od artysty - od 
każdego, kto chce być p rawdziwy m człowiekiem 

• • 
Ale ludzkość nie może długo żyć bez jakie.iś idei dobra: 

choćby w ostatecznym rozrachunku dobro okazało się złu
dzeniem, nigdy dość wysiłku, woli, wyrzeczenia dla osią

gnięcia wyższej formy moralnej. 
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Gyubal Wahazar 

Świntusia 

Donna Scabrosa Macabrescu 

Donna Lubrica Terramon 

Przyjemniaczek 

Mikołaj Kwibuzda 

Józef Rypmann 

Lidia Bochnarzewska 

Jabuchna Musiołek 

Fletrycy Dymont 

Ojciec Unguenty 

Ojciec Pungenty 

MUZYKA 

ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 

OBSADA 

ZBIGNIEW CIEŚLAR 
Per pe n dy ku I a ryśc 1 

MAŁGORZATA NIEŚPIAŁOWSKA 

MAŁGORZATA KOZŁOWSKA 
Pneumatyk 

JOLANTA SZAJNA 
Kat Mo rb idetto 

BRONISŁAW NYCZ 
Baron Gnumben 

Robotn ik 
MARIAN MAKSYMOvVICZ 

STANISŁAW KIERESIŃSKI 
Plutonowy 

Pan I Ksi ąże 
!WONA MATUSZEWSKA 

Baba 
KRYSTYNA PRYSZCZYK 

Dam a I 
WALDEMAR SZOPA Dam a li 

MIECZYSŁAW TARNAWSKI 

ALEKSANDER PESTY K 
Gwardzi ści 

REŻYSERIA I SCENOGRAFIA 

ANDRZEJ MARKOWICZ 

ASYSTENT REŻYSERA 

MARIAN MAKSYMOWICZ 

ZDZISŁAW TYMKE 
S fANISŁAW KOSMALEWSKI 

WITOLD DANIEC 

WOJClECH LEŚNIAK 

IRENEUSZ OGRODZIŃSKI 

MICHAŁ LEŚNIAK 

WŁODZIMIERZ CHRENKOFF 

RUDOLF LUSZCZAK 

!RENA BIELENIN 

CZESŁAWA PSZCZOLIŃSKA 

!WONA WIERZBICKA 

WITOLD DANIEC 
ALEKSANDER PESTYK 

PLASTYKA RUCHU 

WITOLD DANIEC 



Feli ks Chudzyński - „Oczekiwanie" - Akwaforta 76 r. 

12 

Marcin Król 

WITKIEWICZA 
KLO POTY 

Z PRZYSZLOŚCIĄ 
(fragmenty) 

Czysta Forma, tworzenie za wszelką cenę - to projekt 
reakcji na przemianę społeczną. Posłużmy się jako przy
kładem twórczością literacką samego Witkiewicza. Auto1· 
wprawdzie tylko niektóre ze swoich sztuk uważa za zgodne 
z postulatem Czystej Formy, my jednak nie będziemy aż 
tak r1•gorystyczni. W ogromnej większości utwory Witkie
wicza służą właśnie prezentacji omawianych tu poglądów 
historiozoficznych. Prezentacja ta ma ,jednak charakter wy
łącznie ncg·atywny - ukazuje rozkład i upadek wartości. 
Nie mamy do czynienia z analizą rozwoju określonej sytu
acji, nie pojęto rozprawy z przeszłością ani polemiki z tera
źniejszością, nie pojawiają się oczywiście żadne bardzit~j 
rozległe projekty na przyszłość. Bohaterowie dramatów 
Witkiewicza (Tumor Mózgowicz, Fizdejko, Gyubal Wahazar . 
Leon i in.) usiłu,ją przeciwstawić się nadchodzącemu uspo
łecznieniu, ale ich porażki to porażki reprezentantów epoki , 
która już żadnych wartości społecznie, artystycznie i filo .. 
zoficznie płodnych nic wytwarza. 

• • • 
Druga obok sztuki szansa ratunku przed des trukcyjny m 

działaniem społeczeństwa szczęśliwców , to erotyka. Los · 
życia zmysłowego po przemianie społecz nej są jednak podo
bne do sytuacji sztuki. Wprawdzie seks traktowany właści
wie (tzn. stosownie do jego znacznej roli w ludzkim życiu) 
odkrywa przed nami naturalne, biologiczne pokłady nasze i 
osobowoś ci i umożliwia pewien związek z drugim człow i e 
kiem, związek nieosiągalny już w inny sposób. Wszelako 
nie jest już, tak jak dawniej, wkomponowany w całość 
życia n i c~ tylko zmysłowego. Dlatego ulega deformacji, sta
je s ię swego rodza ju „czystym seksem". S zczególnie podatni, 
zdaniem Witkiewicza, na ową propozycję erotyczną są 
artyści , którzy zmysły traktują jako odskocznię do twór
czości. Cóż z tego jednak , skoro sublimacj a odczuć erot · 
cznych już nie jes t możliwa, nie ma ich po prostu w co 
s ublimować. Witkiewicz nie wiąże zresztą z seksem jako 
projektem poz ytywnym zbyt wiele nadziei. Zdaje sobie 
spraw z tego, że w tak przecież odrębną d ziedzinę także 
wkracza nowe społec zeństwo, pozostawia jąc zgo ła minimal
ne możliwośc i odnowy. 
(Przedruk z : „Dialog", nr 9/1969) 
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Kostium Marbi detta K osti um „Mechanicznej Matki" 
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Konstanty Puzyna 

Ze Wstępu do 
„Dramatów" Witkiewicza 

„Wychodząc z teatru, czlowiek powinien mieć wrażenie. 
że obudził się z jakieg oś dziw nego snu, w k tórym najpo
spoli tsze nawet rzeczy mialy dziwny, niezglębiony urok, 
charakterystyczny dla marze·ń sennych, nic dając ych się 
z niczym porównać." 

• • • 
( ... ) elementy co chwila dezawuują się wzajemnie, świat 

dramaturgii demaskuje filozofię, filozofia przekreśla ów 
świat. Gra sprzeczności rośnie w potworną groteskę, z któ
rej nie ma już wyjścia. 

• • 
Z Króla Ubu wreszcie rośnie wizja historii jako krwawo

-absurdalnej rzeżni, najwyraźniejsza w Janulce, i przede 
wszystkim Witkacowska galeria straszliwych i grotesko
wych tyranów, przywódców, dyktatorów, z toczącym pia-nę 
z pyska Gyuba.Iem Wahazarem na czele. Model ojca Ubu 
nabrzmiewa tu nowymi, dwudziestowiecznymi realiami. 
zarazem jednak świetnie pomaga w kompromitacjach nie
tzscheańskich tJbermenschów (Nietzschego nazywał Witka
cy „potwornym umysłowym impotentem") i w tej płaszczy
źnie łączy się z quasi-Konradkami, wywiedzionymi z Wy
spiańskieg-o. 

• • • 
Witkiewicz nadmienia wprawdzie, iż pod ową deformacją 

rozumie w teatrze właśnie „brak sensu wypowiedzer'l i dzia
łań jakichkolwiek zresztą istnień poszczególnych", lecz zara
zem podkreśla, iż „celem naszym nie je t programowy 
bezsens, raczej tylko rozszerzenie kompozycyjnych możli
wości przez nietrzymanie się w sztuce konsekwencj i życio
wych, czyli fantastyczność psychologii i d z iałania , dająca 
wg nas zupełną swobodę komponowania for malnego''. 

• • • 
W konkretnych scenach z dramatów lub z powieści widać 

zupelnie jasno, choć w groteskowo zdemon-izowanych wy 
miarach, j aki świat ginie, gnije, degeneru je się: „formaC]a 
burżuazyjna", „byli ludzie", sf ery arystokracji, finansjery , 
dyplomacji, cyganer i i ar tystyczno-naukowej, oddaj ące się 
„szatańskim" orgiom w oczekiwaniu potopu. W teor ii 
sztuki i w h is toriozofii Witk iewiczowskiej rozrasta się tu 
w zagladę wszelkiej kultury. 
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Skonczył się wiek XIX, lecz tylko pozornie pojmie to 
rozanielona Alicja w krainie czarów. Aby sprostać sytuacji, 
trzeba by nowoczesnej świadomości politycznej całego spo
łeczeństwa - jakżeż tego żądać w tym ziemiańsko-klery

kalno-legionowym Ciemnogrodzie, gdzie nieśmiały projekt 
reformy rolnej upada jako bolszewizm, gdzie od 1939 roku 
dumę armii stanowi kawaleria, gdzie prasa obwołuje gor
szycielem nieszczęsnego Boya za to, że domaga się prawa 
do rozwodów, gdzie z calą wiarą głosi się hasło: „Morze 
i kolonie to potęga Polski." Kolonie! 

Ktoś, kto to wszystko dostrzeże, będzie tak społecznie 

samotny w swej świadomości, że pozostanie mu tylko 
wściekła , groteskowo-deformacyjna drwina, kamuflowana 
„przyszłościową" fantastyką. „Nic nie mogło zachwiać na
szego kraju w jego heroicznej obronie idei narodowości 

w da w n y m, przedhistorycznym nieomal, to jest dziewiętna
stowiecznym stylu, przed zalewem V czy VI (najstarsi 
ludzie ni e pamiętali) Międzynarodówki. A syndykalizm, czy 
robotniczy, sorelowski, czy amerykańsko-faszystowsko-inte
ligencki, to wcale nie taka łatwa sztuka do przeprowadze
nia. Ileż to czasu upłynęło od tych czasów! Polska jak 
zawsze byla „odkupicielką" , „przedmurzem", „ostoją" - na 
tym przecie od wieków polegała jej historyczna misja 
„Sama dla siebie była niczym ." I z tej drwiny wybucha ć· 

będzie krzyk protestu bez nadziei, krzyk rozpaczy „ostat
niego indywidualisty": „Ja nie mam zamiaru być tym 
wytwórcą wzmacniających zastrzyków dla zdychających 

narodowych uczuć czy degenerujących się społecznych 

instynktów, tych wymierających robaków na resztkach 
zgniłego ścierwa wspaniałego bydlęcia z dawnych wieków!" 
A równocześnie zalśni coś może tragiczniejs zego jeszcze -
autodrwina: „O, wstrętny był ten przeciętny inteligent pols
ki owych czasów! Lepsi już byli nawet wysokiej marki 
dranie lub po prostu tłum ... w którego zwojach i skrętach 

czaiła się złowroga, bezlitosna przyszłość przeżytych warstw 
ludz kości." To Witkacy. 

• • • 

Był autentycznym awangardowym pisarzem. W polskim 
dramacie zamknął definitywnie epokę Młodej Polski wraz 
z jej przedłużeniami w dwudziestoleciu, odsłonił w moder
nie kiełki innych, ważniejszych propozycji, pokazał język 

pogrobowcom mieszczańskiego realizmu, otworzył epokę no
wą, tę, w której żyjemy, Reszta należy do nas. 
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