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Lech Sol<ół 

Dramat Oni należy do wczesnych sztuk Witkiewicza. 
Pod jego tekstem widnieje dokładna data ukończenia 
„aktu drugiego i ostatniego": 3 V 1920, ale poprzedzają 
go sztuki poważnie · liczące się w dorobku autora: Tu
mor Mózgowicz i Nowe Wyzwolenie, na których mię
dzy innymi wspierał się przed wojną fundament jego 
sławy. Wystawiony z powodzeniem przez Teofila 
Trzcińskiego w krakowskim Teatrze im. Juliusza Sło
wackiego Tumor Mózgowicz (premiera: 31 VI 1921), 
chociaż grany tylko dwa razy, wywołał wielkie poru
szenie; było to pierwsze i niezmiernie ważne doświad
czenie teatralne Witkiewicza. 

Sztuka Oni nie była przed wojną ani opublikowana, 
ani grana: wydał ją dopiero w roku 1926 Konstanty 
Puzyna, publikując dwa tomy Dramatów; na deski 
sceniczne trafiła w roku 1955 (wrocławski Teatr Pol
ski - Scena Kameralna, reż. W. Skaruch). Jest to już 
dramat w pełni dojrzały; na jego kartach spotykamy 
dobrze znaną Witkiewiczowską faunę ludzką, wrzuco
ną w świat wstrząsany paroksyzmami przewrotów 
i zmierzający do pbnurego kresu: mechanizacji spo
łecznej; znajdujemy w niej także komplet najważniej
szych tematów wciąż na nowo podejmowanych przez 
Witkiewicza w dramatach, powieściach, artykułach; 
jednym słowem - Witkacy w pigułce. 



Spróbujmy pokrótce określić składniki owej pigułki. 
Tytuł dramatu i jeden z najważniejszych pomysłów, 
które go określają, tłumaczy się całkiem jasno. Wit
kiewicz podjął temat z rozmów potocznych, w których 
lęk przed zmistyfikowaną władzą wyraża się w uży
waniu ponad miarę zaimka „oni". Spika jest wręcz 
przywiązana do wiary w „nich"; jest to jeden z uroków 
życia: Wierzyliśmy w masonów, wierzyliśmy w żydów, 
przez wielkie Z. Teraz wierzymy w Nich. Koncepcja 
tajnych rządów, tajnych sił powraca wielokrotnie pod 
piórem Witkiewicza. Jeszcze w Szewcach (1934) boha
terowie dają wyraz swej niezbitej wierze w to, że 
„tajni ludzie" i „tajne siły" istnieją, a w pewnym 
miejscu tajemniczy głos oznajmia: Oni wszystko mogą. 
W interesującym nas dramacie bohaterowie dzielą się 
na dwie grupy; druga z nich określona została przez 
autora jako „oni". „Oni" nie pozostają w dramacie 
w mrocznej krainie lęków, o ich istnieniu nie sądzi się 
jedynie po rzeczywistych lub urojonych skutkach ich 
działalności, występują naprawdę, a nawet przedsta
wiają się zgodnie z zasadami dobrego wychowania, za
powiadając przybycie„. biletem wizytowym. Wraz z Se
raskierem Bangą Tefuanem wkraczają na scenę dwa 
z repertuaru Witkiewiczowskich tematów obecnych 
w sztuce: polityka z historią i ich zogromniały cień -
historiozofia. 

Polityka z historią i historiozofią pojawiają się 
w sposób niezmiernie dla Witkiewicza charakterystycz
ny: przedstawia on świat poddany szczególnym prze
mianom - „coś" dzieje się w polityce, „coś" dzieje się 
w kulturze, podstawą tych przemian i perspektywą, 
w której stają się zrozumiałe, jest historiozofia. W po
lityce - poprzez ciąg przewrotów kształtuje się spo
łeczeństwo nowego typu, którego rysem dominującym 
jest mechanizacja społeczna, czyli likwidacja jednostek 
jako indywiduów, sprowadzenie ich do roli kółek 
w maszynie; całość mechanizmu, doskonale funkcjo
nującego, to właśnie społeczeństwo. Likwidacja indy
widuów równa się unicestwieniu kultury, gdyż sztuka, 
kultura SP. przejawami działalności. indywiduów ludz
kich zarówno tych, które ją tworzą, jak i tych, które 
ją konsumują. Od. przemian w polityce, doszliśmy do 

przemian w kulturze. Przemiany owe, przebiegające 
w szeroko pojętej współczesności, sięgają korzeniami 
w przeszłość, w historię. Datą graniczną jest wielka 
rewolucja francuska (1789). Wszystko, co w społeczeń
stwie i w kulturze działo się przed nią, polegało na 
ucisku mas i wspaniałym rozwoju indywiduów, przede 
wszystkim władców i artystów; wszystko, co przyszło 
później, zmierza do odwrócenia stosunku: masy wdra
pują się na szczyt hierarchii likwidując indywidua 
a także wszelką hierachię, nawet samo poczucie hie
rarchii. Dążenia te są sprawiedliwe, ale ich owoce nie 
będą jedynie słodkie. Gorzkie owoce tych przemian 
to upadek sztuki i filozofi, a w dalszej perspektywie 
świat dotknięty paraliżem, społeczeństwa zastygłe 
w niewyobrażalnym marazmie. Od polityki i historii 
Witkiewicz przechodzi na grunt historiozofii, formu
łując także historiozoficzne przepowiednie. Jest w tym 
znowu coś dla niego charakterystycznego: jakkolwiek 
wiele napotykamy aluzji do społeczeństw Polski i Eu
ropy międzywojennej, aluzji niekiedy bardzo konkret
nych, to to, co Witkiewicza naprawdę interesuje, ma 
zakrój o wiele szerszy. Interesowały go bowiem nie 
perypetie jakiegoś poszczególnego społeczeństwa (z wy
jątkiem polskiego, na dobrą sprawę jednak dopiero 
około połowy lat trzydziestych), ale perypetie społe
czeństw: szukał odpowiedzi na pytanie „ku czemu 
zdąża świat?". 

Akcja dramatu Oni zaczyna się w całkiem określo
nym miejscu procesu przemian: sztuka jeszcze istnieje. 
ale jest już poważnie zagrożona od wewnątrz (upadek 
indywiduów) i z zewnątrz - przez przemiany społecz
ne i ich przejaw - członków tajnego rządu. Kalikst 
Bałandaszek jest kolekcjonerem sztuki z rozpaczy, że 
nie może być artystą. Jego niemoc twórcza nie jest 
przypadkiem należącym do losów jednostki, jest ona 
znakiem sytuacji ogólnej, w której indywidua zatłam
szone zostają przez mechanizację społeczną. Zresztą los 
artysty rzeczywiście uprawiającego sztukę, a nie tylko 
marzącego o jej uprawianiu impotenta, okazuje się nie
lepszy. Spika Tremendosa bierze udział w przedsta
wieniach teatralnych bez sensu, tworzonych w istocie 
przez byłych, a nie aktualnych artystów. Los jej, po-



dobnie jak los teatru, byłby tragiczny, gdyby nie oka
zał się groteskowy. Śmierć sztuki nie jest bowiem 
p~ękna: pięknie umiera żywy, zdrowy organizm; ago
ma sztuki dokonuje się w momencie jej farsowego już 
rozkładu, groza i tragizm tej agonii dokonuje się 
w sposób, który nas także (przede wszystkim?) śmie
szy. Spojrzenie na dramat Oni z punktu widzenia 
sztuki ukazuje nam zatem artystę niedoszłego oraz 
artystkę trzymającą się swojej sztuki zmarniałej, 
a więc w istocie niemalże byłą artystkę i byłą sztukę. 

Spojrzenie z punktu widzenia polityki (z historią 
i historiozofią) objawia sytuację następującą: społe
czeństwo rządzone jest pozornie przez pozorny rząd; 
mamy do czynienia z jakąć formą demokracji burżu
azyjnej. Za parawanem owego rządu panoszą się „oni", 
którzy rządzą naprawdę. Pociągają za sznurki poru
szające kukły owej burżuazyjnej władzy, przygotowu
jąc moment, w którym otwarcie a tryumfalnie wejdą 
na polityczną scenę. W oku cyklonu, miejscu pozorne
go spokoju, „pod plastyki znawstwa daszkiem, żyje 
sobie z Bałandaszkiem - Spika Tremendosa". Główni 
bohaterowie sztuki, wspomagani przez kucharkę, słu
żącą i dwóch lokai, oddają się kontemplacji sztuki 
dawnej i współczesnej, rozkoszom stołu i łoża. Fabuła 
sztuki jest opowieścią o tym, jak wzburzone morze 
wdziera się do ich azylu pozornego spokoju, podmino
wanego zresztą od dawna, gdyż ulubiona przez pana 
domu „kucharcia" okazuje się szpiegiem. Oświadcza 
zresztą otwarcie, że jest „bardziej wierna państwu niż 
państwu Bałandaszkom". 

Rozkosze łoża. Problematyka erotyczna, u Witkie
wicza zwykle splatająca się z polityczną, najwyraźniej 
w Szewcach, będąca tamże jakby antycypacją haseł 
paryskiego maja 1968, poglądów owoczesnego bożysz
cza młodzieży zachodniej Herberta Marcuse - jest 
w jego dramaturgii w ogóle niezmiernie ważna. Co 
w niej najistotniejsze - okazuje się ona również sym
ptomem upadku. Szaleństwa erotyczne, alkoholowe, 
narkotyczne, a nawet zbrodnie dokonywane są w okre
ślonym celu: pozbawieni przeżyć metafizycznych, ja
kich dostarczać miało w obfitości dawniejsze życie 
i dawniejsza sztuka oraz filozofia, bohaterowie Wit-

kiewiczowskiej sceny usiłują osiągnąć te przeżycia sza
lejąc. Szaleństwa mają jeszcze inny aspekt. Podobnie 
jak - nie przymierzając - rozrywka w Myślach 
Pascala są zgiełkiem, przy pomocy którego człowiek 
zagłusza w sobie pustkę, ucieka od pytań ostatecznych. 
Bo przecież bohaterowie Witkiewicza to nie tylko byli 
artyści, to także byli ludzie. 

Owe rozważania dotyczące tak zwanych w szkol
nictwie „wartości ideowych" dramatu Oni, podobnie 
jak innych dramatów, nie powinny prowadzić do prze
ślepiania odkrywczości i intuicji Witkiewicza w dzie
dzinie psychologii. Zwłaszcza obserwacja stosunków 
męsko-damskich dostarcza w obfitości olśniewającego 
materiału do rozmyślań. Perypetie erotyczne Bałan
daszka i Spiki, jego nagłe pragnienie „zupełnie czarnej 
kobiety", natychmiast realizowane, rozbudowana sfera 
erotyczna u innych postaci, do której czyni się aluzje 
w dramacie, ujawnia mistrzostwo psychologiczne Wit
kiewicza, jeśli tylko umiemy je dostrzec za parawa
nem farsy i groteski. Psychologia jego postaci jest 
zwykle zredukowana do kilku cech, ale te - przed
stawione z wielką wnikliwością. Erotyzm w dziele Wit
kiewicza ukazuje świat bez moralności, którym rządzi 
poszukiwanie przeżyć metafizycznych, w co zresztą 
jego bohaterowie właściwie nie wierzą, powodując się 
złą wolą, ale którym rządzi przede wszystkim rozpacz
liwa żądza użycia. Osobnik użyty i zużyty zostaje na
tychmiast odrzucony jako bezużyteczny. Stosunki mię
dzy mężczyzną a kobietą są walką dwóch egoizmów, 
dokonującą się wedle osobliwej dialektyki przesytu 
i nienasycenia. 

Z tych burzliwych nurtów wydarzeń i stosunków 
wyłania się problematyka ściślej „filozoficzna". Słowo 
„filozoficzny" ujmuję w cudzysłów, gdyż Witkiewicz 
był także filozofem, pod koniec życia przede wszystkim 
filozofem, i niejedna kwestia znana z dramatów i po
wieści została inaczej ujęta w jego pracach filozoficz
nych, co najmniej zyskała inne naświetlenie. W kwe
stiach Bałandaszka i Tefuana problematyka owa do
chodzi wyraźnie do głosu. Pogląd Tefuana na sztukę 
i jej rolę w życiu jednostek jest dla Witkiewicza tak 
istotny, że już po ukończeniu dramatu, 12 XII 1920 



roku, dodaje on przypis następujący: „Ani jedno słowo 
z monologu [Tefuana] nie ma być opuszczone w razie 
przedstawienia tej sztuki - ostatnia wola autora". 

Bałandaszek, złamany śmiercią Spiki, tuż przed 
pójściem do więzienia, wygłasza całe filozoficzne prze
mówienie. Jak się zdaje, wydarzenia wytrąciły go ze 
stanu odrętwienia, gdyż pragnie w celi myśleć o sobie 
jako o przedstawicielu (mimo wszelkie zastrzeżenia!) 
gatunku homo sapiens: „nie wiem, po pierwsze, kim 
jestem, po drugie, po co jestem, po trzecie ... ani, ani ... 
Och! Trzeciego punktu nie ma. Zdawało mi się". Można 
w jego wypowiedzi dopatrzyć się podjęcia słynnego 
pytania Pascala: „skąd przychodzimy, dokąd zmierza
my, kim jesteśmy". Może więc moje skojarzenia odsy
łające do Myśli nie są całkiem dowolne. 
Obecność na scenie trupa Spiki sprzyja refleksjom 

filozoficzno-światopoglądowym. Marianna pyta nawet 
o duszę swej pani: „Gdzież jest jej dusza, skoro nie ma 
już zaświatów? [ ... ] Zaświaty nam zabrali, a świata 
nowego nie dali na ich miejsce." Podobnie wyraża się 
Ficia. Zarówno postacie dramatu, jak widzów czy czy
telników przywołuje do porządku ryk Abłoputy za 
sceną: „Michał! Józef! Dawajcie futra, pręgowane 

czorty!". 
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( ... ) istnienie starszych i wytwarzanie nowych dzieł 
Czystej Sztuki jest zagrożone. Niedługo czasu nie bę
dzie na nic, nerwy będą stępione, niedługo cały ten 
czas przepiękny, w którym lśni się odbicie Wielkiej 
Tajemnicy Istnienia, zapadnie w szary mrok przyszłe
go, zmechanizowanego życia. Będą jeszcze galerie, ale 
nikt nie będzie zwiedzał tych grobów, w których leżeć 
będą pogrzebane najwznioślejsze chwile ludzkości, za
Jąęte w świat oderwanych barw i kształtów. Będą tam 
obrazy promieniować dalej swe światło jak gwiazdy 
w bezdennych otchłaniach Wszechświata. Ale światło 
najdalszej gwiazdy dojdzie gdzieś kiedyś, i jeśli nie 
ogrzeje ona żyjących stworów, to zaświeci jako symbol 
odwiecznego istnienia na tle czarnej, zamarzłej mię

dzygwiezdnej nocy, dla oczu tych stworów, które 
ujrzeć ją będą mogły. Ale obrazy promieniować będą 
w czterech ścianach sal zimnych i pustych, których 
ciszę będzie zmącał tylko miarowy stuk maszyn i gwar 
zamierającego w mechanicznej doskonałości życia; 

i nikt nie przyjdzie, aby ucieszyć nimi oczy i ujrzeć 
w nich ucieleśnioną Tajemnicę Bytu, o której z prze
rażeniem marzył w rzadkich i krótkich chwilach jasno
widzenia. Chwil takich bowiem coraz mniej mieć bę
dzie przyszły obywatel Szczęśliwej Ziemi i nie będzie 
szukał uspokojenia i odpowiedzi na nie, ani w sztuce, 
ani w filozofii. Aż w końcu zgaśnie słońce albo roz
pali się do niesłychanego żaru, kiedy Merkury pier
wszy stoczy się w jego ogniste łono, i ziemia podobna 
będzie do wielkiego mrowiska, zniszczonego przez mróz 
lub spalonego przez jakiegoś pastucha. 

ST ANISLA W I. WITKIEWICZ 
Nowe foTmy w malaTstwie 

wynikające stqd niepoTozumienia 



Spika 
Przypomnij sobie, jak Woltera ćwiczyli lokaje jakiegoś 
demi-artisto z czasów odpowiedniego króla Francji. 
Czyż byłbyś teraz ty, jako Bałandaszek, człowiek twego 
pochodzenia, tym, czym jesteś? Mełłbyś plewy w ja
kimś przydrożnym młynie, a wielcy panowie deptali
by twoją wyzutą z ambicji mordę czerwonymi obca
sami, ty, przypadkowy wyrzutku ogólnej pospolitości. 

Bałandaszel< 
Lubię, jak kobiety, żyjące z inteligentami odpowied
niej jakości, umieją wyzyskiwać swoje ofiary. Karmi
cie się kosztem naszych mózgów, a potem imponujecie 
albo nam samym, albo, co gorzej, waszym wielbicie
lom, a naszym zastępcom. Co za ohydnym świństwem 
jest tak zwana dusza kobiety! 

Spika 
Żeby taki znawca piękna jak ty mówił takie banal
ności, takie blechy! Wstydź się! Już o piątej po po
łudniu zmieniłbyś zdanie, gdybym miała odwagę, choć
by w teorii, odmówić ci tego, co w chwili uduchowie
nia nazywacie wy, mężczyźni, kobiecym świństwem, 
a co kondensuje się dla was w jednym i tylko w jed
nym. 

Bałandaszel< 
Spikusiu, przecież cię kocham!. .. 

(Oni - akt pierwszy) 



(. .. ) Czy Witkiewicz był człowiekiem genialnym? 

W rozmowach ze sobą samym odpowiadam na to 
pytanie odróżniając genialność i należenie do typu 

ludzi genialnych. Aby stwierdzić genialność, trzeba 

mieć jej dowody rzeczowe w dziełach szarpiących 
przyzwyczajeniami środowiska, nadzwyczajnie ory

ginalnych, w pełni dojrzałych i nadzwyczajnie cen

nych. On stworzył wiele dzieł o wyraźnych walo

rach. Nie znam wszelako ani jednego dzieła Wit

kiewicza, 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 z zarodzi możli

wościach. Dorodny ten i potężnie męski mężczy

zna, posiadacz czoła nadczłowieczo wysokiego, 

promieniował rozsadzającymi wszelkie parkany 

protuberancjami siły żywotnej. Wrzały w nim za

soby przenajrozmaitszych potencyj, kotłowała się 

w tym wulkanie lawa o nie spotykanym gdzie in
dziej składzie chemicznym i tę lawę wulkan wy

rzucał z siebie w postaci brył zapiekłych. Był on 

typem genialnym, geniuszem niejako potencjalnym 

jedynie, gdyż rodził nie dzieła do porodu gotowe, . 

lecz raczej embriony dzieł. 

(. .. )Wracając myślą do wspomnienia o nim, nie

raz zadaję sobie pytanie, co reprezentował on z so-

• 

cjologicznego punktu widzenia. I taka mmeJ wię

cej kształtuje mi się na to pytanie odpowiedź. Ist

nieją indywidua świadome swej odrębności od in
nych, w oryginalny sposób twórcze, obce więzi 

organizacyjnej ... Nie stanowią one ani zespołu, ani 

klasy społecznej, odyńce pośród tworów stadnych. 

Ale stanowią typ, typ elitarnego, jednostkowo 
twórczego osobnika. Taki typ, nawet jeśli odczuwa 

sprawę społeczną i przejmuje się nią (N i e n a s y
c en ie, Szewcy), nie czuje się u siebie w atmo

sferze ostrej walki gromad o socjalizm. Boli go 
przede wszystkim to, co degraduje niezależną oso

bowość i niezależność osobowości. A że nadcho
dziły - o czym przeświadczony był Witkiewicz -

czasy konfliktów zespołowych, czasy złe dla solis

tów kultury, przeto urosła w jego psychice do 
miary przerastającej wszystko troska o · monadę 

i wyolbrzymiał protest przeciwko jej upośledzeniu 

w obrazie świata. 

TADEUSZ KOTARBIŃSKI 

Filozofia St. I. Witkiewicza 



Tefu an 
Niszcząc teatr, niszczę cię zupełnie. Powiedziałaś mi 

kiedyś, że jesteś naprawdę tylko w dwóch rzeczach: 

w rozkoszy płciowej, której ci nie dałem i na scenie. 

Tamtego nie zaznasz już nigdy, a teatr zniszczę ja! 

Wiedz, że wszystkie sztuki „pure nonsense" piszę ja, 

i tylko ja, aby przygotować grunt pod komedię dell'arte 

w Czystej Formie, która będzie końcem teatru i akto

rów. Nie możemy po prostu zamykać wszystkich bud. 

Do teatru ludzie są zanadto przyzwyczajeni. Musimy 

zabić go powoli. Prawdziwie zautomatyzowany czło

wiek powinien spać o dziewiątej, a nie włóczyć się po 

różnych budach. Ileż energii społecznej marnuje się 

na te rozrywki. 

(cisza i pauza) 

Niszczę ciebie, bo cię kocham i żyć bez ciebie nie mogę! 

Bądź przeklęta! 

(Oni _ akt pierwszy) 

Protruda 
Jakie to dzisiejsze pokolenie jest wstrętne. Wyrzuty 

wszyscy mieć potrafią - na to ich stać. Ale robić tak, 

aby ich nie mieć, tego nie mogą. Wszyscy jesteście 

słabe, słabe drańcie. Nawet nie stać naszych czasów 

na kanalie w większym stylu. 

(Oni - akt drugi) 

• 

błoputo 
Jak masz wyrzuty sumienia, to idź do dermatologa: 

szara maść i zdrów jesteś za tydzień. A na duchowe 

wyrzuty po prostu pluć, ot co! Wygląd u ciebie taki, 
jakbyś był synkiem opuszczonym przez mamkę. No, 

Kalikście! Głowa do góry! Grunt - nie tracić konte

nansu - nie tracić dychtu, jak się mówi u nas 

w pułku. Idę potańczyć trochę: jeszcze dziś nie tań

czyłem. A ty wypiłbyś trochę więcej - ot co. 

(idzie ku sali, nagle spostrzega na prawej ścianie obraz 
Pisassa) 
A to co? Picasso? Jeszcze został? 

(z wyrzutem do Bałandaszka) 
A, to nieładnie, Kalikście. 
(odwracając się) 

Nie, ja nie wytrzymam i rąbnę. Zamiast zwierciadła. 

U nas w pułku zawsze tak. 
(ze świstem wydobywa szablę z pochwy i wali niq 
z całej sily w obraz; obraz rozlatuje się na kawałeczki) 
W drebiezgi poszedł. 
(szybko odpasowuje szablę i rzuca ją na kanapę) 
Nie gniewaj się, Kalikście. My - wojenni ludzie, 

szczerzy i bez osłonek. A za to można na nas polegać 

jak na własnej żonie. Cha! cha! cha! 
(wychodzi) 

Bałandaszek. 
Mój ostatni Picasso!„. 

(Oni - akt drugi} 



(. .. ) A jednak - to jest moje silne przekona
nie - był on więcej filozofem niż wielu z tych, 
którzy z góry nań spoglądali, traktując go w naj
lepszym razie jako filozofującego literata, a nie 
uczonego. Był filozof em przede wszystkim dlatego, 
że miał własne zagadnienia, którymi żył, które go 
osobiście interesowały i na serio do głębi poru
szały, a nie były tylko nabyte z literatury ani też 
nie były czymś, co po prostu należy do uprawia
nego zawodu. Zagadnienia te przy tym układały 
mu się w pewien system, tworzyły zwartą całość 

i otwierały perspektywy na dalsze kwestie. (. .. ) Był 
indywidualnością. Filozofowanie było mu od pew
nej chwili potrzebne do życia, więcej, stało się 

jedną z głównych postaci jego wielobarwnego ży
cia, i to tą, w której dochodziła do głosu najszla
chetniejsza strona jego natury, postacią, w której 
uzyskiwał skrystalizowanie swej osobowości . 

W nim zdobywał też uspokojenie burz, które nie 
przestawały, mimo wszystko, wstrząsać podstawa
mi jego bytu 

Filozofem był też w tym znaczeniu, że zagadnie
nia, którymi się zajmował, były w istotnym tego 
słowa znaczeniu filozoficzne: dotyczyły struktury 
bytu, jego podstawowych kwalifikacji i jego osta
tecznego sensu. (. .. ) Zagadnienia, jak czelu&ć 

mroczna, niepokojąca a kusząca, wciąż się przed 
nim otwierały, i to nie w jakiejś abstrakcyjnej dali, 
bez związku z tym, czym żył na co dzień, lecz wy
rastały z codziennych zdarzeń odsłaniając w nich 

• 

niesamowitość istnienia i dziania się i każąc mu 
nieraz gorączkowo szukać rozwiązania, a przynaj
mniej podstaw wyjaśnienia problematu. 

( ... )To, że życie nasze duchowe wyrasta z czegoś, 
w czym właściwie nie znajduje żadnego oparcia 
ani wytłumaczenia, że pojawienie się jego wydaje 
się zupełnie bezsensownym przypadkiem, że mogło 
się równie dobrze zdarzyć, iż rodzajem panują

cym na świecie byłby rodzaj termitów lub karalu
chów, że grozi nam w każdej chwili zapadnięcie 
w czeluści czysto zwierzęcego życia, że w ogóle 
wszystko z powrotem wniwecz może się obrócić 

i że nie będzie można sobie nawet z tego zdać 
sprawy- to było owo podstawowe doświadczenie, 
które budziło w Witkiewiczu zasadniczy lęk i prze
rażenie i nie pozwoliło mu odzyskać spokoju. · 
Z przerażenia tego, ze wstrząsu, jaki budziła w nim 
ta podstawowa wiedza, rodziła się nie tylko jego 
sztuka, ale i jego filozofia - i wszystkie jego sza
motania się życiowe. 

ROMAN INGARDEN 

Wspomnienie 
o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu 



Abłoputo 
Pociesz się, druhu! Czasy się zmieniły, a z nimi ludzie. 
Nie ma już ludzi na świecie. Sam wiesz przecież. 

Tefu an 
Wiem, wiem. Bóstwo nasze jest automat. Bóstwem 
dawnym był samowładny, złośliwy, rożkoszny tyran, 
który kochał życie, nasze ludzkie życie . Dziś nikt go 
nie kocha. Nie bóstwa, ale nikt nie kocha życia. Ot, co. 
Widzisz, że ja sam nie wierzę w nic - nawet w auto
matyzm. Psiakrew! - W nic nie wierzę i koniec. Oto 
ją jedną kochałem i teraz zabił ją kabotyn dla głupiego 
estety! ... Nie ma życia! Nie ma nic! Czy rozumiesz to, 
Melchiorze? 

Abłoputo 
Nic nie ma, ale my zostaliśmy. Tajny rząd i naszą ko
medię do końca rozegrać musimy ... Może zrobimy małe 
„pronunciamento", życie może nabierze jeszcze sensu, 
Ryszardzie! Rewolucyjka wisi na włosku. Wypłyniemy 
jeszcze! Z życia zrobimy sobie komedię dell'arte 
w formie czystej jak kryształ. 
(wychodzą) 

Marianna 
(klękając u nóg Spiki z lewej strony) 
Biedna nasza pani. Gdzież jest jej dusza, kiedy nie ma 
już zaświatów? Gdzież teraz wymyśla no\Vy obiadek 
albo nowe stroje? Nie ma jej, nie ma wcale. Zaświaty 
nam zabrali, a świata nowego nie dali na ich miejsce. 

Ficia 
(klękając z prawej strony) 
Nie ma zaświata. Ja sama już w nic nie wierzę 
A żyć tak ciężko, tak okropnie ciężko. 

(Oni - akt drug!) 

NASZ REPERTUAR 

TANIEC ŚMIERCI - August Strindbef'g, przekład: 
Zygmunt Łanowski, reżyseria: Jan Swiderski i Zdzi
sław Tobiasz, scenografia: Franciszek Starowieyski 
BAL MANEKINOW - Bruno Jasieński, przekład: Ana
tol Stern, opracowanie dramaturgiczne i reżyseria: Ja
nusz Wanniński, scenografia: Krzysztof Pankiewicz 
PANNA TUTLI PUTLI - Stanisław Ignacy Witkie
wicz, muzyka: Stanisław Radwan, adaptacja i reży
seria: Janusz Warmiński, scenografia: Lidia i Jerzy 
Skarżyńscy, kompozycja ruchu: Tomasz Gołębiowski 

LUDZIE ENERGICZNI - Wasilij Szukszyn, przekład 
i adaptacja: Orażyna Strumillo-Milosz, reżyseria: Zdzi
sław Tobiasz, scenografia: Wojciech Sieciński, opraco
wanie muzyczne: Władysław Igor Kowalski 
WIELKI FRYDERYK - Adolf Nowaczyński, adaptacja 
i reżyseria : Józef Gruda, scenografia: Marian Kolodzie; 
MEW A - Anton Czechow, przekład: Artur Sandauer, 
reżyseria: Janusz Warmiński, scenografia: Marian Koło
dziej, opracowanie muzyczne: Władysław Igor Kowalski 
HYDE PARK - Adam Kreczmar, reżyseria: Zdzislaw 
Tobiasz, scenografia: Wojciech Sieciński, muzyka: Jerzy 
Andrzej Marek - SCENA 61 
JASKINIA FILOZOFOW - Zbigniew Herbert, opra
cowanie dramaturgiczne i reżyseria : Jerzy Kaliszewski, 
scenografia: Waclaw Kula, muzyka: Stanisław 
Radwan - SCENA 61 
PRYWATNE ŻYCIE PIOTRUSIA PANA - Michal 
Markowski, muzyka i aranżacja: Władysław Igor Ko
walski, reżyseria: Joanna Sienkiewicz, scenografia: Mał
gorzata Walusiak, układ tańca: Marta Bochenek 
SCENA 61, STUDIO DRAMATURGICZNE 
mERMIDOR - Stanisława Przybyszewska, przekład: 
Stanisław Helsztyński, opracowanie tekstu i reżyseria: 
Jerzy Kaliszewski, scenografia: Zofia de lnes Lew
czuk - SCENA 61 
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