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„Ale jest to nic więcej jak czysta forma pewnych 
wypadków, zastygłych w nieskończoności Istnienia". 
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Wojciech Pasternak 

CZY WITKACY WYPRZEDZIŁ EPOKĘ? 

Dorobek teatralny Stanisława Ignacego Witkie
wicza jest najtrwalszą częścią jego spuścizny. S_am 
Witkacy równie wielką wagę przykładał do filo
zofii którą uprawiał. Tę jego filozofię „akademicy" 
określają jako amatorską, ale w tym „poklepyw.a
niu po ramieniu" kryj e się również pewien podziw 
dla orygin!;tlp.ości sądu.. . . 

Obecnie teatrv choc nadal ryzykuJą oburzeme 
i plajtę finanso\~ą, często sięgają po dramaty Wit
kacego, zaś jego filozofia wdarła się ?a. _sale \'!Y: 
kładowe . Powszechnie przyjęło się mowie o kims 
Ido zyskuje rozgłos po śmierci, że „wyprzedzi~ epo
k~". Uważam to określenie za błędne. Epoki wy
przedzić się nie da - natomiast wybitna jednostka 
może le,Piej i głębiej zrozumieć czasy w któryc~ 
żyj e . Tak też jest z Witkacym ~ jego dramata~1: 
·Obserwacje i doświadczenia, ktore znalazły s~OJ 
wyraz w jego teatrze były przecież dostęp~e Jego 
współczesnym. Późniejsza historia ludzkosci spra
wiła okrut'ny żart Witkacemu realizując w dużej 
mierze jego pcnure proroctwa. Dzisiejsi widzowie 
czy czytelnicy dramatów Witkiewicza mogą to 
stwierdzić, będąc mądrzejszymi o wiedzę o tym, co 
nastąpiło po napisaniu jego dramatów. Łatwiejszy 
obecnie odbiór jego dramatów jest zapewne przy
czyną powiedzenia. że Witkiewicz wyprzed_ził. epo
kę . Moim zdaniem był tylko bardzo wmkhwym 
obserwatorem. W dramatach posługiwał się bardzo 
indywidualną formą, a jego „niezrozumiałość" to 
tyłko niechęć lub niemożność r~wni_e wnik~iwe~o 
odbioru przez widza czy czytelmka Jego tworczos
ci. Pozostaje mi tylko w imieniu wszystkich reali
-zatorów spektaklu wyrazić nadzieję, że jego „Mat
ka" jest przez dostatecznie zrozumiana, aby dla 
Państwa mogła być zrozumiała . 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Każdy utwór ma . pewną tylko, . ograniczon~ i.łoś~ 
interpretacji , poza których granicą przestaJe _hyc 
tym, czym został przez autora stworzony. Miar_y 
jednak obiektywnej na to nie posiadamy. Szekspir 
wystawiony z realizmem Stanisławskiego prze~
taje, według nas, być Szekspirem, sentymental111e 
grany Beethoven - Beethovenem, ale nie~tety nie 
mamy na to żadnego obiektywnego kryten~m. Po
zostanie zawsze możność mniejszego lub większego 
akcentowania treści życiowej, nieunikniona brud
ność każdego dzieła sztuki, nawet najczystszego: 
w .wykonaniu i słuchaniu w muzyce i w teatrze, 
w możności widzenia świata przedmiotów w ma
larstwie. Zależy to oczywiście od tego, na ile sam 
autor zaakceptował treść formalną, a na ile życi~~ 
wą. Każdą rzecz w czystej formie można wystawie 
realistycznie, ale nie z każdego utworu realistycz
nego można zrobić formalną czysto całość, choćby 
dany reżyser na głowie się nawet postawił_ . Ty_lko 
o ile w malarstwie i rzeźbie mamy jedyme dzieła 
i widzów, muzyka i teatr są na tyle upośledzone, 
że muszą zależeć od wykonania, co w teatrze kom
plikuje się do szalonych wprost rozmiarów. Nada
nie formalnego tonu zależy oczywiście od reżyse
ra . Zrozumienie czysto formalnej treści utworu 
i stworzenie jednolitej konstrukcyjnej całości jest 
rzeczą niesłychanie trudną. Ale jako ogólną wska
zówkę moglibyśmy wypowiedzieć zasadę czysto 
negatywną : zapomnieć kompletnie o życiu i n~e 
zwracać uwagi na żadne życiowe konsekwenc.ie 
tego, co się dzieje na scenie w danej chwili, w sto
sunku do t ego, co się ma dziać w chwili następnej. 
Oczywiście: w chwili następnej na scenie. 

„Bliższe wyjaśnienia w kwestii . Czystej 
Formy na scenie" - „Skamander" 1921 



Tadeusz Żeleński - Boy 

Osobliwy jest ów teatr. Porównują go z teatrem 
Pirandella (którego zresztą Witkiewicz nie znał 
wcale), lecz podobieństwo to jest raczej. p~zori:e. 
Pirandello - to mózg; Witkiewicz - to siła zyw10-
łowa. Napisać sztukę teatralną w kilka. n?cy, a 
jednocześnie w dzień machnąć ponad ~ziesięc do~
konałych portretów - oto proceder tworczy, włas
ciwy Witkiewiczowi. 

U niego malarstwo i teatr stanowią jedno. Dzie
ła malarskie Witkiewicza to teatr zastygły na 
płótnie, teatr o życiu tak intei:sywnym, że ~rtysta 
musi uzewnętrznić jego nadmiar dopomagaJąc so
bie płucami aktora, przetwarzając je n~. głosy; a 
jednocześnie przek~ztałca r~z po raz ~WOJ . teatr w 
.<:Prię obrazów zmeruchomiałych, ktore Jak~y . w 
osłupieniu odtwarzają sen życia. Postawa W_itkie
wicza wobec sztuki i życia jest z gruntu tragiczi;a, 
ale wyraża się oszalałą farandolą m~s~k, potworow 
wykrzywiających się w ohydnym us:niechu, a _n~s
tępnie wypowiadających sło~a, kt~r: pogrązaJą 
w zadumie i zaraz wyrywaJą z rneJ brutalnym 
zgrzytem. I całość nasuw_a _na m~śl m~~afizycz~e 
błazeństwo, gdzie kulisami Jest wiecznosc, a poli
szynelem dusza ludzka, zawsze_ ta. sama, zawsze 
jerlnakowa pod pstrokacizną ko~tn~mo~. . . . . 
Oczywiście logika sztuk Witkiewicza rozm s!~ 

od logiki obowiązującej V-: t_eatrz_e _„norm_al_nym .. ' 
którego Witkiewicz nienawidzi. P0Jęc1e o :-iieJ, d~sc 
zresztą mgliste, mogłaby dać owa fantazJa Teofila 
Gautier (w „Pannie de M~upin") n~, temat Sze~s-:
pirowskiego „Jak w~m. s1~ podoba , z. tą mnH~J 
więcej różnicą, że W1tk1e:v1c~ p_os_uwa się zna~zme 
dalej w swoim irracjonalizmie 1 ze I:'rzyprawia go 
nie komedią, ale tragedią. Wychodzi daleko poza 
granice tego, co by~o , d~tyc~.czas teatr~m - te~
trem, gdzie nawet 1 smiałosc konce~CJ~ u~tępuJe 
wobec prawa rzeczywistości życia. W1tk1ew1cz ?d
czuwa potrzebę najgwałtowniejszych ws_trzą~ow, 
która w połączeniu z nieoczekiwaną r~akcJą Jego 
wyobraźni inspiruje mu sytu~cję, gdz.ie boha_tero
wie sztuki wyrzynają się wzaJem na zimno ~1ędzy 
dyskusją dialektyczną, a dowcipem. wyst~zelaJ~cym 
jak raca; co zaś do trup~w, wyno~1 się Je z ~1mną 
krwią za kulisy, chyba ze autor Je wskrzesi,. a~~ 
uwypuklić tym drast_:yczn~ej1 . ele1:ientarną . i:1cosc 
wypadków.Tę mieszanmę zyc10WeJ groteski 1 ży-
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ciowego tragizmu, których splot jak Ś\viat światem 
radował mistrzów teatru, uświetnił Witkiewicz no
wą kombinacją form i kolorów. W tym teatrze ok
ropności jest coś z guignolu - guignolu, którego 
marionetkami poruszałby artysta inteligentny, ob
darzony duchem piekielnym. Humor Witkiewicza, 
cierpki i gorzki, zniewala dzięki swoim oryginal
nym błyskom. Postacie kobiece w jego sztukach 
niepokoją drażniącą przewrotnością dziewcząt 

przedwcześnie zblazowanych; mężczyzna - bohater 
sztuki - jest zazwyczaj wyposażony siłą byka. 
Miejsce akcji - to świat szeroki i urojony, skrzy
żowanie dróg, na którym spotykają się wszystkie 
ludy i wszystkie rasy, silnie nacechowane egzoty
zmem. Gdyby ułożyć pełną listę postaci występu
jących w owych trzydziestu sztukach, dodać do 
tego szczegółowe portrety, sporządzone przez auto
ra, stanęlibyśmy przed bardzo oryginalnym świat
kiem! 

W jednej ze swoich sztuk Witkiewicz wykpił 
okrutnie „psychoanalityków". Freudyści mogliby 
na pewno wziąć opwet, robiąc jego psychoanalizę. 
Tak czy inaczej, interesującą rzeczą byłoby przyj
rzeć się skokom, do jakich zmusiło go życie, zanim 
objawił się talent Witkiewicza-dramaturga. Wycho
wany od dziecka w Zakopanem, przedsięwziął, z 
przyczyny dramatu osobistego, podróż do Australii. 
Ale wybuchła wojna światowa. Kiedy Witkiewicz 
wrócił· spod zwrotników, wcielono go do armii rosyj
~kiej. Walczy na froncie jako chorąży gwardii, jest 
świadkiem rewolucji bolszewickiej, w czasie której 
wywarł nań znaczny wpływ taki oto przypadek: 
zaznajomił się w Moskwie z obrazami Picassa. 
Rzekłbyś, że zamorskie pejzaże, brutalna bezwzglę
dność wojny, koszmar rewolucji - łącznie ze spe
kulacjami matematycznymi i filozoficznymi tego 
mózgu teoretyka skojarzonego z nadzwyczaj wra
żliwą duszą artysty - że wszystkie te elementy 
wywołały w nim rodzaj „urazu psychicznego", 
„,kompleksu", który można rozpoznać w każdym 
z jego dzieł, mimo ich rozmaitości. Schyłek cywi
lizacji i sztuki, szaleństwo postępu mechanicznego 
- oto fakty· stanowiące dlań ustawiczną obsesję . 

„Pologne Literaire'' nr 18 1928 
Przekł. pal. Juliana Rogozińskiego 

;:: tomu VI Pism Boya, wyd. PIW 
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Brian Paul Maguire 

PROBA NOWEGO OSWIETLENIA TWORCZOSCI 
STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 

Zasadniczą wagę dla zrozumienia twórczości dra
matycznej St. I. Witkiewicza posiada pojęcie bez
pośredniości efektu artystycznego, znajdujące się 
u podstaw koncepcji sztuki. Oznacza ono, że w 
toku dzieła,w każdym jego momencie, wszystkie 
jego elementy łączą się ze sobą w nierozerwalną 
całość, bez względu na to, co działo się w poprzed
nim momencie i co dziać się będzie w następnym. 
Zgodnie z ową fenomenologiczną koncepcją oder
wanego momentu, pozbawionego głębi czasowej, 
konsekwencji logicznej i historycznej oraz waloru 
obiektywnej psychologii teatr Witkacego nasycony 
jest fantastyką w działaniach i w psychologii oraz 
deformacjami codziennego życia. Taka deformacja 
w teatrze ma odpowiadać, zdaniem Witkacego, bra
kowi sensu w poezji. Jej wynikiem jest to, że Wit
kacy nie pozwala swoim postaciom na swobodny 
rozwój, na potęgowanie ich charakteru; w gruncie 
rzeczy są one podobne do ,,nadmarionetek" Gordo
na Eduarda Craiga. 

W twórczości Witkacego powtarzają się nieustan
nie pewne wątki jego przemyśleń, takie jak nuda, 
nienasycenie, obrzydzenie, samotność. Daje to wra
żenie zamkniętego kręgu, by w końcu stać się for
malnym wyrazem milczenia; słowa stają się feno
menami, to znaczy dźwiękami, posiadającymi taką 
samą wartość formalną, jak światło, gesty itd. Wit
kacy nie sądził, aby „Czysta forma" abstrakcjna 
możliwa była w teatrze, gdzie występują żywi lu
dzie, mający działać, mó.wić itp. Biorąc to wszys
tko pod uwagę należało by stwierdzić, że sztuka 
Witkacego każe nam żyć w sennym świecie sa
mych, niezależnych od niczego, form. Prowadzi do 
tego zasada bezsensu. swobodnej deformacji rze
czywistości, deformacji psychologii postaci i logiki 
ich działań. Wychodząc z teatru powinien człowiek 
mieć wrażenie, że obudził się z jakiegoś dziwnege 
snu, złożonego z chwil nie dających się z niczym 
porównać. 

W związku z odnowicielską koncepcją teatralną 
trzeba podkreślić budowę symfoniczną każdej sztu
ki Witkiewicza. Na podkładzie całości jego filozofii 
wyłaniają się w jego sztukach oderwane momenty, 

! 

określone przez wza · · b" t . . Jemme so re przecivvstawne 
~nacJe u.czuc10we. Tego typu zestawienia poszcze

golnych . I samowystarczalnych m omentów f 
l1:e~~~og~cznych" p~zypominają rozwój syn';f~~~
w . oreJ to~u przezy wa się do głębi każda n ut • 
k~zdy ton . . Sm~erć naturalna, zabójstwo, n;ęcza; n:e wszystkrch i wszelakiego stopnia aż do krańco 
w :g? \~yrazu okrucieństwa _ stają sie tu ta j war = 
toscram.1 poz .tY\\~nymi , czynnikami d;inamiczn i 
w realizowani u ideału takiej sztuki absolutner 

„ 
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Friedrich Durrenmatt 

To co dotyczy wszystkich ludzi, może być rozwią
zane tylko przez wszystkich ludzi. 

Każda próba jednostki, aby rozwiązać na SWOJ spo
sób to, co dotyczy wszystkich ludzi, musi być ska
zana na niepowodzenie. 

W paradoksie ujawnia się rzeczywistość. 

Kto się przeciwstawia paradoksom, ten przeciwsta
'\Via się rzeczywistości. 
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Karol Irzykowski 

Witkiewicz nurza wszystko w cynizmie: nie ma 
pomyślenia, faktu, do którego by nie dodał komen
tarza złośliwego lub ośmieszającego, w czym dopo
maga mu przenikliwość i wiedza. A przecież wię
kszość ludzi żyje, choćby po pas, w śmieszności i cy
nizmie - często nie można by życia inaczej wy
trzymać(„.) Cynizm Witkiewicza nie jest tylko łat
wym nicowaniem rzeczy - od tego zaczyna, ale 
(.„)dochodzi jakby do litości, do nowej formy 
współżycia z bohaterem( ... ) Słowa obelżywe, ordy
narne przestają być wstrętami nie a propos, stają 
się konieczne, czasem brzmią jak wyzwolenie. Jest 
to nowe oblicze prawdy wewnętrznej. Człowiek 
od góry do dołu, od swych szczytów filozoficznych 
do seksualizmu, odarty z czci, wiary, mały zas
trachany, zachłanny, nędzny i biedny - ecce ho
mo i homo sapiens. W tym wirze wartościowań in 
minus najinteligentniejsze problematy, rzekome 
szczyty myśli, zostają podarte na strzępy, stają 
się ścierkami; gwar:a ludzi wykształconych staje 
się czymś jak u Reymonta gwara chłopska; wyrazy 
i pojęcia z pospolitej codzienności, z rynsztoka, 
z łobuzerskich wyśmiewanek, zostają wyniesione 
de rangi literackiej i biorą udział w malowaniu 
prawdy. 

13 



Michał Komar 

Wampir jest znakiem, który posiada moc orga
nizowania ludzkiej wyobraźni; jeśli nawet wziąć 
w nawias sprawę rzymskiej likantropii i wilkołac
two średniowieczne, to wampir trwa żywy i silny 
w preromantycznym romansie grozy, w roman
tyzmie, przypomina o sobie w wyobraźni schyłku 
XIX w. i później też; jest wciąż obecny - bo zas
pokaja istotne ludzkie potrzeby duchowe. Kiedy 
pojawia się o zmroku ... 

Pojawia się o zmroku. Miękkim, łagodnym lotem 
zbliża się do oświetlonych okien domostw przycup
nięty na skraju lasu, uderza błoniastym skrzydł:m 
w szybę i niknie w ci emnościach. Ostrzegł, więc 
uzbroił. Ale czy miał uzbroić? Powraca jako ostrze
żenie w skórze dyszącego pożądanie zwierzęcia 
o szpiczastym pysku z zębami, które \Vszystko roz
rywają. A po raz trzeci - już w postaci lud_zkiej 
- objawia się, by zakosztować świeżej krwi. By 
zarazić s\vą ofiarę ostatecznym niepokojem, zadać 
jej ból, który jest zapowiedzią przysz_łych _rozkos~J'.· 
Łańcuch wampiryczny zmierza ku 111eskonczonosc1: 
najpierw wiąże oprawcę i ofiarę wespó~ przeży_tJ'.n: 
spazmem, czyni ich wspólnikami czegos, co m1esc1 
sie na pograniczu jawy i snu, potem zaś nie tylko 
ze~wala , lecz nawet i zmusza ofiarę do wzięcia od
wetu na kimś innym. Jakże tajemniczy to odwet, 
j eśli obu stronom zapewnia spełnienie? 

Czy wampir zrodził się lub został zrodzony t ylko 
po to, by budzić grozę? Czy - innymi słowy -
mit wampira odnosi się jedynie do jednostkowo
-intymnej, a zarazem społecznie wyuczo~wj potrze
by lęku. Wampiryzm wywołuje strach i przeraze
nle, ale te ż i osobliwą gorączkę pożądania. Jeśli 
spróbujem y to odwrócić, okaże się, być może, że 
działalność wampira odpowiada na pewne - skry
te w życiu zbi.orowym z obawy przed represją_ -:-
odżywające za to w fanta zmach, potrzeby.' nadzi~J ~ 
i obawy ludzkie. Trudno sobie wyobraz1c bardzieJ 
krańcowa bardziej miłosna formę zespolenia cie
lesnego (duchowego niż to~ oddanie się na śmierć. 
Wampir spija krew ofiary, włada jej życiem. Ofia
ra godzi się na ból i bezwład - zyskując rozkosz. 
Jej pożądanie oddziela się od świadomości i instyn
ktu samoobrony. Zaczyna nad nimi górować. 
Tak więc możn'a założyć, że mit wampira w wersji 
schematycznej i niejako szczątkowe j dotyczy sytu-
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acji, z której należy wyodrębnić przynajmniej trzy 
istotne elementy. Pierwszy: że pasja miłosna jest 
nierozerwalnie związana ze śmiercią, życiodajny 
Eros stawia opór Tanatosowi, ale j ednocześnie i tym 
samym zaspokaja ciemnodestrukcyjne potrzeby, 
życie okazuje się dążeniem ku śmierci i dzięki tern~ 
celowi odsłania swój najważniejszy sens. Drugi: 
że pasja staje się sposobem przekroczenia św~ad?
mego Ja, to jako odnawiany raz po raz w cieniu 
śmierci regresywny związek rozkoszy i bólu, . to 
znów jako dążenie ku śmierci spełniającej, a więc 
ku temu co, na zdrowy rozum, jest zaprzeczeniem 
spełnienia - destrukcją. Trzeci: ż~ jest to prz:: 
kroczenie, w którym służalcza nieomal uległo~c 
wobec władzy Losu, Ciała, pożądania okazuje się 
formą zdobycia wolności bezwarunkowej - tj. 
okazuje się sposobem uniezależnienia się od zaka
zów społecznych, instynktu samozachowawczego 
i własnej świadomości. Ale nie do końca: wampir 
jest fatalnie n_ie~mierte~ny, \~ampiryzi:n ~o, b)'.'ć 
może, udręka swiadomosci, ktora wypieraJąc się 
samej siebie na rzecz szaleńczej wolności jeszcze 
głębiej popada we własne o}rnwy: Bo jeś_l_i k~niecz-: 
nym i najpełniejszym zwienczemem pa.!Jl I:?iłos~eJ 
jest śmierć, to wampir nigdy tego kresu me mną
gnie. Jest skazany na wieczność chłodu k.siężyc~! 
wieczność szelestu błoniastych skrzydeł, w1ecznosc 
wilczego skowytu; chory na niedokonanie, ... roz
pacz pożera samą siebie, ale pożreć nie może, gdyż 
nie jest zdolna do spełnienia tego, czego pragnie ... 
Czy zatem nie należało by dodać, że być m~ż~ 
mit \Vampira zrodził się z podejrzliwej pewnosc1, 
że choć życie jest ku śmierci, to z ch':"ilą. jej nasta
nia przestaje być życiem i czymkolwiek mnym. Po 
prostu przestaje. Albo może to jest pełne łez na
rzekanie na kruchość ciała ]udzkiego, które z pier
wsza chwilą bólu staje się obce, oddziela się od 
duszy i ją męczy? Może to taki gorzki P?mnik 
wystawiony własnym nadziejom na .. nieśm1ertel_
ność i swobodę, za które trzeba płacie udręką? C1, 
którym zdarza się zawyć przez sen, p ewnie znają 
pra\~dę. 

„Czarownice i inni" 
„Dodatki i przypisy" 
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Zygmunt Fremł 

... stworzenie wielkiego społeczeństwa ludzkiego 
udałoby się najlepiej, gdyby n ie trzeba było trosz
czyć: się o szczęście jednostki. 

Charles Baudelaire 

... jeśli chcesz - ty jako poeta - narzucić sobie 
z góry cel moralny, znacznie pomniejszysz t\voją 
moc poetycką. Tak samo jak z \Varunkiem mora l
ności 'narzuconym dziełom sztuki, jak z innym, nie 
mniej śmiesznym warunkiem, jaki sobie ten i óvv 
chce nałożyć, a mianowicie z wyrażeniem myśli lub 
idei zaczerpniętych ze świata obceg sztuce idei 
naukO\vych, idei polit \-cznych itd. 
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WIKTOR PIÓRKOWSKI 
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JANUSZ WITOWSKI 
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Elektrycznej 
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