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Stanisław Ignacy Witkiewicz 

MATKA 

Ta piekielna banalność istnie
nia. Jest godzina czwarta po po
łudniu. Potem będzie kolacja, 
potem orgia, potem seans, potem 
nocne koszmary, potem zwykła 
zwykła porcja środków wzmac
niających. Och! to nie do wy-
trzymania. 
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B-ce , z. 1643, 600 I-3/586 

U Witkacego, w całe j twórczości, obie te sprnwy -

to, co odchcdzi i to, co nadchodzi - pokazane są w 

momencie przełomu: jedno już ginie, drugie się 

zbliża . I w tym przełomowym momencie pewni lu

dzie próbują coś ratować z dawnego giną-::ego świa„ 

ta_ Najczęściej tylko siebie, jak bohaterowie„Nadob

niś i k oczkodanów'', ale czasem co3 więcej. Istvan 

w „Sonacie Belzebuba" próbuje n1.t ::; wać muzykę Hy

rkan w „Mątwie" - dawną świetność władzy absolut

nej itd. Wszystkie te próby kończą się fiaskiem. Pró

ba L eona też. Ale próba Leona jest odmienna i waż

na , bo Witkacy traktuje ją bardziej serio niż tamte. 

Sądzi - wiemy to z innych, teoretycznych jego pism 

- że idee, które głosi Leon, mają pewien zdrowy 

s ns społeczny. Leon mianowicie pragnie zapobiec 

nadej ściu szarzyzny i mechanizacji przez uświado

m ienie ludz iom, że istni j e takie za rażenie i przez 

„ o dwołanie się do inte!ektu ludzkiego , któ ry powinien 

i może cd vrócić tę katastrofę , jeśli ludzie zrozumieją, 

co im grozi. Może zamias t „zbaranienia" i konsump -

cyjnej szarzyzny życia , może nawet w miejsce daw

nych , ginących, zaczną się poj awiać jakieś indy vv i 

dunlności nowego typu . 

Konstanty Puzyna, „Teatr" 19170 



·w naszych czasach nastąpiła dysocjacja idei dane 

go człowieka od jego wartości etycznej. Prorok mo

że dziś być świnią - jest to przykre, ale to jest fa.k'. 

Zresztą na razie świnią nie jestem mimo całej nie

nawiści do ludzi - nienawidzę ludzi dzisiejszych. 

Ale zrozum, mimo to nie wiem jednak, czy chciał

bym być kiedy nawet egipskirn faraonem, dlatego że 

faraon - z punktu widzenia tragicznej potworności 

społecznego rozwoju - jest dla mnie takim samym, 

błaznem jak kacyk Papuasów - dawny jego prze

żytek na małą skalę, lub jakiś dzisiejszy Wilhelm II 

i Ludendorff - ludzie Nietzschego. A równie wstrę

tna jest dla mnie cała nasza połowiczna, kłamliwa de

mokracja, jak świadome zbydlęcenie, które jest na 

dnie (. .. )syndykalizmu. Ale tu wynik jest wiadomy -

tylko kretyn może tego nie widzieć - a to, o czym 

ja mówię, zawiera możliwości nowego horyzontu, jest 

nieprzewidzialne, a więc warte wykonania. A wiarę 

moją opieram na tym, że Tajemnica Istnienia jest 

niezgłębiona i w żadnym systemie po.Jęć bez reszty 

pomieścić się nie da. 
„Matka" 

Zdezorganizowana, raczej amorficzna od początku 

banda prymitywu społecznego u najniższych dziku

sów i w kulturach - o ile można j,e tak nazwać: 

przed-egipskich i przed-babilońskich i pra-chińskich 

wyłoniła indywiduum, poddała mu się, aby po wie

kach, strawiwszy je i nakarmiwszy się nim, stać się 

szczęśliwą w zupełnej antyindywidualnej organizacji. 

„Pożegnanie jesieni" 

Faktem jest, że ludzkość degrengoluje coraz bar

dziej. Sztuka upadła i niech koniec jej będzie lekki -

można się bez niej obejść zupełnie dobrze. Religia 

sko/iczyla się, filozofia wyżera sobie bebechy i też 

skończy śmiercią samobójczą. Koniec indywiduum 

zarżniętego przez spoleczdistwo - rzecz już dziś 

banalna. Jak odwrócić ten pozornie absolutnie nie

odwracalny proces uspołecznienia, w którym ginie 

wszystko, co wielkie, co ma związek z Nieskończo

nością, z Tajemnicą istnienia? 

„Matka" 



Sztuka g1me na tle zaniku poczucia osobowości 

w postępującym uspołecznieniu, na tle wyczerpania 

wszelkich kombinacji działania i na tle pojawienia 

się w związku z tym perwersji artystycznej, ginie 

wreszcie w związku ze swoim własP.ym zdemokraty

zowaniem. 
„NO\Ve formy w malarstwie" 

Niezależnie od różnic przekonań w jakichś proble

mach częściowych tażdy musi się zaodzić na to, .le 

rozwój ludzkości idzie, zaczynając ocl najpierwotniej

szego zrzeszenia, w k ieru nku upo -ledzenia indywi

duum na rzecz tego zrzeszen ia, p rzy czym indywi

duum to, w zamian za pewr..e vyr:zeczen ia s ię otr zy

muje inne korzyści, k tórych by samo o iągnąć nie 

mogło. Podporządkowanie interesów 'ednost ki intere

som ogółu - oto najogóln iejsze ujęcie tego procesu , 

który nazywamy uspołecznieniem. 

„Nowe formy w malarstwie" 

l 

Na s zabija inst y nkt społeczności - odwrócić go 

przeciw niemu samemu - na to mamy wtaśnie or

ganizację zbiorowo.~c i , aby si ę nie dać i zabić w niej 

to, co jest szkodliwy m indyw iduum. (.„) Jeśii każdy 

b ędzie myślał tak jak ja, to już tym samym spole

cze-iistwo nie zdoła przerosnąć osobowo.§ci. Na to ma

my organizację nauczania, na to społeczną dyscyplin ę, 

aby móc t ego dokonać, a wted y może , przy takim 

z biorow ym stanie l udzkości, ukażą się nowe, niezna

ne perspek ty wy. W każdym razie nowych możLiwości 

nie ma w koncepcji ogólnej szczęśliwości naszych 

nędznych idealisty czn ych tch órzów - jest t y lk o m rok 

zrnechanizowanej szarz y zny . Tak - indywiduum. 

w ogóle skończyło si ę . Tu jeden cz łowiek ani grup'l. 

wystarczyć n ie może . Dopiero cala ludzko .§ć uświa 

dumiuna w ten sposób stw rzyć może taką atmosferG 

społeczną, w której powstać będą mogly indy w idua 

nowego ty pu , bo ta atmosfera będzie nowa, tak a, ja 

k iej od początku świata nie było. To nie jest żadna 

dotychczasowa m dlo d em okraty czna organizacja tak 

zwanej „in teligenc ji" - m dla demokracja to wciele

n ie fai:s.w - ona n -te poz wala n a spojrz eni.e praw dzi.e 

w oczy , a to ostatnie dopiero, i to m asow e, stw orzy lo 

by nowy z biorowy stan . 

„Matka" 



Nie mamy nic do stracenia. Może to fikcja, ale je

dyna, której warto jeszcze spróbować. W każdym ra

zie tam, gdzie my idziemy teraz, dokąd wloką nas 

ślepe siły społeczne, to jest ku ostatecznej mechani

zacji zbaranieniu, nie ma przed nami nic. Szalona 

praca jest do wykonania - trzeba wykuć z niczego 

podstawy nowych możliwości, które są nieobliczalne. 

Najpiekielniejsza transformacja, jaka się da pomy

śleć. Nie burzyć społeczeństwa i nie stwarzać biaz

nów a la Nietzsche, tylko zużywając sily spoleczn~ 

stworzyć sp ole cz n e nie indywidualne możli

wości powstania nowej ludzkości, A oprócz tego 

wszystkie inne fizyczne .środki odrodzenia mogą być 

potęgowane dalej. Ale my dążymy do produkowania 

zdrowych automatów, stokroć tragiczniejszych w 

automatyzmie swym od owadów - bo myśmy to 

wszystko mieli i stracili. 

„Matka" 

Wiem, jak zacząć. A więc przede wszystkim nie 
chować glowy pod skrzydło, tylko spojrzeć prawdzie 
w oczy i tym właśnie pogardzonym dzi.§ intelektem 
odeprzeć historyczną prawdę, która się na nas wali: 
szarzyzna, mechanizacja, plugawe bagienko społecz
nej doskonalości. Dlatego, że intelekt okazał się sym
ptomem dekadencji, stać się antyintelektualistą, 

sztucznym durniem, blagierem a'la Bergson? O nie. 
N a odwrót: uświadomić sobie to wszystko aż do gra
nic ostatecznych i nie sobie tylko, ale i innym też. 

Zadanie piekielnie trudne: uświadomić szerokie ma
sy, że wolny, naturalny rozwój społeczny grozi 'upad
kieni. Założyć trzeba będzie specjalne instytuty tej 
wiedzy i wytworzyć różne stopnie je.1 popularności. 

Akcja musi być zbiorowa, na olbrzymią skalę. I je.§li 
miliard ludzi sprzeciwi się świadomie upadkowi, to 
upadku nie będzie. Zorganizować tak ogólną świado
mość calych klas, calych społeczeństw, aby na ten 
zbiorowy upadek nie bylo po prostu miejsca, chyba 
między mrówkami. 

„Matka" 

Będę propagował teraz mój biologiczny mater
ializm jako jedm1 możliwą filozofię oficjalną przyszłej 
ludzkości, która musi być wyobrażona w postaci pew
nego rodzaju komunistycznego mrowiska, z maksy
malnym zużytkowaniem każdego człowieka według 

jego zdolności. Ten, który będzie spełniał funkcje te, 
do których będzie najzdolniejszym, będzie z tego po
wodu najszczęśliwszym - będzie sobą w maksymal
nym natężeniu. A przy tym Instytut Badań Psycho
fizycznych określi rodzaj i ilość żarcia, dawki snu .. 
lektury i typ stosunków płciowych - kobiety będą 
wyznaczane odpowiednie przez odpowiedni urząd -
wszystko się ureguluje i będzie wszystkim dobrze( ... ) 

„J edyne wyjście" 



Tylko w zupełnym zbydlęceniu, i to programowym, 

leży prawdziwy, pozyAywny kres ludzkości: nic o ni

czym nie wiedzieć, nie uświacamiać sobie n ic, przy

j-:mrie wegetować. Cala kultura okazała się humbu

giem: droga była piękna, ale się skończyła: nie ma do 

czego dążyć, nie ma drogi prócz nasze j : prawdy nie 

ma, naukn .je nie daje i włazi cala w technikę . 

„Pożegnanie jesieni" 

Zmechanizowanie, czyli mówiąc po pros'.: u zbJdlę -

cenie świadome - to jest prawdziwa przyszłość -

a reszta, to nadbudowa, ornament, który tak się roz

pano zył, że zjadać zac::zął to, co miał zdobić. Doszli ś

my do kresu burżuazyjnej kultury, która nie dała ni~ 

prócz zwątpienia we wszystko. 

„Pożegnanie jesieni" 

.JACYS NOWI LUDZIE WYPEŁZALI Z CZELUŚ

CI, W KTÓRYCH SIĘ KRYLI. ALE TWARZE ICH 

BYŁY RACZEJ PRZERAŻONE TYM, CO SIĘ DZIA

f;O. NIE BYŁO NIC Z TEGO NASTROJU NIE 

WSTRZYMANEGO NICZYM PĘDU, KTORY CZUC 

HYLO TAM, O PARĘ KI LOMETR()W, ZA GRA

NICZNi\ STAC.JĄ - TĘPOTA, STŁUMIENIE, NIE

WIARA I STRACH- OTO ATMOSFERA OGÓLNA, 

KTÓRĄ ODCZUW ALO SIĘ OD RAZU. 

„NIENASYCENIE" 



Wszystkie teksty zamieszczone w programie pochod zą z ut

worów S. I. Witkiew icza 

kierown ik techniczny: Andrzej Ciesielski 

Kierownicy pracowni : 

krawieckiej damskiej: Anna Nalikowska 

krawieckiej męskiej: Romuald Kaczyński 

perukarskiej : Halina Lewandowska 

malarskiej: Ryszard Gieczewski 

stolarskiej: Józef Reszeć 

ślusarskej : Aleksander l\łarkowski 

szewskiej: Gerard Foks 

rekwizytorskiej: Eugeniusz Tylicki 

tapicerskiej: Wiesław Wtorek 

prace farb iarskie: Aniela Rymkiewicz 

Kierow.nik działu elektrycznego: 
Mirosław Szostakowski 

kierownik działu akustycznego: Henryk Kozłowski 

brygadier sceny: Bogusław Jóźwik 

kierownik działu obsługi widza: Ryszard Szczeszak 

kierownik sceny objazdowej: Leszek Zawacki 

koordy.nac ja pracy artystycznej: Joanna Biesiada 

główny księgowy: Stanisław Jaczewski 

redakc ja programu: Elżbieta Lenkiewicz 

Kasa Teatru czynna codzienne (oprócz poniedziałków) w godz. 
12-19, w niedziele: 16-19, tel. 239-15. Adres Teatru: Olsztyn, 

ul. 1 Maja 4, tel. centrali: 259-59. 

cena: 15 zł 




