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Temat końca kultury: „MATKA" 

Inaczej niż w „Matce" której humor jest (.„) zgryźliwy i sarka
styczny. Tym razem bohater, Leon, nie jest artystą, ale filozofem, 
który poczuł w sobie żyłkę reformatora społecznego. Zdobył on wit
kiewiczowską wiedzę o przyszłym rozwoju cywilizacji !i pragnie ją 

rozpowszechnić po to, aby świadome jednostki mogły się zjednoczyć 
i przeciwstawić procesowi mechanizacji. 

LEON 

( ... ) Zamiast obałwaniać tłumy utopiami państwowego socj,ali
zmu i potworną rzeczywistością syndykalizmu i kooperatyw -
zużyć w tym celu już osiągniętą organizację społeczną, aby 
uświadomić każdego o niebezpieczeństwach dalszego jej roz
woju. Jeśli każdy będzie myślał tak jak ja, to już tym samym 
społeczeństwo nie zdoła przerosnąć osobowości. 

Zawracanie rzeki kijem - mniemał Witkacy. Ale Leonowi po
zwolił osiągnąć niemałe sukcesy. Jego prorocze broszurki wzbudziły 
ogólnoświatowe zaciekawienie! Za jaką jednak cenę zdołał napisać je 
i wydać? Otóż stręczył i sprzedawał żonę, poszedł na utrzymanie roz
pasanej milionerki, został morfinomanem, a nawet - agentem obce
go mocarstwa, któremu sprzedał najtajniejsze wojskowe sekrety! Nie 
ma zbrodni, której by nie popełnił - i wyliczenie występków Leona, 
o których stopniowo dowiaduje się publiczność, musi wywołać bardzo 
zabawny efekt. Tym bardziej, że prorok jest - na pierwszy rzut oka 
- nader niezaradnym maminsynkiem! Kiedy dzielił swój czas na pro
pagandę społecznej prawdy i najokropniejsze bezeceństwa moralne -
matka dniem i nocą szydełkowała, aby ukochanemu synowi dostarczyć 
choć trochę pieniędzy! 

Jest w tym paradoksalna lekcja moralna. Jak mow1 zona Leona, 
Zofia, sama zupełnie sprostytuowana i zmorfinizowana, niewykluczo
ne, że życie, które wybrał jej małżonek, „to taki sam narkotyk, przy 
pomocy którego ty przeżywasz twoje życie nieudanego artysty, tak 
jak ja moje życie nieudanej trzeciorzędnej kokoty - bo nie wiem, 
czy byłabym zdolna być heterą pierwszej klasy". Leon płaci więc gru
bą cenę za prawdę, jaką odkrył, podobnie jak artysta o·kupuje zwy-



kle obłędem rewelacje sztuki. Zbuntował się przeciw nieuchronnemu 
społecznemu rozwojowi i - niejako za karę - został moralnym po
tworem, wyrzutkiem i wypędkiem ze społeczeństwa. Łamie go w koń
cu wyrzut sumienia: nie może znieść zgonu matki, który sam spowo
dował czy przyspieszył. A więc i ten pozorny mocarz nie może stanąć .. 
na wysokości własnej teorii! W ostatnim akcie - może pod wpływem 
moHiny? - czas zawraca jakby i ścieśnia się przestrzeń: raz je
szcze, od początku, ale w przyśpieszeniu, powtarza się los Leona, za
mkniętego w pokoju bez drzwi jak w sennym koszmarze. 

Takie „podwojenie" rzeczywistości, złączone z kolistym nawrotem 
fabuły, przypomina wyraźnie chwyty tak zwanego teatru a'bsurdu. 
W trzydzieści lat później zastosują je Becket i Ionesco. Czemu zaś 
służy u Witka~ego? Otóż pokazuje nie tyle tragiczną, ile tragikomicz
ną koniecmość, która porusza postaciami i skazuje wszystkie na bez
nadziejność nienasycenia. Póki żywy, człowiek Witkacego musi gonić 
za mirażem dziwności istnienia czy przynajmniej - intensywności 

wrażeń. Powtarza w kółko, gesty, czyny i uczucia, które go wreszde 
wyczerpują i zabijają. Ogarnięty metafizyczną namiętnością, musi 
działać przeciw sobie samemu, znieprawiać się i wynaturzać aż do 
momentu, kiedy pada ofiarą własnego szaleństwa i społecznej zemsty. 
Postępowanie ·boha'terów Witkacego ma najwyraźniej cechy samobój
cze. Zmierzają oni ~ zwykle nieświadomie - do własnego unicest
wienia, ponieważ - ścigając niezwykłość - wyczerpują swe wewnę
trzne możliwości i doprowadzają do zupełnego ogołocenia i spustosze
nia duchowego. Jest także w „Matce" ślad wyrzutu sumienia, spowo
dowanego sprzeniewierzeniem się etycznym żądaniom społecmości. Le
ona zabijają w końcu robotnicy: jest to „mały samosąd w imieniu 
mdłej demO'kracji", po którym na scenie nie zostaje nikt ani nic. 
Spóźniony prorok znika bez śladu, nikczemny i śmieszny. 

„Matka" jest sztuką wyjątkowo przykrą; Witkacy mówił „nie
smaczną". Rzadko trafiają się utwory, w których wszystkie ludzkie 
uczucia, a już zwłaszcza te najświętsze, zostałyby równie radykalnie 
wydrwione i zohydzone. Witkacy wyolbrzymia melodramatycmy mo
tyw matki, wyzyskanej przez dzieci, aby uzyskać efekt komiczny 
i ośmieszyć zarówno Leona, jak jego rodzicielkę. Przypomina ona -
w swoich macierzyńskich uczuciach - nakręcony automat. Zarazem 
zaś ma na sumieniu niejedno, poczynając od małżeństwa z notorycz
nym przestępcą, którego godnym potomkiem okazuje się Leon. Wit
kacy ogarnięty był prawdziwym natręctwem poniżania, demaskowa
nia i opluwania człowieka. Wszystko jawiło mu się w przerażająco 

brudnych barwach, jakby słońce Tajemnicy rozbłyskiwać musiało nad 
kloaką świata. Spostrzegł to i poniekąd usprawiedliwił - Irzykowski, 
zastanawiając się nad „Pożegnaniem jesieni": 

Witkiewicz nurza wszystko w cynizmie: nie ma pomyślenia, 
faktu, do którego by nie dodał komentarza złośliwego lub 
ośmieszającego, w czym dopomaga mu jego przenikliwość i wie
dza. A przecież większość ludzi żyje, choćby po pas, w śmiesz
ności i cynizmie - często nie można by życia inaczej wytrzy
mać. ( ... ) Cynizm Witkiewicza nie jest tylko łatwym nicowa
niem rzeczy - od tego zaczyna, lecz zwłaszcza w· drugiej po
łowie powieści dochodzi ( ... ) do litości, do nowej formy współ
życia z bohaterem. ( ... ) Słowa obelżywe, ordynarne przestają 
być wtrętami 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, od.arty z czci, wiary, mały, zastrachany, zachłan
ny, nędzny i biedny - ecce homo i homo sapiens. 

. W tym wirze wartościowań in minus najinteligentniejsze 
problematy, rzekome szczyty myśli, zostają podarte na strzępy, 
stają się ścierkami; gwara ludzi wykształconych staje się czymś 
jak u Reymonta gwara chłopska: wyrazy i pojęcia z pospolitej 
codzienności, z rynsztoka, z łobuzerskich wyśmiewanek, zostają 
wyniesione do rangi literackiej i biorą udział w malowaniu 
prawdy. ( ... ) Wobec tej rozbuchanej nonszalancji stylu ( ... ) inne 
powieści polskie wydają się jakby dziecinne, sztywne, ciasne, 
zakłamane. 

Podobnie w „Matce", sztuce człowieka, który własną matkę ko
chał gwałtownie, niemal chorobliwie. Ale największa nawet miłość 
ma zwykle swoją odwrotną, bluźnierczą stronę. Ona właśnie zajmo
wała Witkacego jako pisarza. Starał się on wszakże zawsze tak prze
sadzić, przerysować niskie uczucia czy postępki postaci, aby czytelnik 
musiał przyjąć je śmiechem. $miechem podszytym niepokojem, ale 
jednak śmiechem. 

JAN BŁONSKI, WSTĘP DO ST. I. WITKIEWICZ 
„Dra11Ulty" 





Czesław Milosz 

St. Ign. WITKIEWICZ 

Ogień, piołun i kurz. 
Oto stoję w obliczu niepodzielnej rzeczy. 
Ogień, piołun i dz.ika czereśnia 
Na płaskim rumowisku nietrwałych pal1stw. 

Po raz ostatni wiatr unosi chmurę , 

Mówię głośno, co widzę ostatni raz 
W bijącym blasku niepodzielnej rzeczy: 
Nad niebo, nad krzyk gęsi w rozlewisku rzek 
Pająk mały wchodzi po brylancie w górę, 
Niżej piołun, pokrzywy i dzika czereśnia 
Na sennych polach nieobeszłych państw. 

Otom jest zwyciężony, 
Ginę zgubą wszelkiego żywego stworzenia. 
A jednak wiem, że to mój własny, niczyj więcej los. 
Otom jest zwyciężony, odbiega mnie ziemia, 
A kruchy kształt pamięci topi się jak wosk. 

Wszystkie stukoty kołysek, matek śpiewy, gdy dzieci kołyszą, 
Wszystkie dyszenia kochanków z oczami nabiegłymi krwią, 
Wszystkie śniegi pomarańczowych górskich świtów 
Mam jeszcze w; sobie. Jeszcze chwilę - są, 

Zanim upadnę w otchłań czarnego zenitu. 

Oto zwycięża ludzkość, zacięta i płodna, 
Która nie pragnąc tajemnicy mnoży się i trwa. 
Ja, wbrew jej woli, chciałem sięgnąć do dna, 
Chociaż ona ma słuszność - bo tak tylko 
Dosięga się dna. 
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