


TEATR WIELKI W WARSZAWIE 

ROK ZAŁOZENIA 1833 

ODZNACZON Y ORDEREM SZTANDARU PRACY I KLASY 

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 

ROBERT S('-TANOWSKI 

NIENASYCENIE 

(WEDŁUG WITKACEGO) 

BALET ZOFII RUDNICKIEJ W DWÓCH CZ~ŚCIACH 

do muzyki Tomasza Stańki 

ze scenariuszem Włodzimierza Kaczkowskiego 

CHOREOGRAFIA 
ZOFIA RUDNICKA 

SCENOGRAFIA 

!RENA BIEGAŃSKA i WIESŁAW OLKO 

REŻYSERIA SWIATEL 
STANISŁAW Zl~BA 

ASYSTENT CHOREOGRAFA 
TERESA MEMCHES 

BALET TEATRU WIELKIEGO W WARSZAWIE 

KIEROWNIK BALETU 
MARIA KRZYSZKOWSKA 

PRAPREMIE'RA: 24, 25 STYCZNIA 1987 



CZ 1~ść I 

PROLOG 

PRZEBUDZENIE 

WIZYTA U TENGIERA 

WIECZÓR U KSIJ;:ŻNEJ 

SPRAWY DOMOWE 

TEATRZYK KWINTOFRONA WIECZOROWICZA 

PERSY ZWIERZONTKOWSKAJA 

WÓDZ 

o Bu;: o 
OSTATNIA PRZEMIANA 

iPRZERvVAI 

CZ~ŚĆ li 

APPENDIX, CZYLI WIZJE PEYOTLOWE 

Część I 

Ojciec, Genezyp Ka pen de Va has 
Jarosław Piasecki, Krzysztof Słoń , 

Matka, Amalia Ka pen de Va has 
Julita Łubióska, Anna Staszak 

Córka, Lilian Ka pen de Va has 
Krystyna Cichorzewska, Bożena Szymaóska 

OBSADA 

Syn, Zypcio czyli Genezyp Kapen de Va has 
Robert Glumbek, Łukasz Gruzicl 

Narzeczona Zypcia, Eliza Bałachońska 
Anna Białecka, Ewa Głowacka 

Księżna Irina Wsiewołodowna Ticonderoga 
Barbara Kryda, Renata Smukała 

Aktorka, Persy Zwierzontkowskaja 
Monika Korzeniowska, Elwira Piorun 

Wód z n ac ze I ny, Erazm Kocmołuchowicz 
Łukasz Gruzicl, Wojciech Warszawski 

Kompozytor, Putrycydes Tengier 
Marek Almert, Franciszek Knapik 

Urzędnik Em-es-zetu, Toldzio Porayski 
Bogu>-ław Tużnik , Jan Zdanowicz 

Kom is ar z, J ó z e·t Mich a Isk i 

Zdzisław Ćwioro, Piotr Piotrowski 

Pisarz Sturfan Abnol 
Mirosław Kal mba , Robert Sa rnecki 

Służąca Zuzia 
Monika Korzeniowska . Iwona Kowalczyk 

Adiutanci Wod z a 

Wojciech Głowacki, Jarosław Sołowianowicz. Artur Wojtasik. Mirosław 
Żydowicz 

Bożek Murti Bing 
Witold Kiwacz. J a rosław Kłos 



OBSADA 
Tancerki w teatrzyku 
Małgorzata Boryś, Krystyna Cichorzewska, Monika Korzeniowska, Iwona 
Kowalczyk, Julita Łubińska, Ewa Puchalska, Bożena Szymańska, Edyta 
Wasilewska 

Chińczycy 

Marek Dyner, Marek Fiertek, Jarosław Jurasz, Mirosław Kalemba, 
Jarosław Kłos, Paweł Oleksiak, Piotr Oleksiak, Artur Wojtasik, Mirosław 
Żydowicz 

Część li 

Solista I 
Jerzy Kosjanik, Bogdan Cholewa 

Solista li 
Robert Głumbek, Łukasz Gruzie! 

So 1listka I 
Monika Korzeniowska, Iwona Runowska 

Solistka li 
Julita Łubińska, Elwira Piorun 

Solistki 
Krystyna Cichorzewska, Małgorzata Ejchłer, Danuta Gaszyńska, Iwona 
Kowalczyk, Elżbieta Kwiatkowska, Bożena Szymańska, Izabela Zagórska 

Kobiety, Grupa I 
Ewa Borek, Krystyna Cichorzewska, Małgorzata Ejchler, Danuta 
Gaszyńska, Iwona Kowalczyk, Julita Łubińska, Iwona Molka, Katarzyna 
Pazio, Elwira Piorun, Iwona Runowska, Magdalena Siek, Urszula 
Smakulska, Bożena Szutenberg, Izabela Zagórska 

Grupa l i 
Ewa Aksamitowska, Małgorzata Boryś, Danuta Borzęcka, Elżbieta Cyran, 
Violetta Klimczewska, Barbara Kłusek, Monika Korzeniowska, Beata 
Krajewska, Beata Kulik, Barbara Sułkowska, Bo~ena Szymańska, 
Edyta Wasilewska, Halina Wiśniewska, Barbara Zelazny 

Grupa Ili 
Małgorzata Cendro, Iwona Froełich, Elżbieta Gowarzewska, Elżbieta 
Gruzie!, Jo[anta Grygołowicz, Daria Kochańczyk, Jolanta Kowalczyk , 
Katarzyna Kwaśniewska, Ewa Puchalska, Małgorzata Rykier, Iwona 
Wróblewska 

OBSADA 
Mężczyźni. Grupa I 
Radziwił Gogół, Jarosław Jurasz, Mirosław Kalemba, Marcin Miziełski, 
Piotr Piotrowski Robert Sarnecki, Roman Słomski, Jarosław 
Sołowianowicz, 'Krzysztof Stoiński, Zbigniew Szlenk, Robert ~zyma~ski, 
Wojciech Warszawski, Artur Wojtasik, Jan Zdanowicz, Mirosław Zydow1cz 

Grupa ll 
Marek Dyner, Marek Fiertek, Wojciech Głowacki, Artur Janowski, . . 
Krzysztof Kalita, Jarosław Kłos, Roman K)-lcharczyk, Marek Makow1eck1, 
Paweł Oleksiak, Piotr Oleksiak, Sławomir Swiątnicki 

Pedagog - korepetytor baletu: 
Teresa Memches 

Inspektorzy baletu: 
Witold Kiwacz, Bożena Zielińska 

Dźwięk: 

I wona Saczuk 

Scenografowie asystenci : 
Ewa Jarosz 



Próba do spektak lu „ Nienasycenie·· 

OBSADA 

Skład zespołu Tomasza Stańki w nagraniu muzyki do Nienasycenia: 

cz. I 

Tomasz Stańko - trąbka 
Janusz Skowron - syntezator 
Tadeusz Sudnik - syntezator 
Witold E. Szczurek - gitara basowa, kontrabas 
Apostolis Antymos - gitara 
Tomek Holuj - instrumenty perkusyjne 
Dave Holland - kontrabas 
Edvard Vesala - perkusja 
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Tomasz Stańko - trąbka 
Janusz Skowron - syntezator 
Witold E. Szczurek - gitara basowa, kontrabas 
Tadeusz Sudnik - syntezator 
Apostolis Antymos - gitara 
Zbigniew Brysiak - conga 
Andrzej Major Przybielski - trąbka 



ZOFIA RUDNICKA 

„Nienasycenie" nie jest pierwszym utworem choreograficznym solistki 
Baletu TW, Zofii Rudnickiej, i nie pierwsze to jej zetknięcie z twórczością Stanis
ława Ignacego Witkiewicza. Swoje jednoaktowe balety realizowała w Teatrze 
Wielkim już wcześniej, a z Witkacym stykała się już w teatrach dramatycznych, 
współpracując jako choreograf ze scenami „Ateneum" i „Komedii". Jest to jed
nak pierwszy balet pełnospektaklowy Zofii Rudnickiej i w ogóle pierwsza próba 
przeniesienia spuścizny po Witkacym na grunt teatru baletowego. 

Zofię Rudnicką znamy dobrze z jej licznych ról w repertuarze baletowym Tea
tru Wielkiego . Tańczyła m.in. Mirtę w Giselle i M-me Taglioni w Grand pas de 
quatre, Phrygię w Spartakusie i Fedrę w balecie Lifara. Tych ról stworzyła zresztą 
znacznie więcej, zarówno w baletach klasycznych, jak i współczesnych, ale 
kariera solistyczna artystki nigdy nie ograniczała jej szerszych zainteresowań 
twórczych. 

Stosunkowo wcześnie zajęła się choreografią. zaczynając od drobiazgów 
estradowych i telewizyjnych. utaneczniała rewie mody, występy zespołów 

estradowych, telewizyjne programy rozrywkowe, przedstawienia dziecięce i 
spektakle Teatru TelewizJi . Współpraca z telewizją zaowocowała również jej 
własnym show zatytułowanym Szkota tańca, realizacją choreograficzną Danse 
macabre Saint -Saensa i La Va/se Ravela oraz czterema filmami baletowymi : 
Podróż magiczna, Transit, Niedziela lub poniedzialek i Piekielny mlyn. 

Równolegle przebiegała jej współpraca choreograficzna z teatrami dramaty
cznymi i muzycznymi . Najczęściej bywa gościem Teatru Ateneum; pracowała 
tam przy realizacji Wiśniowego sadu Czechowa, Matki Witkacego, Balkonu 
Geneta, Pornografii i Trans -Atlantyku Gombrowicza . W Teatrze Komedia utane
czniła m.in. Narkotyki wg Witkacego, a w Teatrze Małym komponowała ruch 
sceniczny w Romeo i Julii Szekspira Zapraszana była przez teatry dramatyczne 
Poznania i Wrocławia . Dla Krakowskiego Teatru Muzycznego opracowała cho 
reografię w Królu wlóczęgów Frimla, dla chorzowskiego Teatru Rozrywki - w 
Huśtawce Colemana , a dla Teatru Muzycznego w Poznaniu pracowała przy 
prapremierowej realizacji musicalu Myszka Jacka Szczygla . 

Debiutem choreograficznym Zofii Rudnickiej na scenie Teatru Wielkiego była 
Maskarada Chaczaturiana (1979), którą opracowała we współpracy z Witoldem 
Grucą . Później uczestniczyła jako choreograf w realizacji przedstawień opero
wych : Wesela Figara Mozarta i Zlotego kogucika Rimskiego-Korsakowa, Alberta 
Herringa Brittena, była współtwórczynią przedstawienia Historii źolnierza Stra
wińskiego w Sali im E. Młynarskiego. opracowała też choreografię sceny bale 
towej w Hrabinie Moniuszki. Ostatnie dwa lata przyniosły również dwie udane 
kameralne prace choreograficzne artystki, zrealizowane z solistami Baletu Tea
tru Wielkiego : Ostinatio determinare do muzyki Jerzego Satanowskiego (1985) i 
Allegro giocoso do muzyki Grażyny Bacewicz (1986) Pełnospektaklowy debiut 
Zofii Rudnickiej na scenie Teatru Wielkiego jest więc naturalną konsekwencją 
JeJ dotychczasowych osiągnięć twórczych. 

(pch) 
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TOMASZ ST ANKO 

Urodzony 44 lata temu w Rzeszowie Tomasz Stańko należy do najbardziej 
twórczych muzyków Jazzowych w Polsce. Od kilkunastu lat uznawany jest pow
szechnie za najwybitniejszego trębacza Starego Kontynentu, wielu zaś fachow
ców zalicza go również do ścisłej czołówki światowej tzw. nowego jazzu, nurtu 
tworzonego przez najbardziej poszukujących muzyków. 

Mie1scem debiutu Stańki był stworzony wraz z Adamem Makowiczem zespół 
Jazz Darings (rok 1962), który słynny zachodnioniemiecki krytyk Joachim 
Berendt określił 1ako pierwszą europejską formaCję grającą free-jazz. Po latach 
należałoby stwierdzić, iż trębacz ten jako jeden z nielicznych Europejczyków 
potrafi grać w przekonujący sposób tę niezwykle trudną muzykę, w której ogra
niczenie stanowi wyłącznie wyobraźnia artysty. Stańko jeszcze wielokrotnie 
wracał do tej formy wypowiedzi lecz nie stał się niewolnikiem braku konwencji -
często grywa również jazz tonalny o określonych podziałach rytmicznych. 

W 1963 r. artysta ten związał się ze słynnym, zmarłym w 1969 r. pianistą i 
kompozytorem Krzysztofem Komedą, który, jak sam twierdzi, wywarł na niego 
największy wpływ. Lata sześćdziesiąte to również początek działalności history
cznego już kwintetu Stańki uważanego za jeden z kilku najważniejszych zespo
łów w historii polskiego jazzu, prezentującego oryginalną wizję muzyki free 
łączaca indywidualną inwencję z dyscypliną. W 1973 r., osiągając szczyt możli-

\() 

waści twórczych, a także popularności, członkowie kwintetu zdecydowali, iż 
każdy z nich pójdzie własną drogą. Już wtedy można było mówić o wszechs
tronności zainteresowań stylistycznych Tomasza Stańki, zaś rozwiązanie kwin
tetu, jak się wydaje, zintensyfikowało ich rozwój. We wcz.esnych latach 70-tych 
był on solistą big bandu (Studio Jazzowe Polskiego Radia) 1 eksperymentalnej 
New Eternal Rhythm Orchestra prowadzonej przez Krzysztofa Pendereckiego 1 
wykonującej jego kompozycje, nieco później także orkiestry smyczkowej (Grand 
Standard Orchestra). Muzyką bliższą klasycznie rozumianemu jazzowi tworzył 
stojąc na czele kwartetów i trio nagrywaiąc m.in. (jako jedyny Polak) płyty dla 
słynnej wytwórni ECM. Nieco inny charakter miały duety trębacza tworzone z 
innymi wybitnymi muzykami. Główną rolę odgrywały w nich intuicja, wyobra
źnia i umiejętność odczytania myśli partnera, a byli nimi m.in. Adam Makowicz'. 
Edward Vesala, Albert Mangelsdorff, Tomasz Szukalski. Wreszcie najbardziej 
osobiste w wypowiedzi były solowe kreacje stanowiące swoiste konwersacje z 
samym sobą. Ich zapis zawieram.in. płyta nagrana w słynnym hinduskim gro
bowcu Taj Mahal i świątyni Karla Caves, notabene po karkołomnych zabiegach 
zmierzaiących do wyprowadzenia w pole strażników broniących dostępu do tych 
obiektów. 

Największe osiągnięcia zanotował na swoim koncie Stańko jako lider włas
nych zespołów lecz wielokrotnie sprawdzał się też jako realizator koncepCJi 
twórczych innych artystów. Szczególną wartość miała, 1ak się wydaje, współ
praca z Cecil Taylorem, uwazanym za najwybitniejszego pianistę free-jazzu. 
Wielkich wrażeń dostarczyły również występy trębacza z tak znakomitymi muzy
kami jak Jack de Johnette, Gary Peacock, Reggie Workman, Barry Altschul _i 
in., a także wymienionymi już orkiestrami i Krzysztofem Komedą. Warto tez 
wspomnieć o nagraniach, 1akich Stańko dokonał z popularnymi grupami rocko
wymi SBB i Maanam_ 

Wzrost zainteresowania artysty muzyką rockową, jaki można zaobserwować 
w latach 80-tych, znalazł odbicie w utworzeniu zespołu COCX, którego mocny i 
wyrazisty rytm o latynoskim zabarwieniu stanowi nowe, inspirujące tło dla 
solowej wypowiedzi. Ważniejszym etapem w artystycznym rozwoju trębacza 
wydaje się być jednak powołanie do życia zespołu Freelectronic. Pierwsza część 
jego nazwy nie oznacza tym razem wyłącznie free-jazzu lecz raczej otwartość na 
wszelkie możliwe zjawiska muzyczne. W skład grupy wchodzą dwaj „starzy" 
(choć młodzi wiekiem) współpracownicy Stańki z okresu, gdy tworzyli z nim 
muzykę bliższą klasycznemu jazzowi. Są nimi: grający na syntezatorze Yamaha 
DX7 Janusz Skowron oraz basista (kontrabas i gitara basowa) Witold Szczurek. 
Obaj prowadzą również własne zespoły: Card Blanche i Basspace. Kwartet uzu
pełnia obsługujący syntezator Synthi „Łowca dźwięków" Tadeusz Sudnik zwią
zany na stałe ze studiem muzyki eksperymentalnej Polskiego Radia. Jeden z 
krytyków określił na łamach „Jazz Forum" Freelectronic jako organizm, w któ
rym każdy z muzyków został zaprogramowany przez lidera na maksimum swych 
możliwości, bez ograniczania swobody. Stwierdzenie to można zresztą odnieść 
do wszystkich zespołowych przedsięwzięć Tomasza Stańki. 

Pomimo mnogości wcieleń stylistycznych i występów u boku wielkich osobi
stości muzyki współczesnej Stańko zawsze pozostawał sobą, zachowując 
wszystkie cechy swej niepowtarzalnej osobowości. Podstawowym jej wyzna
cznikiem jest poetycka, czasami nieobliczalna wyobraźnia połączona z bez_błędną 
techniką i ścisłą wiedzą formalną. Łatwo rozpoznawalny styl gry cechuje sku
pienie, drapieżność i spazmatyczna czasami ekspresja. 

Prezentowana na scenie Teatru muzyka jest swego rodzaju debiutem Stańki, 
który wprawdzie stworzył wcześniej wiele kompozycji,_ lecz ich znacz~nie w 
muzyce jazzowej jest bardzo specyficzne. Są one Jedynie punktem wy1sc1a dla 
własnej interpretacji i przede wszystkim improwizacji_ W tym p_rzypadku m_uzyka 
baletowa (obejmująca zarówno starsze jak 1 nowe komp_~zyc1e) JUZ chocby_ ze 
względu na ograniczenia czasowo-formalne musi stanow1c zamkniętą całosc _z 
drugiej strony udział samego kompozytora w jej wykonan_iu iest gwarancją, 1z 
ostatecmy kształt otrzyma dźwięk w momencie powstawania. 

Adam Szulc 
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„Ja, wybierając los mój, 

wybrałem szaleństwo". 

Tadeusz Miciński W mroku gwiazd 

WITKACY 

1.1 



1. Z góry odpieram zarzut, że powieść ta jest pornograficzna . 
Uważam, że opisanie pewnych rzeczy, o ile one dają pretekst do 
wypowiedzenia innych, istotniejszych, musi być dozwolone. ( ... ) 
Czasem lepsza jest kropka nad „i" i ogonek przy „ę" niż dysk
retne kropeczki i myślniki . Od czasu jak Berent wydrukował słowo 
„skurwysyn" (Ozimina). a Boy zdanie, w którym było wyrażenie 
„Rżną się jak dzikie osły" (Przedmowa do Panny de Maupin), 
uważam, że można się czasem nie krępować, o ile to opłaca się w 
innym wymiarze. Oczywiście zawsze można powiedzieć : „Co 
wolno księciu, nie wolno prosięciu" - trudno, trzeba zaryzykować . 

2. Również odpieram z góry możliwy zarzut niepoważnego sto
sunku do kwestii religijnych. Tyle jest u nas zakutych łbów, że i to 
jest możliwe. Stanowczo przeciw temu protestuję. 
3. Kwestie społeczne są traktowane naiwnie, bez fachowej zna
jomości, bo jej nie posiadam. Chodzi o tło . Nie robię też żadnych 
aluzji do rzeczy aktualnych, żadnych wypadków majowych z roku 
1926 czy marcowych z roku 1927. Mógłbym również dobrze 
umieścić całą tę historię w Wenezueli czy Paragwaju i zaopatrzyć 
„bohaterów" w hiszpańskie czy portugalskie nawet nazwiska. Nic 
by to nie zmieniło istoty rzeczy. 
4. Ponieważ nie mam pojęcia o tym, co to jest życie zbytkowne, 
traktuję tę kwestię trochę humorystycznie i fantastycznie a la 
Madzia Samozwaniec.( .. . ) 
6. ( ... ) Muszę zaznaczyć, że w sądach moich o sztuce nie kieruję 
się ani osobistymi względami, ani polityką, ani niczym innym 
oprócz tego, czy uważam daną rzecz za artystycznie dobrą czy złą. 
Niestety muszę stwierdzić, że ten stosunek do dzieł sztuki jest u 
nas rzadkością . 

7. ( ... ) Babranie się w autorze a propos jego utworu jest niedysk
retne, niestosowne, niedżentelmeńskie. Niestety, każdy może być 
narażony na tego rodzaju świństwa . Jest to bardzo nieprzyjemne. 
PS. Za „przykrego wroga" uważam takiego, z którym nie można 
walczyć wskutek braku u niego określonego jednoznacznego 
systemu pojęć, i takiego który nie jest szczery w stosunku do 
samego siebie - nie analizuje siebie dość starannie, przystępując 
do krytyki czy polemiki, no i nie rozumie idei przeciwnika. 
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Wyjątki z przedmowy Stanisława Ignacego 
W itkiewicza do Pożegnania jesieni 

Witkacy. Pani Akne 1est c ieżkostrawn a (portret Ireny So lsk1e1. rysunek węglem) 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

NIENASYCENIE 

11 1.1e nll:n 1' i 

Genezyp Kapen nie znosił niewoli w żadnej formie - od najwcześniej
szego dzieciństwa okazywał wstręt do niej nieprzezwyciężony. (Mimo to 
jakimś niepojętym cudem wytrzymał ośmioletnią tresurę ojca-despoty. 
Ale było to czymś w rodzaju nakręcania sprężyny - wiedział, że kiedyś 
rozkręcić się musi i to go trzymało) . 
(. ) Więc jednak wszystko jest. Skonstatowanie tego nie było tak 
banalnym, jakby się to zdawać mogło . Podświadoma . zwierzęca ontolo
gia, przeważnie animistyczna, niczym jest wobec pierwszego błysku 
ontologii pojęciowej. pierwszego ogólnego egzystencjonalnego sądu. 
Sam fakt istnienia nie przedstawiał dotąd dla niego nic dziwnego. Pier
wszy raz teraz zrozumiał przepaścistą niezgłębioność tego problemu . 
(.„ ) Nic, psiakrew. nie działo się po prostu - wszystko było pokłębione, 
poplątane, skiełbaszone, jak naumyślnie przyprawiona przez złego 
ducha piekielna życiowa sałatka. Teraz mu się tak wydawało - a cóż 
dopiero później! Chociaż może z pewnego punktu widzenia uprościły się 
potem pewne rzeczy przez to nieznaczne życiowe ześwinienie, któremu 
chyba jedynie święci nie podlegają . 
( ... ) Informacja : Wojna antykomunistyczna stworzyła dziwnie parado
ksalny stan wszystkich narodów, które wzięły w niej udział . Teraz 
wszyscy uczestnicy mieli chroniczną rewolucję bolszewicką u siebie, a 
w Moskwie właśnie „szalał" Biały Terror z byłym Wielkim Księciem, a 
obecnie „Carem" Kiryłem na czele . Polska za cenę straszliwych pozor
nych wysiłków paru ludzi (jednym z nich był obecny minister Spraw 
Wewnętrznych Dyament Kołdryk·) (W istocie zupełnie coś innego wpły
nęło na powodzenie ich słynnej misji) zachowała neutralność i nie przy
jęła udziału w przeciwbolszewickiej krucjacie. Wskutek tego nie miała 
jeszcze u siebie rewolucji . Jakim cudem wszystko trzymało się jak na 
włosku nikt na razie powiedzieć nie umiał . 

( ... ) Nie - żyć męką (choćby nieświadomą). zapracowanych czort wie po 
co w ten sposób pseudoludzkich półbydląt. nie będzie. (Ach, jakże łatwo 
byłoby zrobić z nich świetliste duchy! Ale trzeba na to idei - no i pew
nego obcięcia tych odpadków dawnej giełdy, które błąkały się jeszcze aż 
brudne i śmierdzące od interesów po zakamarkach nędzy polskiego 
ducha, tego przez wielkie D. mimo że o nim tyle gadano). 
( ... ) - Nie - nie będę ich błaznem - piał dalej zapieniony Sturfan . Zachli
bywalsia i pluł jadem. - Będę pisał powieści, kiedy już w sztuce, praw
d z i we j sztuce nic do zrobienia nie ma - ale powieści me-ta-fi-zy
c z n e! Rozumiecie? Dosyć już tego parszywego „ znawstwa życia" -

I~ 
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zostawiam to wyprutym z talentu podglądaczom miernoty i odtwarzają
cym ja z lubością. Bo czemu to właśnie robią? Bo nie mogą nikogo wyo
brazić sobie ponad sieb ie samych . Nie mogliby stworzyć typów wyższych 
i zdobyć się wobec nich na ten , tak zwany przez krytycznych pasożytów , 

„pogodny, ten pseudogrecki uśmiech pobłażania" z wysokości niedosię
żnej twierdzenia, że wszyscy są św i nie i ja też, i przebaczam to im i 
sobie też Do cholery już raz z tą całą Grecją i tym odgrzewaniem pseu
doklasycznych rzygowin . A nie! 
( . . ) Wie pan przynajmniej, co to jest szczęście, i niech to panu wystarcza 
- szeptała dalej księżna uśmiechając się przy tym uprzejmie. A dla 
muzyki pana to lepiej , że pan cierpi . Artysta , prawdziwy artysta, a nie 
przeintelektualizowany młynek, mielący automatycznie wszystkie moż
liwe wariacje i permutacje, nie powinien bać się cierpienia. 
( ) /l. najciekawsze jest absolutne (!) niedopasowanie człowieka do 
funkcji istnienia . I to występuje tylko w epokach dekadencji. Tam to 
widać dopiero metafizyczne prawa bytu w całej ich nagiej okropności. 
Moga mi zarzucać, że robię ludzi bez woli, próżniaków, analityków, nie
zdolnych do czynu Mogą się innymi typami i nawet ich tropikalnymi 
awanturami czy sportem zająć ludzie mniej ode mnie inteligentni. Ja nie 
będę opisywał tego, co byle dureń zobaczyć i opisać potrafi . Ja muszę 
sięgaś w niewiadome, w sam najistotniejszy podkład tego, czego 
powierzchnię durnie widzą i opisują bez trudu . Ja chcę zbadać prawa 
historii świata nie tylko tu , ale wszędzie, gdzie są myślące stworzenia. 
(mówił Sturfan Abnol). 
( ) „Religia jest najgłębszą prawdą. A te wszystkie jej pochodne to już 
nie wiara tylko omamienie słabych dusz. niezdolnych do patrzenia oko w 
oko własnej ich metafizycznej pustce . To już nie to . I niektórzy wiedzą o 
tym i trują się świadomie przez sflaczenie ducha, brak woli do prawdy i 
strach przed bezsensem, który odkrywa wszelka ostateczna prawda, 
jeśli go nie zakrywa szczelnie granicznymi pojęciami. Ale na luksus 
pojęć granicznych nie każdy sobie pozwolić może . (Tak mówił kiedyś do 
Bazylego Tengier) . 
(„ ) Tengier mówił dalej - I tak być musi w ogóle. Przyjmuję transcen
dentalność tego prawa. jego absolutną konieczność - tego prawa -
powtórzył - że jeśli gdzie jest sztuka, w jakimkolwiek świecie, to musi 
przebiec tę linię rozwoju form co u nas, musi być związana z religią i 
metafizyką , które są taką samą koniecznością istot myślących jak i ona. 
Ale tylko w czasie właściwym . A potem musi zginąć zjedzona przez to, 
co ją stworzyło, przez społeczną miazgę, która , krystalizując się w 
doskonałe formy, wyprzeć musi z siebie wszystko, co jej w tym procesie 
przeszkadza. 
( .) - Mnie jest tak źle , jak nigdy, a przy tym zupełnie bez powodu -
jakby!Tl poczuł, że wszystko, ale to wszystko na całym świecie jest nie 
takie, jak być powinno. Jest przede wszystkim zawinięte w jakąś pow
łoke - nawet astronomia. A ja chcę dotykać wszystkiego gołego , jak 
dotykam mojej własnej twarzy moją własną ręką . „ Ja chcę to wszystko 
mieć, dusić, cisnąć, wygniatać, męczyć!!! - krzyknął histerycznie, prawie 
z płaczem Genezyp, nie poznając samego siebie w tym, co mówił . W 
miarę formułowania nieważna dotąd myśl stawała się jedyną 
rzeczywistością. 

(„. ) Nie zginiesz w życiu. ale strzeż się obłędu . Zachować cała wartość 
tej dziwności, którą dziś po raz pierwszy poczułeś, nie myśląc o. niej i nie 
wypowiadając jej, n1ezm1ern1e trudnym jest zadaniem. Powinna świ e ci ć 
jak .lampa zza .mlecznej szyby, ale nie waż się rozbić tej zasłony i spoj 
rzec .w samo sw1atło . Wtedy będziesz musiał potęgować je aż do ośle
p1en1a, co właśnie grozi mnie. Może gdybym mógł żyć tak, jakbym chciał , 
moze wtedy nre byłbym artystą . 

(„. ) - Wiara w sens życia jest jedynie udziałem ludzi płytkich . Ze świa
domością irracjonalności istnienia żyć tak, jakby ono było racjonalnym -
to jest jeszcze marka . To leży między samobójstwem a bezmyślnym byd 
lęctwem . Wszyst.ko, co było głębokim, powstało tylko z rozpaczy ostate 
cznej 1 z~ą:prenra . Ale ~iało tę wartość, że przez wynik, niepodobny 
nawet. do zrodła swego, usw1adam1ało rnnych o czymś zupełnie innym: o 
1ndyw1dualnej rch . wartości, która znowu tworzyła podstawy uspołe 
cznrenra, u.nremozlrwrającego następne zwątpienie . Ale dziś czasy wąt 
p1c1el1 . ~konczyły się. !rzeba bezmyślnie - nie w znaczeniu technicznym 
oczyw1sc1e - dział.ac : produkować jak najwięcej za wszelką cenę. 
Wszystko, . co czynimy, nawet my, są to tylko różne formy tego za 
maskowania przed sobą ostatecznego nonsensu istnienia . Ludzkość bara
nim pędem dąży do szczęścia niewiedzy, zaczynając gnębić tych. skarla
ły.eh dziś, uświadomicieli, którzy jej w tym przeszkadzają, nic w zamian 
nre dając . Byli potrzebni dawniej dla uświadomienia bydła i dania mu 
możności orga.nizacji. Teraz są zbyteczni - mogą ginąć , tym bardziej. że 
są duzo n1zszej markr niz c1 dawni. (wypowiedź Tengiera). 
(„ .) - Zypku , życie jest straszne - nie w tych codziennych okropnostkach , 
z których usprawiedliwienia zrobili kiedyś Norwegowie soczek nowalii 
w swej literaturze: to wyolbrzymienie uroku codzienności do rozmiarów 
wszystkoś.ci'. to wmawianie, że wszyscy są równi w podstawowych 
namrętnoscrach , to konstatowanie banalnych podobieństw między księ
ciem krwi .a zbydlęconym robociarzem - czemu nie między człowiekiem 
a m1ęczak1em od razu - to nie jest droga prawdy. Zaktual izowana rów
ność chrześcijańska, raczej jej złudzenie, i te wszystkie osobiste udo
skonalenia się a la Bazyli , to kłamstwo słabych . Równość będzie kiedyś -
kredy idealna organizacja społeczna rozdzieli bez reszty wszystkie funk
cje według zdolności. Ale hierarchia nie zniknie nigdy. (wypowiedź 
Tengrera) 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

NARKOTYKI (Peyotl) 

„Dostałem maksymalną dawkę peyotlu: siedem piguł wielkości grochu, 
zupełnie nieoczekiwanie od p. Prospera Szmurły, za co do końca życia 
będę miał dla niego niczym nie dającą się wyrazić wdzięczność. A trzeba 
dodać, że był to oryginalny peyotl meksykański, pochodzący z n iewiel
kiego zapasu dr Osty, prezesa Międzynarodowego Towarzystwa dla 
Badań Metapsychicznych . Preparaty, które dostawałem następnie od dr 
Rouh1er, wydobyte z kaktusów hodowanych zdaje się na Cote d'Azur, 
nie dorównują mu co do zdolności wywoływania wizJi, a przewyższają 
znacznie co do skutków ujemnych . ( ... ) Znane są przesadzone opowia
dania o snach u ludzi, nie mających nic wspólnego z rzeczywistą blagą -
przyparci do muru odwołują czasami wiele znaczących szczegółów. Ale 
sen to dla niektórych coś nic wspólnego nie mające z rzeczywistością 
życia. Inaczej twierdzi Freud, dla którego nawet zmiany czynione w 
snach przez opowiadającego są wyrazem istotnych stosunków panują
cych w warstwach podświadomych . Twierdzę, że to samo stosuje się do 
wizji peyotlowych, które ukazać mogą człowiekowi to, co sam przed 
sobą starannie ukryć się stara . 
( .. . ) Peyotlowe sensacje i dz i w n ie j s ze wizje - bo są niektóre zupełnie 
realistyczne - są tak trudne do zrekonstruowania , jak niektóre sny, w 
których nie wiadomo, o co chodzi i co się dzieje i których żadnymi 
porównaniami nawet w przybliżeniu ująć nie można, a mimo to, szcze 
gólnie zaraz po obudzeniu się - uczuciowo jakby - ma się zupełnie 

dokładne o ich treści pojęcie . Obrazy łączą się w dziwne sploty z uczu
ciami muskularnymi, z czuciami wewnętrznych organów i tak powstaje 
nie dająca się rozplątać całość o niesłychanie subtelnym nastroju ogól 
nym, która wymyka się wszelk iej analizie i rozsypuje się w gruzy, w 
nieokreślony chaos przy najmniejszym wysiłku w celu jej skon
solidowania . 
( .. ) Są w wizjach peytowych trzy gatunki przedmiotów: martwe, martwe 
ożywione i stworzenia żywe. Te dzielą się na realne i fantastyczne -
realne mogą być : 1. znane, proste i 2. skombinowane ze znanych ele 
mentów, w połączeniach nie odpowiadających żadnej rzeczywistości 

Fantastyczne „urągają " po prostu, jak się to pisze, (ale nigdy się niestety 
nie mówi), wszelkim wysiłkom ich adekwatnego opisu : pojmuje się je 
jedynie w chwili widzenia , a i to nie bardzo. Z chwilą gdy znikną z peyot
lowej rzeczywistości , żadna siła nie potrafi ich zrekonstruować . Spró-

Witkacy: Rysunek z trzema postaciam i (ołówek . 1928) 

buję później ( .. . ) Kto tego typu stworów nie widział, ten nigdy nie potrafi 
ich sobie odtworzyć . A do tego to piekielne wprost wykończenie wyko
nania! Rzeczywistość peyotlowa robi wrażenie naszej oglądanej przez 
mikroskop, oczywiście tylko co do dokładności „odrobienia". Pole 
widze.nia jest poc.zą.tkowo małe - wizje zaczynają się mniej więcej w 
jego srodk~. Ale jesl1 się nie otwiera oczu przez czas dłuższy, to pole 
rozszerza się 1 czasem nawet prawie „obejmuje" zapeyotlowanego tak, 
jak normalna rzeczywistość - zachodzi bokami, a nawet daje dziwne 
spec.yf1czne wrażenie : widzenia plecami . Przy tym zaznaczyć trzeba 
(koniecznie), ze pole widzenia peyotlowe ma jednakową ostrość na całej 
swojej przestrzeni : _nie ma w nim ostrego widzenia w punkcie rzucają
cym 1 coraz bardziej rozwianego w miarę zbliżania się do krańców - całe 
posiada ostrość najbliższego sąsiedztwa punktu rzucającego przy zwy
kłym patrzeniu. 
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Witkacy Rysunek (ołówek , 1929) 

JAN BŁOŃSKI 

fragmenty Wstępu do Wyboru drarnató1r 

Stanisława Ignacego Witkiewicza, 

Centra lny punkt swej postawy życiowej. artystycznej 1 filozoficznej wskazał W1tk1ew1cz z 
wyJatlwwa dokładnośc1a 1 nat a rczywością . Jest n11n zac hłyśnięci e się owa „Tajemnica Istnie 
nia ". ktora tak czesto wspominał w swoich wypow1edZ1ach . Jak ją na1prościej określ1ćl („ .) 

„ Ta1 emn1ca Istnienia iest jedność w wielości 1 nieskończoność iego tak w ma/ości , jak w 
w1elk o!ic 1. przy Jednoczesne i konieczności ograniczoności kazdego Istnienia Poszczególnego" 
Co ies r 1ednośc1a? Człowiek Istnienie Poszczegó lne - sam dla s1eb1e. Istotnie, „Jedność 
naszego ja Jest faktem tak sarno bezpośrednio danym, Jak kazda jakość pojawiajaca się w 
naszym trwaniu" Tymczasem, jeśli wgłębić się w problem. okazuje s1e, że „tożsamość cieles
nego srworu żywego ". a wiec j ed ność indywiduum. iest równoznaczna z „ogółem danych mu 
w c1ag1J jego trwania J a kości „ (wrażeń, myśli . czuć wewnetrznych itd ( „) Jak Jednostka może 
być jedna skoro sprowadza s1e do wie I koś c 1 1akośc il - tak ·można by prosto określić 
Taiemm ce To pytanie budzi od razu kosmiczne echo Istnienie świata jest nieskończone . me 
ina granic w mikro - i makrokosmosie, podczas gdy kazde Istnienie Poszczególne jest oczyw1ś
c1 e ograniczone Fil ozofia nie Jest niczym innym, Jak intelektualnym opracowywaniem funda
mental nej zagadki istnienia. 

I .. ) Od Tajemnicy Istnienia niedaleko JUŻ do estetyki Witkiewicza . Albowiem "Bezpośred
nio dana jedność każdego Istnienia Poszczególnego dla niego samego jest powodem 
wystęi;owan1a uczucia , które nazwaliśmy metafizycznym niepokojem albo uczuciem meta 
fizycznym " . Człowiek pragnie osiągnąć zgodę między doznaniami, które napełniają jego 
świadcmość, a poczuciem jedności 1 tożsamości, które w sobie nosi. Pragnie także uchwy
cić związek między swą jednostkowością a całością istnienia. związek, który by mu przy
niósł usprawiedliwienie i zrozumienie własnego losu . I to właśnie pragnienie - nazwane 
metafizycznym niepokojem - odróżnia człowieka od zwierza!; odróżnia także jednostki 
wybitn e, twórcze, godne miana człowieka od biernego i otępiałego tłumu, który zadowala 
się zas;:iokajaniem potrzeb gatunkowych. ciesząc się z przetrwania i rozmnażania 
Jednak filozofia jest tylko jednym z środków. które umożliwiają - choćby na chwilę -
osiągn · ęc ie tak zawrotnego celu, 1akim jest doznanie Tajemnicy. Uczucie estetyczne, reli 
gijny poryw i filozoficzna kontemplacja utożsamiają się bowiem w swej najgłębszej istocie. 
Wszystki e trzy przynosza różne rodzaje odpowiedzi na to samo metafizyczne wyzwanie, 
które rzu ca r.złowiekowi Tajemnica Istnienia . ( „) Jest to myśl bardzo ważna i zarazem 
oryginnlna , osobł1wet dla Witkacego religia , filozofia i sztuka są siostrami, które zrodzi/ ten 
s;im metafizyczny n1epokóJ, powstający w zetknięciu z Tajemnicą Istnienia . Jednak sztuce 
; • · . : " , 'l ' puvn;ijmniP1 rl'' ~i a 1 - bezwzględne pierwszeństwo. („.) Dzieło sztuki rodzi 
sie z niepokoju metafizycznego, ale łagodzi ten niepokóJ, albo nawet - usuwa go na chwile 



z duszy artysty. Sztuka pełn i rolę leczniczą : ratuje jednostkę przed cierpieniem. zagubi~ : 
niem i chaosem duchowym . Podobnie - chociaż slab1e1 - u odbiorcy . Wewnętrzna prawi 
łowość i konieczność dzieła sztuki zarazem budzi i koi uczucie metafizyczne u słuchacza 
muzyki czy miłośnika malarstwa. . . k 
( .. . )Doznania metafizyczne dostępne są tylko jednostce. społeczeństwo zas traktuje sztu ni~ 
religię i filozofię czysto instrumentalnie, spożytkowuiąc ie dla swoich ~otrz:b ... t:lbo cele 

· · · nimi wcal e. Jest tak dlatego - rozumował Witkacy - ze ce e ie nos 1 1 
~~1;:~:e~1:twa (najogólniej zaś . gatunku ludzkiego) są całkowicie rozb1ezne d Celem. ku 
któremu zdaża gatunek, jest maksymalne uspołecznienie . to znaczy takie urzą zenie ~po
leczeń stwa ·ludzkiego, aby mogło ono podołać swoim podstawowym po;rzebom 1 ie no
cześnie - opanować sprzeczności swej własnej struktury . Aby to ~s1ągnąc . na~ura .mus.1al: 

woła ć do istnienia _ w określonym momencie rozwoju ludzkosc1 - ie.dnos; .1. s1ęga1ąc 
po . · · niż rzeciętność . One też udoskonaliły wytworczosc. stworzyły 
niep~ro:nai:~: .~y:::ępnie ptechnikę, odwagą i mądrośc ią . zbudowały hierarchię wład~y~ 
~a~l:ł J~ tym o sobie , ale wszystkie zdobycze, Jakie osiągnęły, zac.zęly rychło sluzyc -

. po~zatl;:woye litom . później zaś J ednolicącej się i uspoleczniaJą?eJ calosc1. Owe 1edno~tk1ł 
właś~i"' w ·atkowe _ zaznały, mierząc się z.e światem . uczuc metafizycznych 1 wyoni Y 

t ;Y k~~-rym daje upust religia . filozofia . sztuka . Cala tedy kultura (a przyna1mnie1 to, 
~~ ~ekulturze najcenniejsze) powstała za sprawą nieprzecięt~ych Jed~o.stek, powo.dowa-

1 
· · · Im po· z'niei· 1·ednak tym trudniej wyróżnic się sposrod potęzn1eiącego 

nych wo a wyzszosc1 . · . · h · d · 
tłumu. ktÓrego ządania biorą górę nad ambicjami i potrzebami osamotnionyc 1n yw1 : 
dualności w miare, jak zaspokajane zostają cele gatunku , słabną m~taf1zycz~e wymaga 
nia 1 zr:inieisza si ę ·dystans dzielący geniuszy od przeciętne] zb1orowoscL W koncu v:_szysc1~ 
sie do siebie upodobnią, zaś metafizyczne uczucie (wraz z .r~l1g1ą , filozofią, sztuką) zupe 

1 
zariknie Łatwe szczęście ludzkości zabije trudną radosc wyjątkowych iedn?stek -, . . 

~~Witkacy .mniemał , że zanik uczuć metafizycznych na korzyś~ ogólne) sz.częsl1wos.c1 ies~ 
· · . stała formulą dla wszelkich lstn1en Poszczegolnych zyiącyc 

ontologicznym prawem, " . · . · , c 0 rzedstawial nad-
madnie " Jego katastrofizm miał więc wymiar kosm1czn~ .. . zęst P . , 

g~~dzac k~takl i zm na wzór wydarzeń , których był świadkiem ._ Ale w. proroctwie , ktore 
c I sil ·n ~leż rozpoznać coś więcej niż strach przerażone?o burzuia (ktorym pisarz pogar: 
~z~I ' i ~ totni~ Witkacy dawał wyraz zasadniczej nieufnosc1 (Jezel1 nie więcej) wobec kie 

~· ~ któr~m podążała ludzkość do początku mieszczańskiej epoki przemysłową Brzy.
~u~ ~·i; więc zarówno zrównaniem warstw i klas, jak skutkami rozwoju techniki, 
u~odobniajacej przedmioty i samych ludzi ; zarówno pierwszeńst.wem . prz~znawanym kon
sumpc·i i organizacji , jak duchową jałowością wielkich metropo.111 przyszlosc1. .,_ 
( ) Jak widać w myśli Witkacego etyka - rozumiana 1ako zespoi reguł społeczneg~. wspo . 
ż ... cia _ rozes~la się zupełnie z estetyką i metafizyką . Jeśli z~ naiwyzszą w~rtosc uznac 
s~częśc ie jak największej liczby, dzieje ludzkości przypomin~c .będą linię , ktora. owsze_m; 
ugina sie niekiedy, ale w całośc i - nieskończenie wznosi. Jesli Jednak za kryterium p.rzy1ą_c 
obecnoŚć metafizycznych doznań, dostępnych tylko n1el1cznym, historia musi m1ec swoi 

szcz t po którym nastąpi nieuchronny spadek. . . . 
W o~l ,iczu tej sprzeczności Witkacy czul się tragicznie rozdart.y. Powtarzał chętnie : zi: n~: 
pojmuje, dlaczegoż by człowiek przeciętny miał rezygnowac z banalnegok szcz~~~beral-
rzecz doznań których nie odczuwa i nie pojmuje . Nie c1erp1ał „mdlej demo rac11 d 

nej. energicz.nie potępiał „ gnijącego potwora " kapitalizmud; godzilh~1!1i~ ~n:z1~~~~::izo~ 
s oko u i materialnego dosytu - na l1kw1daC)ę (coraz to po eisz~c . . . . , 
:anąljalowość przyszłości.„ Ale jako artysta - nie mógł zdradzie piękna i metaf1zyk1, kto-

r•ypisywal wartość bezwzgledna Pisał : , h 
rym p ~ ) est w obiedzie, pra~da l~ży u naszych nóg rozszarpana pr~~z wspolczesnyc 
; ·i~~~~;óo~ . ;·; tej trójcy. ideałów zostaie nam tylko dobro, tj . szczęśl1wosc wszyst.k1ch t:ch , 

którzy n i~ mieli siły , aby tworzyć piękno'. ani dość odwagi , aby _ta1emn1ck~:r~::,z::it~:~a: 
ocz Czeka nas potworna nuda mechanicznego, bezdusznego zyc1a , w . 
t y. pławić się będa w wolnych chwilach od zmniejszone) pracy _ w tym wszystkim , co 
z~~~yl1 wielcy panoV:.-ie duc.ha dz ię ki wielkim panom życ i a i śm i erci. Ale i to mednu przehie 

· · · · · nawet trwanie rzeczy awnyc . 
się niedługo , a nawet już si ę prze1ada 1 nie zostanie nic . 

2X 

„ ) Bo nieprawdą jest, że ludzie przyszli będą swój wolny od pracy czas zużywać na to, aby 
poznawać p.rawdy i nasycać się pięknem . 

Poznawać prawdę mogą ci , co ją tworzą i c1 , dla których była stworzona; pojmować piękno 
mogą ci, przez których i dla których się ono staje. Ludzie przyszłości nie będą potrzebować 
ani prawdy, ani piękna; oni będą szczęśliwi - czyż to nie dosyć?" 
(„ .) Z latami Witkacy przenosił swą uwagę z fantastycznych przedsięwzięć metafizycznych 
awanturników - na społeczną przyszłość cywilizacji dzisiejszej. Aby się lepiej wypowie 
dzieć - zarzucił około 1925 r . pisanie dramatów i zabrał się do powieści, których nie uwa 
żał za dzieło sztuki, ale raczej - za poglądowe unaocznienie własnego światopoglądu . 

Podejmował tam jednak takze - chociaż w zmienionej perspektywie - tematy i wątki znane 
z Witkiewiczowskiego teatru. 
Bohaterami obu wielkich powieści Witkacego - Pożegnania jesieni i Nienasycenia - są 

młodzi ludzie , którzy wchodzą właśnie w świat.. świ at drugiej polowy XX w ieku (obie 
powieści są bowiem antycypacjami) . Obaj odczuwa ja jak artyści, chociaż artystami nie są : 

wypijają więc ten kielich goryczy, który przypadł metafizycznie czującej jednostce, nie 
znajdując zarazem żadnych pocieszeń, które dzieło przynosi swemu twórcy. Temat „ wta 
jemniczenia" zyskuje tak nowy wymiar, osobista przygoda nabiera znaczenia społecznego 
świadectwa . Idąc na losami Atanazego Bazakbala i Genezypa Kapena może Witkacy zary
sować kompletny obraz swego światopoglądu i zarazem - zupełną panoramę cywilizacyj 
nej przyszłości. 
Bazakbal i Kapen poznają więc najpierw miłość, ale miłość rozumianą jako poszukiwanie 
wstrząsu estetycznego lub narkotycznego. jako wzajemne pożeranie się partnerów, skaza 
nych na wieczne nienasycenie i wzajemną wrogość . Poznają dalej wszelkiego rodzaju 
pociechy, którymi podtrzymują się - nieliczne JUŻ - metafizyczne jednostki w szarzyźnie 
obojętniejącego społeczeństwa . Przechodzą tak od kokainy do religii, którą usiłują odrodzić 
zabłąkani mistycy. Od erotomanii do filozofii , którą potężne umysły zmieniły w tautologi 
czną grę logiczną . Od zabawy w politykę (a raczej w intryganctwo) do sztuki, która jedna 
daje jeszcze - ale za cenę deformacji, niezrozumialstwa i samozniszczenia artystów -
chwilę ulgi i pozwala zapomnieć o nadchodzącym koszmarze powszechnej mechanizacji . 
Będzie on jednak koszmarem tylko dla nielicznych . Większość czeka - na poły świadomie -
na moment, kiedy zostanie uwolniona od resztek własnej indywidualności . Proroctwo 
Witkacego jest prawdziwą mieszaniną niesłychanej przenikliwości i studenckiego wręcz 
żartu. W Nienasyceniu Chińczycy, zawojowawszy Rosję, gdzie chłopstwo od wewnątrz 
rozsadziło komunizm - szykują się do najazdu na Europę , najazdu który niewątpliwie zos
tanie uwieńczony powodzeniem. Pomysł jak z brukowej powieści. Ale jak ci Chińczycy 
argumentują? Otóż tak : społeczny rozwój ludzkośc i osiągnął taki stopień złożoności, że 
zachodnia kultura - oparta na prymacie jednostki i na moralności indywidualnego sukcesu 
- nie może już sobie poradzić z rosnącą komplikacją . Wplątała się w nierozwiązalne sprze
czności, których źródłem - niezgodność kultury i technolog i i, humanizmu i organizacji . Tak 
postawiony problem nie zabrzmi już nieznajomo czy bezsensownie . Aby ułatwić sobie 
zadanie ludzie Wschodu rozpowszechniają coś w rodzaju nowej religii . Zasypują też kraje. 
które chcą pokonać „pigułkami Murti Binga " , które - znosząc poczucie logicznej sprze 
czności - wprawiają człowieka w błogą zgodą na wszystko. cokolwiek się zdarzy . Znowu: 
cóż za bujdy! Ale czymże jest epidemia LSD i narkotycznych środków, które likwidują tro
skę o przyszłość? Dowodem, że wielu woli ucieczkę od trzeźwej wolności . Murti Bing uczy, 
że coś może być jednocześnie prawdą i nieprawdą. Czy nie przypomina to współczesnej 
propagandy i techniki nacisku psychicznego. które sprawiają, że całe społeczności żyją 
jednocześnie na dwu planach , prywatnym i publicznym? Że ludziom przestaje przeszka
dzać niezgodność sądów osobistych i prawd oficjalnych. w które wierzą jednocześnie? (. „ ) 

Witkacy zdumiewająco prawdziwie ukazuje falowanie nastrojów, niepokojące przemiany 
zbiorowej świadomości, osobliwe funkcjonowanie społeczeństwa rządzonego dyktatorska, 
gdzie struktura władzy jest zamaskowana i niedostępna świadkom wydarzeń Umie koniec 
świata - jakiegoś świata - wyczuć i pokazać niejako od wewnątrz. Opisuje rozprzęganie 
się norm społecznych, przyzwyczajeń zawodowych i moralnych, narastające znużenie 
chaosem, które przygotowuje zgodę na cokolwiek . Zarazem jednak zaznacza głębokie przy -



czyny zajwiska. Mówi o nieprzepartym dążeniu równościowym. które daje w wyniku -
zdaniem Witkacego - rodzaj społecznej entropii . O rosnące) zawiłości stosunków społe 

cznych i gospodarczych. powodującej jakby blokadę informacyjną. którą rozetnie dopiero 
radyka!ny przewrót. O powszechnej wreszcie potrzebie tandetnego szczęścia, szczęścia w 
pigułkach. obojętnie. czy narkotykiem będzie osobliwy związek chemiczny, czy też kultura 
masowa w jej najbardziej monotonnych 1 wyjaławiających przejawach . 
Sarkazm i rozpacz narastaią zwłaszcza w szyderczych zakończeniach powieści. W Pożeg
naniu jesieni Bazakbal. ogołocony wewnętrznie do nitki. odkrywa (jak Leon w Matce, ale 
na pare godzin przed rozstrzelaniem) receptę na odwrócenie nieszczęścia i zbawienie 
ludzkości. Ale ta recepta jest naiwną bzdurą . W Nienasyceniu Kapen. zakosztowawszy 
wszystkiego. co dać mu mogło wykolejone życie „byłych ludzi" popada w obłęd. Komplet
nie zobojętniały przygląda się. jak generał Kocmołuchowicz dla pięknego gestu kapituluje 
przed Chińczykami - bez walki i w ostatniej chwili, jak gracz, który nagle rzuca karty. W 
.,nowy'.ll , wspaniałym świecie" , który budują Chińczycy (w Pożegnaniu jesieni - niweliści), 

metafizyczne jednostki znaczą mniej niż zeszłoroczny śnieg . Muszą zgi"nąć, zaś dalsza 
przyszbść jest wedle Witkacego, najdosłowniej - nie do opisania . 

Wrocław 1983. 
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