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Stanisław Ignacy 

WITKIEWICZ 

Inscenizacja i reżyseria: 
ANDRZEJ MARIA MARCZEWSKI 

Współpraca reżyserska plastyka ruchu scenicznego: 
JERZY STĘPNIAK 

Scenografia : 
JERZY MICHALAK 

Muzyka: 
TADEUSZ WOŻNIAK 

Asystent reżysera: 
WOJCIECH KALWAT 

Inspicjent: Ewa Cichocka 

Sufler: Danuta Rozworska 

Wychodząc z teatru człowiek powinien mieć wrażenie, 
że obudził się z jakiegoś dziwnego snu, w którym naj
pospolitsze nawet rzeczy miały dziwny, niezgłębiony urok, 
charakterystyczny dla marzeń sennych, nie dających się 
z niczym porównać. 

NFT, 264 
Dzieła sztuki to gówienka maleńkie, które człowiek z 

rozpaczy w pustce świata jako drogowskazy (1ak kupki ka
mieni w górach) za sobą zostawia. $wiatopogląd, system 
metafizyczny - to jest coś dla czego warto żyć ( ... ). 

JW, 208 

ONI 

Pan Kalikst Bałandaszek 
Spika Tremendosa 
Marianna Splendorek 
Fic i a 
Dyrektor teatru (Gamracy Vigor) 
Lokaj 
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Zdzisława Bielecka 

-Piórkowska 
Kazimierz Tałaj 
Teresa Kwiatkowska 
Witold Mierzyński 
Jan Bogusz 
Jan Kasprzykowski 
.ł\ndrzej Stendel 
Wojciech Kalwat 
Eleonora Wallner 
Bogumiła Rydz 

Premiera 26 listopada 1983 r. 

Urodzić się garbatym Polakiem - to wielki pech, ale 
urodzić się do tego jeszcze artystą w Polsce, to już pech 
najwyższy. 

N, 233 



ZBl'GNIEW TARANIENKO 

WIELOŚĆ W JEDNOŚCI 

Czym są „Oni" Witkacego, jedna z wczesnych jego sztuk, być 
może pierwsza, w której tak wyrażnie pojawia się problem spo
łecznej mechanizacji (czego zresztą nie możemy być pewni, pamię
tajmy - kilkanaście drarnotów Witkiewicza zaginęło, między n;mi 
pisane w tym samym, 1920 roku). Jaki jest sens tej sztuki? 

Spójrzmy z perspekty.wy Ryszarda hrabiego Trernendosy vel Se
raskiera Bonga Tefuana (może prawdziwego bohatera dramatu?) 
jedynego ideologa automatyzmu, przewidywanego także, co prawda, 
przez wyeksponowanego protogonistę Kaliksta Bołandaszka, znaw
cę malarstwa i teoretyka Czystej Formy, rezonera idei, wymyślo
nych przez samego Witkiewicza, i z tego względu uznanego za 
właściwego bohatera. 
Wykładnia pierwsza (totalitarystyczna) - Tefuan: „Nie marzymy 

o zniesieniu własności i inicjatywy indywidualnego kapitału - te 
elementy okazały się konieczne . My chcemy zniszczyć sarn ·ośrodek 
zła - tym jest Sztuka. Ona ło jest jedyną pałką między szprycha
mi wozu, który wiezie ludzkość w kierunku zupełnej automatyzacji. 
Zniszczymy zarodek - możemy spać spokojnie („.). Sztuka jest 
bezprawiem społecznym. Potwierdza i stwierdza, a nawet zatwier
dza wartość objawów indywidualnych, czyli osobowych i przez to 
zgubnych". 

Wszystko logiczne i jasne, co więcej konieczność mechanizacji 
podbudowana jest doda·tkową argumentacją ontologiczną . Jak wy
wodzi później Tefuan, nowe społeczeństwo - wielość - ale skła
dająca się z „cząstek", takich samych, zautomatyzowanych !uż 
ludzi, będzie jednością - nowym Istnieniem Poszczególnym na 
wzór Istoty Najwyższej, która, jeśli w świecie istnieje konsekwencja 
logiczna, nie może być niczym innym jak „nieskończonym hiper
organizrnern", „najautomatyczn iejszyrn, absolutnym automatem". 

I w Ayrn kierunku idzie akcja dramatu: malarstwo w salonie 
Bołondaszka zostaje zniszczone, teatrowi wszczepiono już przyszły 
rozpad dzięki realizacji perfidnie wymyślonej przez Teluana „ko
medii dell'arte w Czystej Formie". Zatarcie granic między sztuką 
a życiem sankcjonuje morderstwo no scenie. Ofiarą staje się Spika, 
kochanko Bołandoszko i było żono Tefuona. 

Teorio automatyzmu zostaje jednak skompromitowano, a co naj
mniej - jej sposób wprowadzania w praktykę. Nie przez inną 
ideok>gię, bądź własne niekonsekwencje, ole włośnie przez prak
tykę, życie . Przez to, co nieprzewidywalne - indywidualne odczu
cia i odruchy. Tu Tefuon ponosi klęskę, „ideową" poprzez osobistą . 
Odsłaniają się kolejne warstwy motywacji. Zaczął je zresztą ujaw
niać Tefuon już wcześniej . 
Wykładnio druga (psychoanalityczna) - Tefuon do Spiki: „Jest 

to w związku z teorią automatyzacji, którą stworzyłem, aby urato
wać się przez miłością do ciebie. Teraz jestem wolny („.) Niszcząc 
teatr, niszczę cię zupełnie . Powiedziałaś mi kiedyś, że jesteś na
prawdę .tylko w dwóch rzeczach: w rozkoszy płciowej, której ci nie 
dołem, i no scenie. Tamtego nie zaznasz już nigdy, a teatr znisz
czę ja!" I po jej zabójstwie do Abłoputo: „To jo ją zabiłem. Jo. 
Dawniej, trzy wieki ternu zrobiłbym to inaczej, sam, włosr.ym szty
letem czy trucizną, i nie . miałbym wyrzutów. Dziś robię to jak tchórz, 
ręką obmierzłego kabotyna, napisawszy przedtem dwa tuziny sztuk 
teatralnych bez sensu. O hańbo! („.) Teraz moje życie nie ma żad
nego sensu, jak te sztuki, które pisałem ( ... ) Widzisz, że jo sam nie 
wierzę w nic - nawet w automatyzm. Psiakrew!". 

Bronisław W. Linke, „Portret S. I. Witkiewicza", 1958 

Bo;ę się życia bez wiary, które zmusza do kompromisów. 



Gorący formalista Bałandoszek skazany jest od po:zątku no 
klęskę - także osobistą -:- jest jednocześnie erotycznie „maszyną 
zimną", jak mówi Spika. Sens jego (i Witkacego) teorii także . zo
staje rozsądnie przez Tefauna (i Witkacego) podważony: „To jego 
teorio Czystej Formy to tylko sposób rotowania się przed nieunik
nioną konsekwencją społecznego rozwoju. Smieszne to i tragiczne 
zarazem". 

Motywacje teorii Bałandaszko są szczere, Tefuona - czy~to pro~ 
gmatyczne. Ale perwersyjna racjonalizacjo nie stanowi dostoteczne1 
zapory przed stłumionymi uczuciami: w Tefuonie zwycięża życie -
wbrew niemu samemu. Ginie więc idea. 

Spika też ponosi klęskę, naturalną, choć tragicznie zamkniętą. 
Tylko żyjąc mogło się spełniać, lecz w istocie już nie mogło: oni 
erotycznie (ten potwór Bołondoszek), oni w teatrze (niszc.z.y go 
Tefuon). Grając no scenie sprowokowała więc własne zabojstwo. 

Zwyciężają tępi, balujący, i już częściowo zoutomatyzowo~i „Oni". 
- tajny rząd rzeczywisty. Nie wiadomo jeszcze, co zrobią dole) 
bez Tefuono. Co zrobią? 

A Witkacy? W czym jest? Przeciw czemu? 
Wykładnio trzecia (teoretyczno). Na pewno we "'.'s;;ystkim; .prz~

ciw totalitaryzmowi i za Czystą Formą w malarstwie, z wątpl1wos
ciomi, co do Czystej Formy w teatrze. Przecież dramat miał t~kże 
popularyzować jego wiosną teorię . Ale Bałondoszek, wygłoszo1ący 
myśli Witkacego, nie jest jako postać jego pełnym porte-parole.' 
nie tylko ze względów erotycznych (choć sprawo t~ nie może bXc 
do końca rozstrzygnięta, mizogynizm i perwersja, notoryczn1.e 
obecna w dramatach, z tego co wiemy, nie znajduje pełnego odbi
cia w życiu dramaturga). Bołondoszek jest naiwny, Witkacy świa
domy swego tragicznego, formalistycznego wyboru. Tragicznego, bo 
katastrofo jest nieunikniona. Jest w tym Witkiewicz prekursorem 
w skali europejskiej, bodaj jedynie Spengler go wyprzedza. 

innym jego porte-parole jest Tefuon. W sposób paradoksalny -
jest to alter ego teoretyczne, sprawdzające ewentualne konsekwencje 
pewnych założeń. filozoficznych Stanisławo Ignacego. Witki~wiczo w 
perpsektywie społecznej. Przecież Tefuon budu)e swo!ą te?r1ę no ~o
łożenioch Witkacego! Operuje jego własnymi termmom1! I mozn~ 
coś takiego, jak on, wymyślić, posługując ~ię opozyc)ą j.edn?ści 1 
wielości, pojęciami Istnienia Poszczególnego 1 Istoty N~jwyzszej. Na
leży tylko wykluczyć, że Istnienie Poszczególne musi być monadą 
w sobie i nie może być zbiorem i wmontować to wszystko w pers
pektywę rozwoju. Witkacy w swojej filozofii głosi c~ś od~rotne
go - perspektywę upadku. Może no tym polega trog1~m W1~koce
go? Katastrofizm nie jest tu przecież tylko konstotoc1.ą, om . mo
ralnym wyborem, także - jedyną możliwą konsekwenCJą myśli . 

Może mój system pojęć nie jest dość doskonały ( ••• ) ale 
tym niemniej jest jedynym prawdziwym - zdaje sprawę 
z tego, co naprawdę jest. Gdybym go wykończył, ~a~sze
wicy musieliby go przyjąć jako wyższą formę mater1a/1zmu 
od tego, który oficja/nie teraz wyznają - . materializm ~i<;>
logiczny - je s t t y I k o m a t e r i a z y w a w r o z -
n y m s t o p n i u z i n d y w id u a I i z o w a n a, o b d .a
r z o n a ś w i a d o m o ś c i ą w z n a c z e n i u t y m, z e 
ri a w e t m i k r o b y m a j ą c z u c ie i pe w n ą r u d y
m e n t a r n ą o s o b o w o ś ć. 

N,78-79 

BOHDAN URBANKOWSKI 

DLACZEGO NIE ZOSTAŁ 
GENIUSZEM? 

Pytonie postowfone w tytule może się wydać absurdalne : kwe
stionuje ono determinizm i nasz kult faktów dokonanych, podważa 
szacunek dla „jedynej" i „naukowej" historii w imię literackiego 
gdybania o historiach możliwych o tylko z czyjejś woli nie zrealizo
wanych i w ogóle: szuka dziury (tj. wolności) w „całym" (tj. w me
chanizmie przyrody). Zgodnie jednak z przysłowiem głoszącym, iż 
nie ma głupich pytań o jedynie głupie odpowiedzi - odważamy 
się postawić to pytonie: d I o czego St o n is ł o w 'Ig n o cy 
W i I kie w i cz nie stał się twórcą tok wielkim, by jego nazwisko 
można było wymieniać jednym tchem z nazwiskami Matejki, Sło
wockiego, Szopena„. 

Wedle wszelkich determinizmów: i wedle natywizmu i wedle 
pozytywistycznej wiary we wpływ rasy, środowiska i klimatu, o no
wel wedle ludowych wierzeń, iż „byt kształtuje świadomość" -
Witkacy powinien stać się geniuszem. Predyspozycji wrodzonych 
mu nie brakło : od dzieciństwo talent do malarstwo, o zwłaszcza do 
rysowania karykatur, do tego słuch absolutny plus niezwykłe wyczu
cie melodii, wreszcie dar noślodowonio różnych osób, którym popi
sywał się od lot najmłodszych - te zdolności otwierały mu drogi 
w kierunku muzyki, malarstwa i teatru. Bo! jakby tego było molo, 
sfykojący się z nim okultyści uznali, iż młody Witkiewicz należy 
do ,;wybranych od urodzenia", tzn. że posiada zalążki niezwykłych 
parapsychicznych zdolności. 

No te predyspozycje wrodzone nałożyło się wychowon ie : Wit
kacy przyszedł na świat (24.11.1855, Warszawa) w środowisku, które 
bez przesady można nazwać elitą elity narodu. Ojciec, Stanisław 
Witkiewicz, twórco stylu zakopiańskiego, był jednym z najwybitniej
szych krytyków, do tego pisarz („No przełęczy") i utalentowany 
malarz - on włośnie ud?ieloł synowi pierwszych korepetycji 
z „wszystkiego". A nie trzeba chyba udowadniać ·wyższości wy
kształcenia domowego (kilku nauczycieli + jeden uczeń) nad pań
stwowym (40 uczniów + jeden nauczyciel). Matka z kolei, Moria 
z Pietrzkiewiczów, jako nauczycielka muzyki nie tylko udzielało 
małemu Witkiewiczowi lekcji, lecz także wprowadzała go w środo
wisko artystycznej elity na prawach cudownego dziecka - jakim 

Wynik każdej filozofii musi być w ostatecznym obra
chunku negatywny, to znaczy, że może określać ona je
dynie granice tajemnicy. 

JW, 71 
Przemiiamy - to tylko wiemy, a reszta jest fikcją okła

muią9ych się byaląt. 
PJ, 258 

Zadaniem teatru jest według nas to właśnie wprowa
dzenie widza w stan wyjątkowy, który nie może być 
osiągnięty tak łatwo w przepływaniu dnia codziennego. ( .•• ) 
stan uczuciowego pojmowania Tajemnicy Istnienia. Jest 
to w ogóle celem cate; Sztuki. 

NFT 249 



Stanisław I. Witkiewicz, Ilustracja do Xiędza Fausta Ta
deusza Micińskiego (Faust i lmogena), 1913 

rzeczywiście był: w wieku lat 8 (słownie: ośmiu) pod wpływem czy
tanego akurat Szekspira napisał kilka dramatów, w wieku lat 17 -
pierwsze rozprawy filozoficzne; najpóźniej lecz z największym suk
cesem - w roku 1908 - sta.rtuje publicznie jako malarz .wysta
wiając, u boku ojca, 7 oryginalnych pejzaży. Uwagę krytyki zwrócą 
„Ranek w górach", „Noc księżycowa" i „Litewski pejzaż" ... 

Oczywiś!ie, nie tylko rodzice wywarli wpływ na rozwój Witkace
go, przez cale życie niemal przebywa! on wśród owych „górnych 
10 tysięcy", które 1tworzą kulturę i popychają historię - sądząc, 
że pchają ją do przodu. 

Gdy dziś tłumy podziwiają dawne obrazy lub np. sztuki 
Szekspira, to 98% podziwia je tylko dlatego, że mają za 
sobą parę wieków erzeszłości. 

NFT 321 
Trudno - upadkowi religii w Grecji zawdzięczamy teatr. 

Ale twierdzę, że na to został on nom podarowany, obyśmy 
z niego naprawdę mogli wyjść w świat prawdziwego 
Piękno, o nie zakopać się w realistycznym śmietniku. 

NFT 328 

l 

Na prawach przykładu wym1enmy kilko nazwisk: rodzice ch rzest
ni - Modrzejewska i„ . słynny bajarz Sobala; 
nauczyciela - M ieczysław Limanowski i Władysław Folk ierski 

(warto sprawdzić w encyklopedii!), a no krokow
skiej ASP Mehoffer, Stanisławski, Pank iewicz ... 

przyjaciele - Korol Szymanowski {zadedykował Witkacemu swą I 
sonatę forte pianową), Tadeusz M i ciń s k i, Leon Chwi
stek (nie wymaga komentarza), Bron isław Malinow
sk·i (zad e dykow ał Witkacemu swe „Życie seksualne 
dzikich"), Tymon Niesiołowski, Włady sław Sle wiński 
i - przyjaciel - korespondent Hans CornePus, 
najwybitniejszy z ówczesnych filozofów niem;ec
kich . 

Bo, nawet kochanki dobierał sobie Witkacy z e lity, do tego jedno, 
co dla ortysty ważne, popełniła dlań samobój stwo ... 

życie również nie szczędziło mu bodźców, z których każdy mógł 
być impulsem do nap isania arcydzieło. Podróże : Paryż , Londyn, 
Wiedeń (wyprawo z Niesiołowskim no wystawę Gauguina!), Mona
chium (wystawo Bockl ina!), pobyty we Włoszech, gdzie w Lowra
nie przebywał jego chory ojciec, w.reszcie wyprawo w tropiki z Ma
linowskim - podczas której Witkacy poznaje Ceylon i Austral ię . 
Wojr,o przerwie co prawda te podróże - dostarczy w zamian 
innych wrażeń: jako poddany rosyjski wstąpi ochotniczo do paw
łowskiego pułku lejbgwardii i tam weźmie udział w takich alkoho
lowo-seksualnych orgiach, jakie umiano urządzać tylko w Rosji 
i tylko przed rewolucją. Prócz tego (prawdopodobnie) uczestniczy 
w jakichś tam bitwach, a podczas rewolucji ... wybrany zostaje 
komisarzem. Gdy w 1918 r. wróci do kraju - z otwartymi ramio
nami zostaniie przyjęty przez dawnych przyjaciół z ASP, którzy -
w międzyczasie - wysadz ili z siodeł pokolenie modern istów i jako 
„formiści" ot;>jęli rządy w polskim malarstwie. Wróci więc prosto 
na szczyty ... 

A jednak, mimo takich determinot, geniuszem W itkacy nie zo-
stanie. 

* 
Najłatwiej wytłumaczyć porażkę artysty w muzyce : lekcje motk i 

n ie zostały poparte żadnymi solidnymi studiami, zabrakło też Wit
kiewiczowi tej rzemieślniczej „małpiej" wytrwałości, która stanowi 
warunek niezbędny pianistycznych sukcesów. Skończyło się więc no 
pomyśle jednej operetki, tok ponoć zwariowanej, że nie mogąc 
znaleźć do niej kompozytorów, sam zaczął tworzy(; jakieś wo!ce 

Leibniz nie mógł udowodnić konieczności przyjęcia 
twierdzenia, że Bóg jest nieskończenie dobry w swej do
skonałości. Możliwym jest równie dobrze do przyjęcia, że 
jest nieskończenie złośliwy. Ilość zła na świecie, zniko
mość dobra i bezsilność Zbawienia Chrystusowego wobec 
zło ziemskiego czynią możliwymi te przypuszczenia. 

N 67-68 
Uczynki dobre bez wiary są jakby nieposklejane, osob

ne, bezsensowne - nie mają tej wyższej sankcji, która 
je łączy w całość innego rzędu. 

N 67 



i uwertury, lecz c~łośc! nigdy nie skończył. Grai te swoje „kawałki" 
czasem w zakop1ańsk1m towarzystwie - oczywiście nie w trzeź
wym. 

Sprawa klęski w malarstwie wymaga juź dluźszej dygresji. Kry
tycy na ogół bez~rytycznie „kupują" ti:zę Winklera (malarza, współ
towarzysza formistycznych bojów Witkacego), iż W twórczości 
(St. I. Witkiewicza) istniały dwa okresy - pierws;~ formistyczny 
w latach 1917-1925, drugi zaś „naturalistyczny" (?) od r. 1926-
~93?, kiedy a~łysta zniechęcony rozwiązaniem grupy formistów 
1 nu;pow~dzen1em na rynku sztuki, zaczął tworzyć, jak mówił, 
„wylizane portrety dla zarobku". Według tej - obiegowej już 
legendy - formizm oznaczał wzlot ku szczytom - potem było JUŻ 
tylko spadanie, narkotyki i „Firma portretowa" ... Rzeczywiście, na 
początku lat 20~tych Wi!kacy zdobył duży rozgłos jako malarz, 
al~ .„ . był Io roząłos. 0~1ągany z powodów paza artystycznych: 
dz1ęk1 ska~dalom 1 dz1ęk1 autoreklamiarstwu, których mistrzami byli 
podłączeni do ruchu „futuryści", zwłaszcza Bruno Jasieński. Roz
głosowi nie towarzyszyły jednak artystyczne dokonania. 

!rzeba . to wreszcie napisać, że najlepsze obrazy namalował 
Witkacy jesz.c~e przed formizmem, przed I wojną, i że nie były 
to ~a1bardz1e1 awangardowe „kompozycje" lecz młodopolskie 
~,ud~P:•mi~ne" por!rety i przeniknięte duchem Mehoffera, Bóckling~ 
1 M1c1ń~k1ego kr~J~brazy baśniowej Polski. Okres formizmu był już 
dreptaniem w m1e1scu: malarska klęska Witkacego miała na imię 
awangardo. 

Par~doks każdej awangardy polega bowiem na tym, iż tworząc 
war!-osci nowe nie ma dla nich żadnego kryterium (kryteria są 
dopiero pochodne wobec systemów); nowość można tu łatwo 
wziąć za piękno, popadanie w skrajności - za postęp. Tok też 
było w przypadku formistów: pogrążając się w samouwielbieniu 
malo~ali ciągle to . s~mo, tyle że coraz dziwaczniej. Na szczęście 
dla nich samych, JUZ w 1922 roku (więc wcześniej niż twierdzi 
yYinkler) rozpadli się jako gmpa. Skończyły się skandale, skończył 
się hałas wokół nazwiska Witkacego. Nie całkiem - o to zadbał 
sa:n. ~itka~y --: ale skończył się w kręgach malarskich. Tym bar
dziej, ze wielu Jego współtowarzyszy z wielbicieli stało się wroga
mi. Należ(Jł do nich przyjaciel z młodości, Chwistek. 

. Oczywiście .wi.tkacy z malarstwem nie skończył, tym bardziej, 
ze ci.o końca zyc1a ono właśnie było jego głównym źródłem utrzy
mania .. Postępów jednak nie robił - może właśnie dlatego, iż 
zdezorientowany awangardowością nie potrafił już sam siebie oce-

Twój Bóg jest tylko uosobieniem tajemnicy ostatecznej. 
JW 74 

~ierzę, że zło mści się, ole tu na ziemi. Jeśli są za
światy, są za mądre, aby mścić się za nasze zbrodnie. 
A jeśli się mszczą, nie są zaświatami, tylko światami ta-
kimi samymi jak nasz. ' 

0 1 I 560 
Etyka spoleczńa może być uniezależniona od religii, 

w ogóle od każdej, od metafizyki, a także nawet od filo
zofii ścisłej. Przesądem jest, że komunistyczny światopo
gląd musi opierać się o materialistyczną, w znaczeniu 
fizykalnym, filozofię„. 
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n1oc. Nie potrafił być jednak rzemieślnikiem - i w tym miejscu 
dochodzimy do sprawy delikatnej: przed malowaniem Witkacy za
czął zażywać narkotyki. Nie było to jednak wyrazem degeneracji 

. malarza, an·i efekciarstwem napędzającym klientów. W ekspery
mentach narkotycznych krył się dramat Witkacego - naukowca, 
który bezskutecznie próbuje pomóc Witkacemu - artyście w odzy
skaniu utraconych sił . Czasem nawet się łudził, że mu się to udało: 
„w rysunkach robionych pod wpływem kokainy ( ... ) dokonałem 
pewnych rzeczy, których był w normalnym słonie nie dokonał" -
napisał w swej rozprawie o narkotykach. Było to jednak złudze
nie ... 

* 
Rzecz dziwna, iż powodem sojuszu z formistami, oczywiście prócz 

pakoleniowej „szlamy", było to samo, co się stolo powodem zer
wania: teoria Czystej Formy. By było jeszcze dziwniej, to oni na 
początku, ani podczas końcowych kłótni żaden z formistów tej 
teorii nie rozumiał. Wyjątek może stanowił Leon Chwistek, ten 
jednak, jako relatywisto nie mógł się zgodzić z teorią nakazującą 
sztuce poszukiwać prawd absolutnych i uczuć metafizycznych. 

By zrozumieć koncepcję Czystej Formy, trzeba najpierw poznać 
jej rodowód . Witkacy (w „Gł-osie Plastyków" 1938 r.) pisał o sobie, 
że już w roku 1902 był „teoretycznym formistą". Nie był to 
jak chce krytyka - kolejny objaw mitomanii. Malowane w mło
dości obrazy - pejzaże w stylu Bócklino czy „demoniczne" partre
ty - były formistyczne w tym sensie, iż Witkacy nie próbował imi
tować „treści" rzeczywistych, ale uznając prymcrt formy deformo
wał i kształty i kolory. Był - choć brzmi to dzisiaj jak paradoks -
wiernym ucz~iem własnego ojca, który głosząc program „realizmu" 
zwalczał za „naturalizm" Matejkę i podkreślał, iż „realizm" nie 
dąży do „możliwie wiernego odbicia świata", tylko godzi „subiek
tywną prawdę o świecie" z „autonomiczną strukturą obrazu". . 

W tym ostatnim pojęciu, zalążkowa, kryła się teoria CzysteJ 
Formy - ro m a n tyczne w gruncie rzeczy przekonanie, iż a!
łysto ma być kreatorem, I wór cą form, rywalem Pana Boga, nie 
zaś imitatorem i niewolnikiem natury. ,w otaczającej nas rzeczy
wistości przedmioty są rzucone chaotycznie, kształty zestowio~e 
przypadkowo, kolory - inie dopasowane, o często gryzące się 
nawzajem. Gdyby laki świat stworzył malarz - uznano by go za 

We wszystko uwierzę w człowieku wierzącym: w po
dziw nad Bogiem, w strach przed Nim, w uwielbienie 
Jego przypuszczalne; nieskończonej mądrości, tylko w 
jedno nie uwierzę aby można Go kochać. Kochać można 
ty/ko coś /ub kogoś w tym samym rzędzie wielkości, ole 
nie istność nieskończoną, przerastającą wszelkie pojęcie, 
niepoznawalną w swym ogromie. 

JW 69 
Istnienie jest potworne w swej istocie, ale nie ma żad

nego problemu zło i dobra, i winy i kary, bo wszystko 
jest fikc/ą społeczną. 

JW 52 



nieu~?· Prawdziwy, godn~. tego mion_o twórco nie może sobie po
zwo'.'c no taką b_ylejokosc. Jego dzieło musi odznaczać się zna
komitą _kompozycJq, plamy barwne muszą być podporządkowane 
„n~p1ęc1om kierunkowym", kształty - ujawniać os ob o w ość 
tworc~. I prz~de w_szystkim: obr? z musi tworzyć jedność wyższego 
'.zędu. z w _1 e I os c 1 . element_ow musi powstać jedność -
1 to -tako_, ktora wyd.a się k o n 1 e cz n ą . Jedność wielości. Czysto 
Formo nie_ oznacza jednak broku treści oni pogardy dla przedmiotu 
Jak chc1el1 poniektórzy futuryści. Czysta forma to forma oczy s z~ 
cz o n o z ty~h. pr~ypodk?wych brudów, których nie brak w oto
czai.ącym nos sw1ec1e. Bolice lli ~otrafił ją osiągnąć malując piękne 
kobiety - ma.lmze pokolen10 Picassa uzyskują podobny efekt za 
cen ę deformoc11 swych przedmiotów. 

.„Pomimo całej nieistotności przedmiotów nie wydaje się nam na 
~111e1scu Pr o g r a m owe - pisał Witkacy - usuwanie tokowych 
Jak chcą supremotyś~i czy też inni jacyś „iści". Oprócz tego, ż~ 
wszelka programowosć wyklucz? sz~zerość, która jest najistotniej
szym. elementem wsz~lk1e1 tworczosci, wykluczenie przedmiotów, 
np. figur, z kompozycji pozbawia masy kształtów tego, co nazywa
my nop1ęc1em kierunkowym." 

Ale ~,formista" _Witka~y nie _tylko bronił przedmiotów. Jego teor ia 
CzysteJ For~y. miała tez drugie dno, którego nie mogli pojąć towa
rzysze-form1sc1. Formo dzieł sztuki (jak i cała sztuka) była dla 
W1tkoc7go wyrazem metafizycznych uczuć jednostki (Istnienia Po
sz~z7_g~lnego),_ spos_obem. „dziwienia się światu" analogicznym do 
rel1g11 1 do filozof~1. 2:rodłem sztuki, religii, filozofii był bowiem 
ten sam L~k. ~etafizyczny, biorący się z odczucia przepaści między 
Je~n~stką 'I sw~otem, przepaś~i, którą ':"łośnie te 3 dziedziny ducha 
us1łu1ą _ daremnie zam<;isko_wac: Dawniej'. kiedy uczucia metafizyczne 
by~y s1!~e - s~tuka, JO~ 1 r~lig1a czy filozofio - były także poteż
ne, _ dz1s, _w _wieku .z?n1kania tych uczuć te trzy dziedziny ducha 
tok~e zanikają._ Rel1g1a. i filozofia już - zdaniem Witkacego -
uwiędły. Uczu~1a metaf_1~yczne może nam przywrócić tylko sztuka. 
Tylko o~a moze obudz1c w nas ludzi, tylko ona ocali przed auto
m?ty~acią, przed dobrowolnym degradowaniem się do roli przed
rrnotow. 

Idee upaństwowienia wszystkiego i ludzkości bez 
państw - oto wrogie siły wszelkiej twórczości ducha. 

Pl 53 
Z bydłaśmy wyszli i w bydło się obrócimy (.„) 

L d Ś . . PJ 153 
.. u z? c1 nie ma: są tylko typy dwunożne tak od siebie 

ro~ne _Jak s~oni~ i żyrafy. A jeśli jednolita ludzkość bę
d~1e kiedyś istnieć to w formie takiego mechanizmu który 
niczym nie będzie się różnił od ula albo mrowiska. ' 

PJ 19 

• 

Formy przedstawione no obrazie czy też formy wystawień sce
nicznych - uzyskują - w myśl teorii Witkacego - jeszcze jedno, 
filozoficzne zadanie: uprzytamniają nom dziwność istnienia. Im 
bardziej szokujące zestawienia przedmiotów no płótnie, im dziwacz
niejsza „akcja" dramatu - tym lepiej, tym prędzej obudzą się 
w nos metafizyczne doznania. Ostatecznie świat, w którym lurlzie 
rodzą się jeden raz, nie jest wcale mniej dziwny od świata, w któ
rym rodzą się kilko razy, zmartwychwstają, istnieją podwójnie. Naj
dziwniejsze było to przecież, że się to w ogóle zaczęło, że ja to 
jestem ja, tu i teraz, wśród tych ludzi ·i rzeczy. 

Tej metafizycznej teorii nie mogli oczywiście akceptować kole
dzy-formiści, Witkacy z kolei nie mógł się pogodzić z ich anty
indywidualizmem, kultem MASY, MIASTA, MASZYNY, z podporząd
kowaniem jednostki tłumowi . 

Jedną z przyczyn porażki Witkacego-dramatopisarza było to, iż 
stworzoną na gruncie malarstwo koncepcję usiłował narzucić innym 
dziedzinom. Nie udało się to w powieści, więc (w przedmowie 
do „Nienasycenia")„. wykręcił się twierdząc, iż powieść nie jest 
sztuką. Przygoda z Czystą Formą .w teatrze skończyła się natomiast 
dość dwuznacznie : gromadzenie dziwnych sytuacji i równie dzi
wacznych bohaterów zapewniło dramatom Witkacego skandaliczny 
rozgłos - będący przedłużeniem formistycznej legendy. Ale zbyt 
mocnych efektów nie można mnożyć w nieskończoność - mnożąc 
je uzyskujemy zamiast Uczuć Metafizycznych jedno, za to po
tężne, Uczucie Znudzenia. Ten efekt także uzyskał w swoich sztu
kach Witkacy: wszystkie dzieła są do siebie podobne, wszyscy 
bohaterowie mówią tym samym językiem, wszystko jest „demo
niczne" i „potworne", a .więc nic już nie jest potworne. Nawet 
wśród najwybitniejszych masochistów trudno znaleźć kogoś, kto 
byłby skłonny obejrzeć kilka sztuk Witkacego po kolei . Można jed
nak je oglądać pojedynczo i rzadk-o. Wtedy i bawią, i dziwią. 
„Szewcy" (1934) oszałamiają swym językiem i panoptikum postaci, 
„Oni" (1920) - jawią się jako poważna (mimo, a może dzięki gro
teksowej formie) utopia ostrzegawcza. Swiat idzie nieuchronnie 
w kierunku automatyzacji, szansą jest tylko sztuko, nawet na1jbar
dziej dziwna - choć i nad nią wisi już zagłado. Nieoczekiwanie 
jednak szansą obudzenia indywidualności okazuje się miłość„. 

Wiara w sens życia jest jedynie udziałem ludzi płyt
kich. Ze świadomością irracjonalności istnienia, żyć tak, 
jakby ono było racjonalnym - to jest jeszcze morka. To 
leży między samobójstwem a bezmyślnym bydlęctwem. 

. N 71 
To że pewnym bydlętom dobrze jest bez metafizyki, nic 

dowodzi iei bezwortości. N. 267 
$mierć nie jest tok straszna - gorsza jest dalekość od 

rzeczy wielkich. N 136 



Stanisław I. Witkiewicz Portret podwójny dr S. Glassa 
i Heleny Białynickiej-Bi/ul~, 1929 

~~ 
Dramat, w którym występują ludzie, nie może być Czystą formą 

nawet gdyby (jest o tym .w „Onych") był komedią dell'orte 1 t~ 
z ~ytułem po_danym. na koncu: ży1emy w świecie znaczeń i wszę
dzie dopatruie.my się symboli, wszędzie szukamy logiki. Próbując 
stworzyc . formizm Witkacy .... stworzył surrealizm w teatrze stwo
rzył_ sw?1sty dro'.11?t o_niryczny - bo we śnie każda nielog'iczność 
moze s1~ zdorzyc 1 kazdo wygląda no konieczną. Wyprzedził swymi 
sztukom1 teotr absurdu B.eckeUo czy Ionesco - okrzyknięto go 
prekursorem_. sz.t_uk gen1al~ych jednak nie stworzył. 

Wy?o1e się, .1z nie mozno jednym słowem doć odpowiedzi no 
pytania posto~1one w_ tytule. _Wiara _w. j~dną przyczynę wszystkich 
klęsk (a dodac do nich nalezy pow1esc1: „Pożegnanie jesieni" -

Zyjemy w . czasa~h, w których poza wchodzącym; w 
przeszłość ~1dmam1 ~arodów, _ pojawia się cień groźny 
dla w_szyslk1e.g'? co piękne, ta1emicze i jedyne w swoim 
rodza1u - c1en lego gnębionego przez wieki szarego 
tłumu. 

C "d I · . NF 106 
. ~Y 1 eo og1a, dla które; ginie się powoli, nie nagle, 

nie 1est naprawdę obojętna? 

N 118 
Być wiecznie spadaiqcq gwiazdą, która nigdy spaść nie 

może. 

1926, „Nienasycenie" - 1927 i „Jedyne wyjście" - 1933, z których 
tylko ta druga nadaje się do czytania), wiara taka zakłada już całą 
filozofię: wiarę w bezwzględny determinizm zdorzeń, z których każ
de jest przyporządkowane je d n ej jedynej przyczynie. Ba, kiedy 
nawet dziecko ma co najmniej dwoje rodziców„. ·Nie.wątpliwie przy
czyną klęsk było to, iż Witkacy uległ pokusie awangardowości, ale 
przyczyną klęsk był także nadmiar talentu: zbyt wiele determinant 
pchało go no pomnik geniusza, zbyt wiele mógł osiągnąć w zbyt 
odległych dziedzinach - w rezultacie łańcuchy tych bodźców zde
rzyły się i zniweczyły swoją moc. Mówiąc prościej: Witkacy nie 
tyle się „rozmienił", ile ro z szor po ł się no drobne. 

Były jednak dziedziny, w których osiągnął wielkość . Pierwszą 
z nich była filozofia. Odnowienie monadologii w wieku w 'ory 
w atomy wymogał-0 nie tylko wiedzy, ole i - przede wszystkim -
odwagi myśli: wyobrażni. Materializm biologiczny Witkiewicza prze
zwyciężył problem, na którym wywracał się każdy materializm po- . 
przedni: jok z martwej materii (atomów, elektronów itp.) powsloje 
coś żywego. Konsekwentni materialiśc i w tym miejscu powinni 
uwierzyć w cud, w ingerencję Boga lub Szatana. Witkiewicz nie 
uwierzył ani w cud, oni w Boga, on „po prostu" przyjął za pewn ik , 
że materia żywa jest pierwotna, że nawet najmniejsza „monada" 
jest jednocześnie materialna i duchowa. Niestety, koncepcji Witkie
wicza nie docenili „zawodowi" filozofowie-ponuracy: artystyczna 
przeszłość autora „Główniaka" przeszkadzało i nadal przeszkadza 
w „poważnym" traktowaniu jego przemyśleń . 
Drugą dziedziną, nie wiadomo dlaczego nie zaliczaną do sztuk 

pięknych, była uprawiana przez Witkacego t e a t ro I i z ac jo ż y
c i o. Witkacy reżyserował wydarzenia, wyżywał swą energię w mi
styfikacjach i skandalach, przewyższał - a nie było to łatwe -
legendę Przybyszewskiego. 

A jednak i no to życie podoi cień. Właśnie cień filozofii . Bo 
filozofio Witkacego miało toki swój cień: nihilizm . Ciągłe podej
rzenie, że wszystko to n ie m o se n su. W „Pożegnaniu 
jesieni" Witkacy napisze dosłownie: „Przemijamy, to tylko wiemy 
a reszto jest fikcją okłamujących się bydląt", Przekonanie, że nic 
nie ma sensu, stanowiące „drugie dno" Sztuki Witkacego, to także 
jedno z przyczyn jego klę ski. Geniusz musi być fanatykiem, 
zwłaszcza fanatykiem swej twórczości i swoich własnych pog:ą
dów. Witkacy mógł się tym wszystkim najwyżej bawić - szukając 
zapomnienia. 
Ktoś złośliwy powiedział kiedyś, że prawdziwi nihiliś c i n ie i st

nie ją. Witkacy był prawdziwym n ihilistą. A kiedy jeszcze spo
strzegł, iż zaczynają się sprawdzać ponure przepowiednie z „N:e
nasycenia" i „Onych" - popełnił samobójstwo 18 września 1939 
roku. 

Nie ma żadnych okropnych rzeczy. Znam wojnę, rewo-
lucję, śmierć ukochanych osób i tortury. To wszystko jest 
głupstwo. Okropną rzeczą jest tylko nuda •.• 

D3 I 433 
Na cin 'e istnienia u samych jego podstaw tkwi jOkiś 

piekielny nonsens, i to nonsens nudny. Ale ta nuda 1est 
wypiekiem dzisiejszych czasów. Dawniej to było wielkie 
i piękne. Dziś tajemnica zeszła na psy ... 

PJ 11 
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