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Q N I. Dramat w dwóch i pół aktach" był po raz pierwszy 

opublikowany w 1962 roku, a wystawiony w 1965. Jest to ·pierwsza 
sztuka Witkacego poświęcona w całości zbliżającej się mechanizacji 
życia i ponurej przyszłości oczekującej ludzkość. „Oni" sięgają 
w przyszłość, mają bowiem za przedmiot idee i zagadnienia, które 
do świadomości Zachodu dotarły dopiero po zakończeniu drugiej 
wojny światowej i na początku zimnej wojny. Również groteskowy 
i absurdalny sposób ujęcia tych poważnych problemów współczes
ności sprawia, że utwór znacznie wyprzedza swoje czasy. Ponad 
czterdzieści lat historii musiało przebiec, aby zrealizowało się, zawar
te w nim widzenie przyszłości. Ta farsowa komedia na temat tajnych 
rządów i państwa policyjnego należy do lat sześćdziesiątych, kiedy 
została po raz pierwszy wystawiona („ .) 

Mechanizacja, której się lęka, ma charakter społeczny, maszyna 
znajduje się w umyśle człowieka, podporządkowanie jest czymś oso
bistym: jest to tyrania społeczeństwa i mas nad jednostką. Zatem ja
ko główne przejawy mechanizacji Witkacy rozpatruje zjawiska, które 
w '1920 roku wydawały się nierealne i fantastyczne: kontrola myśli, 
zniszczenie sztuki, przyznawanie się do nie popełnianych zbrodni, 
uniformizacja społeczna i indoktrynacja, sprawowanie rządów przez 
tajne instytucje i tajną policję, rewolucja pojmowana jako teatr, 
wymyślona z nudy i prowadzona w nieskończoność z rozpaczy („.) 

Miejscem dehumanizacji człowieka jest bal maskowy czy maska 
rada. Punktem odniesienia nie jest technika ani nauka, ale sztuka 
i teatr, kubizm i Picasso, teoria Czystej Formy samego Witkacego 
i Szekspirowski Jack Cade. Naczelna idea dramatu polega na tym, 
że zespół szaleńców może rządzić naszym życiem: ONI, wszechobec
ni i zmieniający postać, w rzeczywistości sprawują władzę, ukrywając 
si ę za plecami tych, którzy rzekomo rządzą. Obraz rządzenia jako 
maskarady nadaje dramatowi nie tylko barwność i żywość, ale cha
rakterystyczny nastrój dwuznaczności i nieokreślenia, niebezpieczeń
stwa i zagrożenia. Nigdy nie wiadomo, czyja twarz ukrywa się za 
maską („.) 

Akcja w ogólnych zarysach jest stosunkowo prosta, choć w szcze
gółach ryzykownie zawęźlona, aby uwydatnić wątpliwą naturę całej 
sytuacji. Bałandaszek żyje w swoim estetycznym azylu z długoletnią 
kochanką, aktorką Spiką („gwiazdą pierwszej wielkości") Tremen
dosą i co wieczór spodziewa się przeżyć z nią „uśmiech wiecznie za
dowolonej wiekuistej rozkoszy". („.) Komiczny pomysł polowy aktu 
ma zasygnalizować, że niedługo wybije godzina Bałandaszka i jego 
świata wymyślnych rozkoszy. Duet miłosny bohatera - estety z je
go muzą, w którym wypowiadają swoje najtajn iejsze dążenia i udręki , 
ujrzany jest we właściwej perspektywie - trwanie zan ikającego świa 
ta miłości i sztuki ni e może przekroczyć połowy aktu .. 

Przy końcu połowy a ktu, w chwili, gdy ma się zacząć dla Ba!an
daszka wielka noc m i łos n a, poj awia się na p rogu taj~mniczy pan 
w czerwonych spodniach i przerywa akcję. Jes t to łudząco podobny 
do męża Spiki Sera sk ier Bonga Tefuan, prezes Ligi Absolutnego Au 
toma tyzm u, który. postanowi/ stworzyć nową i lepszą ludzkość przez 
zakaz uprawiania wszelkiej sztuki. W sąsiednim dornu, gdzie Ligo 
założyła swoją tymczasową kwaterę główną, znajduje się grupa gro
teskowych postaci o wiele dziwaczniejszych niż kubistyczne i futury
styczne bohomazy Bałandaszka. W ten sposób zawiązuje się konflikt 
między wyrafinowa niem a egalitaryzmem, między kustoszem muzeum 
a tymi, którzy chcą je zniszczyć. Dalszy ciąg akcji rozwija się bez 
dbałości o napięcie . Obawy i przeczucia połowy aktu spełniają się 
w akcie pierwszym, kiedy ONI wdzierają się do willi Bałandaszka 
i zaprowadzają swoje porządki. W drugim akcie wydają huczny ba l 
kost iumowy dla uczczenia swojego sukcesu i na naszych oczach tną 
na kawałki jedyny pozostały z kolekcji obraz Picassa . Galeria sztuki 
Bałandaszka zostaje zniszczona, a wraz z nią jego dawna subtelna 
osobowość. Spika, najcenniej szy obiekt w jego zbiorach, ginie w ta 
jemniczych okolicznościach w wyniku intryg, a Bałandaszek zmuszo
ny do przyjęcia na siebie winy idzie do więzienia . Jednocześnie do
browolnie wyrzeka się wszystki ch swoich dawnych ideałów estetycz
nych i chęt ni e idzie do „l ochów tajnego rządu", zadowolony, że j est 
sam. 

Właściwie znaczenie c.lramotu nie leży w przebiegu wydarzeń, ale 
w bog atej treśc i, w złożonych i niespodziewanych powiązaniach lu
dzi i idei, totalnie podważających poczucie rzeczywistości i wszelkie 
określone znaczen ie fabuły . W a lka podjęta przez Bałandaszka prze
ciwko Li dze jest nierówna i od początku beznadziejna nie tylko ze 
wzgl ę u na dysp oporcj ę s ił, a le przede wszystki m z powodu wsz.,ch-
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obecności wroga. Tajny rząd ma wszędzie swoich szpiegów i policję: 
Marianna Splendorek, znakomita kucharka Bałandaszka i Spiki, jest 
zwykłą donosicielką Ligi. („.) 

Ukryte siły przeniknęły nie tylko do pomieszczeń dla służby, ale 
i do głów chlebodawców, a najbardziej niebezpieczny wróg zagnieź
dził się w samym Bałandaszku. Esteta-amator jest tak samo rozdwo
jony jak świat wokół niego i wszystkie jego przekonania sq podmi
nowane wątpliwościami. Właściwie Bałandaszkiem rządzi ten sam 
tajny rząd irracjonalnych sił i podświadomych pragnień, co jego 
przeciwnikiem i alter ego Tefuanem. Chociaż Bałandaszek ma na
dzieję zachować swoją osobowość, gratulując sobie w połowie aktu: 
„Jestem dziś naprawdę sobą i jedna tylko istnieje dla mnie kobieta", 
to już na początku aktu pierwszego biada: „Z chwilą, kiedy nie mo
gę kochać jednej, chce mi się miliona dziewczynek we wszystkich 
możliwych kolorach i maściach", poddając się nieskończoności ist
nienia. W momencie niszczenia jego zbiorów i jego życia przez Lig~. 
kiedy sytuacja wymaga od niego szczególnej siły, okazuje bez
nadziejną słabość, pochłonięty namiętnością do smagłej Rosiki. Ba
łandaszek już został zmechanizowany przez niemożność zdecydowo
nia się na cokolwiek poza ilością kobiet i stylów malarskich („.) 

Po obu stronach konfliktu przeciwnicy są rozdarci i próżni w środ
ku, zdolni tylko do obserwowania. Ich również, nie tylko siebie, ma 
na myśli Bałandaszek, kiedy mówi: „Przeżywać tego już nie może
my". Ludziom pozbawionym autentycznego doświadczenia czy praw
dziwych uzdolnień twórczych, zżeranym przez nudę i pustkę, pozo
staje prowadzenie życia pozornego i teatralnego: odgrywanie ról, 
inscenizowanie i oglądanie widowisk. Dla Bałandaszka ideałem jest 
teatr rozkoszy: przybiera formę życia przez sztukę i kolekcjonowania 
doznań artystycznych. Dla Tefuana jedynym wyzwoleniem jest teatr 
ucisku; przybiera formę zniszczenia. Obaj są nie zrealizowanymi ar
tystami odgrywają swoje dramaty z powodu nieszczęśliwej miłości 
do tej samej kobiety, aktorki, która czuje się sobą tylko na scenie, 
kiedy gra kogoś innego. 

Wyrafinowany anarchista, Bałandaszek, utrzymujący, że „dane 
społeczeństwo jest o tyle dobre, o ile będąc członkiem tego społe
czeństwa, nie odczuwa się właściwie tego, że się jest członkiem", 
spotyka Tefuana, surowego rygorystę, którego zdaniem „prawdziwie 
zautomatyzowany człowiek powinien spać o dziewiątej, a nie włóczyć 
się po różnych budach". Jeden wiedzie życie rozluźnione i hedoni
styczne, dopuszczające najwyższy rozwój jednostki poprzez sztukę, 
drugi pragnie zniszczyć wszelki ślad ludzkiej indywidualności, znaj
dującej swój najwyższy wyraz w sztuce. Jednak kiedy się spotykają 
w galerii Bałandaszka, ci przeciwnicy ideologiczni wychodzą, jak się 
okazuje, z tych samych założeń. 

Zarówno esteta, jak i reformator sq znawcami sztuki i dyletanc
kimi artystami, którzy brak prawdziwej mocy twórczej próbują skom
pensować tworzeniem lub niszczeniem zbiorów sztuki. Gorliwości 
i liberalizmowi artystycznemu Batandaszka w gromadzeniu dzieł sztu
ki do równują te same cechy Tefuana w ich niszczeniu. Chociaż obaj 
żyją w sposób teatralny, to jednocześnie nie mają zaufania do tea
tralności i sztuki aktorskiej. Żeby skompromitować teatr, Tefuan pi
sze sztuki tok skrajnie awangardowe, że powinny zniesławić teatr 
i doprowadzić go do upadku. Bałandaszek wynalazł teorię Czystej 
Formy, która wyklucza teatr: sama teoria będzie bezużyteczna, jeśli 
nowoczesna sztuka zostanie zniszczona . Awangardowy dramaturg 
zamierzający zreformować ludzkość i teoretyk nowoczesnej sztuki dą
żący do zwiększenia przyjemności dochodzą do tego samego mart
weg o punktu i zabawnej negacji. 

Przy przec iwstawnych umysłowościach i sposobach odczuwania Balandaszka i Tefuona 
łączy miłość do jednej kobiety . Jej śmierć jest wstrząsem dla nich obu i z równym żalem 
opłakują jej stratę. Obłąkane maszyny ich mózgów zatrzymują się w obliczu śmierci, która 
w tej sztuce jest całkowita i ostateczna, o jednocześn i e staje się najbardziej efektownym 
wydarzeniem scenicznym. Dyrektor teatru Spiki, Gomrocy Vigor, oznajmia to zda rzen ie 
obcym, grzmiącym głosem : „Trup jest w domu". Teatr śmie rci ma nieodpartą silę i wyż
szość nad teatrem bujnej osobowości Bołandoszko i stłumionej osobowości Tefuono . Na
wet rewolucja szykująca s i ę na ul icy jest mniej ważnym wydarzeniem teatralnym. Sm i erć 
i ukazanie się ciało to najbardziej dramatyczne zdarzenie całego życia („.) 

Co można zrobić wobec teatralizacji wszystkiego, nawet śmierci? Bałondoszek i Tefuan 
pogrążają się w rozpaczy i odgrywają role żałobników. Poczciwy pułkownik Melchior 
Abloputo, prawa rę ka Tefuano, stwierdza, że widowisko musi toczyć się dalej. Abloputo, 
rutynowany wykonawco, ma wysoko rozwinięte poczucie komedii. Teraz, w obliczu śm i erci, 
Abloputo widzi, że jedynym co pozostało do zrobienia, jest dalsze odgrywanie komedi i: 
„ N ic nie ma, ale my zostaliśmy. Tajny rząd i noszą komedię do końca rozegrać musi
my ( ... ) Może zrobimy mole „pronun-ciomento", życie może nabierze jeszcze sensu" („.) 

Ulub i oną przez Balondaszko statyczną, ole czystą sztukę malarstwa zastąpił teatr, 
który należy do życia i jest jego obrazem, nieustannie się zmienia i wprowadza w błąd, 
j est komediową maskaradą pol i tyki i władzy, mająca ukryć pustkę w sercach ludzkich 
i ni euc h ronną śmierć. 
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