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Kultura europejska nie jest ani kapitalis
tvczn a, ani socjalistyczna, nie jest ona tak
że katol icka, ani marksistowska, chociaż 
tworzona może być przez katol ików i mar
k istów, chociaz może rozw ijać się w kra
jach kapi tali tycznych i socjalistycznych. 
Kultura ta jest wyku ta w jednej bryle. Zo
stała stworzona przez przeszl o sto poko
leri Europejczyków i wszyscy jesteśmy jej 
dziećm i . 

Chociaż prawdą jest. że Europa sta ła się 
kurczącym i trochę bezbarwnym kontynen
tem, chociaż prawdą jest. że jej kultura 
jest w dużej mierze zagrożona , nie mogę 
się zgodzić z pesymistycznym poglądem 
von Berta lanffy'ego, iż przyszłość tej 
wspólnoty duchowej, to jej przeszło ś ć . 
Ciągłe wiele zależy od tego, czy Europej
czycy współcześni - podobnie jak ich 
przodkowie - będą zdolni podjąć takie 
czyny innowacyjne i kreacyjne, które po
zwolą utrzymać tożsamość kultury euro
pejskiej i pozwolą na jej rozwój . 

Józef Kozieleck i 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
jako Napoleon, 1937-39 

Witkiewicz nie wierzy w szansę reali
zacji - w toku dziejów - podstawo
wych wartości, które miały w myśl jego 
poglądów stanowić o istocie cziowieczeń
stwa. Człowiek talii, jaki mógłby być i jaki 
być może był n.Jwet kiedyś, zostaje wchło
nięty i zniweczony przez konieczności 
dziejowe. 

Bożena Danek-Wojnowska 

A jednak dobrze jest. wszystko jest do
brze. - Co? - może nie? Dobrze jest. 
psiakrew, a kto powie, że nie, to go w 
mordę! 

Witkiewicz: Pożegnanie jesieni 



Witkacologia jest dziś pokaźną, krzewiącą 
się dziedziną badań . 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
„Asymetryczna dama" (3) - portret Eugenii 

Wyszomirskiej- Kufo icki ej 

Jego dorobek twórczy jest imponujący 
- prozaik (cztery powieści), dramaturg 
(ponad dwadzieścia sztuk scenicznych, 
nie licząc juweniliów), filozof, wywołują
cy swoją postawą i dziełem „ Pojęcia i 
twierdzenia implikowane przez pojęcia 
Istnienia" (1935) zarówno uznanie, jak i 
gorący sprzeciw znawców, artysta malarz, 
właściciel firmy portretowej, fotografik 
(zresztą niedawno odkryty), teoretyk 
sztuki, publicysta, autor „Narkotyków i 
Niemytych dusz" - zadziwiał wszystkich 
swą dynamiką życiową. A jednocześnie 
podlegał stanom depresyjnym. Kłębek 
sprzeczności? Nie, po prostu prawdziwy 
artysta, „ genialny grafoman" jak napisał o 
nim Karol Irzykowski, jeden z jego „ przy
krych wrogów" (to określenie Witkace
go). Przyznawał mu pewną wielkość, ale 
zaciekle krytykował. 

Przyjęliśmy więc Witkacego, żeby się 
tak wyrazić, z całym dobrodziejstwem in
wentarza, uznając go za prekursora nowej 
sztuki. Jego twórczość wciąż fascynuje 
krytyków, jak i czytelników lub widzów i 
to na całym świecie. Uznano go bowiem 
za przewodnika po piekle XX wieku i w 
pewnym sensie za tragiczny symbol świa
ta ( ... ) 

Lesław M. Bartelski 



Dramaturgia Witkiewicza jest już dzisiaJ 
częścią światowego repertuaru teatralne
go: grywa się ją w wielu krajach Europy, 
w obu Amerykach, w Australii i Nowej 
Zelandii. Jego dzieła przełożono dotych
czas na 14 języków obcych. powstają 
wciąż nowe przekłady. Proces ten, będą
cy w toku i ciągle jeszcze nabierający roz
pędu, zaczął się bardzo niedawno: pierw-
5zy krok Witkacego w kierunku teatru 
światowego dokonał się w 1966 roku w 
krajach języka niemieckiego. Ale najpeł
niej. najgłębiej wszedł Witkacy do USA. 

Lech Sokół 

Bez wątpienia, osobowość to nadzwy
czajna, osiągająca aż kres normalności w 
konwulsyjnej szamotaninie między sprze
cznymi pasjami i ciąglvm dążeniem do 
wykoncypowanego ideału pełni, indywi
dualnego bytowania. 

Krzysztof Pysiak 

Kształtem swych dziel Witki ew icz wyrazi ł 
sprzeci w wobec form teatralnych odziedz iczo
nych po w ieku XIX. Na ruinie dawnego teatru 
wznosił własny , ol ś niewaj ący oryginalnością. 

W mi a r ę upływu czasu nie to jednak wydi:lje się 
w j go twórczośc i najistotn iejsze. Witkiewicz 
przestrzega ł przed zagrożeniem jakie dla czlo 
wieka Jako jednostki stanowi rozwój cywilizacji 
współ czesnej. O bawi a ł się przeksztCJlcenia go 
w bezwolny element anonimov' ~j machiny 
sp ołecznej , ku czemu - jego zdaniem - wio
d!y przemiany społeczne i polityczne. Ukazy
wał g roźbę upadku kultury i w konsekwencji 
upadek człowieka w wymiarze psychologicz
nym, społecznym i metafizycznym. Znane z 
dramatów i powieśc i jego koncepcje przemian 
społecznych znajdowały oparcie w oryginalnej 
teorii kultury i historiozofii. Był wizjonerskim 
diagnostą i krytykiem cywilizacji współczes nej. 

Z Posłania Polskiego Ośrodka 
Międzynarodowego Instytutu 

Teatralnego (ITI) z okazj i 1 OO
-lecia urodzin S. I. Witkiewicza 

Nie chodzi o to. by sztuka okazała się 
kompletnie bezsensowna, lecz o to, by raz 
w końcu ze rwać z utc:rtymi konw enansa
mi i szablonami. Teatr ma dać człow ieko
wi wrazenie przebywania •.,v zu pełnie in
nym świ ec ie. Perwe rsja artys tyczna jest 
tylko śrndkiem, a nie celem. 

Jo lanta Ta mbor 



Trzeba rozpętać drzemiącą Bestię i zo
baczyć, co ona zrobi. A jeśli się wścieknie, 
będzie zawsze dość czasu, aby ją w porę 
zastrzelić. 

Witkacy 

W biały dzień przez białą noc dzieją się tu rzeczy, o któ
rych tylko po kryjomu śnili filozofowie i dramatopisarze. 
Teatr wyzwolony całkowicie z wszelkich konwencji wydał 
się dawnym widzom błazeństwem. 
U Witkacego nie ma farsy. Jest serio odwrócone, serio wy
krzywione, jak twarze niektórych portretów, jak obrazy w 
rozbitym lustrze. U Witkacego znajdziemy różnego rodzaju 
okrucieństwa i różne jego obrazy. A jednak: „I' ja wybierając 
los swój, wybrałem szaleństwo" jest szlachetniejszym wy
znaniem wiary niż : „Ja wybierając los swój. wybrałem okru
cieństwo". 

Mieczysław Jastrun 

Witkiewicz chciał przewietrzyć mózgi z 
oparów Winawera, „ Warszawki", Weys
senhofa, Polski nad Morzem $ródziem
nym, Strońskiego, siostry Teresy z „Ver
bum" i (Ważyk dixit) pederastów piszą
cych wiersze o aniołach . Atmosferę od
czuwał jako duszną, a w niej pisał - „od
legły szum i palący dech (jak przed ude
rzeniem wichru halnego) daje się nieomal 
słyszeć i odczuwać od strony mrocznej 
dali burzliwej przyszłości " . Pragnął więc 
wystąpić o rząd dusz. choć niemytych, 
obałwanionego tłumu górnych dziesięciu 
tysięcy, jak to się wówczas mówiło . (A 
miał, biedak, obsesję czystości i pieska nie 
mógł pogłaskać. żeby nie biec później ga
lopem do najbliższego kranu). W książce 
słyszy się ten wytężony głos, przekrzyku
jący nadchodzący wiatr. 

W antropologicznej mizantropii Witka
cego wyczuwa się wstręt i fascynację, 
maskowane pozytywistycznym nastawie
niem. Witkiewicz o człowieku pisze w tym 
duchu, co Fabre o pożerających się pają
kach . 

Jan Gondowicz 



A cał_y r,uch poszukującej wyższego ideału 
kontestacji przewidział Witkiewicz właśnie w 
masowym, „maszynowym", jego aspekcie -
opowiadając w „Nienasyceniu" o robiącej nie
słychanie postępy religii Murti Binga, azjaty
ckiego patriarchy, 1której szerzeniu się walnie 
dopomaga zażywanie specjalnego specyfiku -
dawamesku. Dawames!< znosi zarazem poczu
cie sprzeczności, wszystko staje się nader po
zytywne, nic się z niczym nie kłóci, panuje po 
wszechne zadowolenie 1 szczęśliwość. Wszy 
stko dzięki niepozornemu specyfikowi, którego 
funkcja jest przepowiednią czegoś pośrednie 

go pomiędzy bojowym gazem rozweselającym 
a LSD. O „groźbie analgetykokracji pisał pół 

wieku pqźniej Stanisław Lem w Kongresie fu
turologicznym". Ale Lem dysponował już o 
wiele większym arsenałem faktów zastanych, 
doprowadzał tylko konsekwentnie do końca 
tkwiące w nich możliwości. Przed Witkacym 
stało dużo więcej niewiadomych, a jednak 
przewidział „bez pudła" i całe zafascynowanie 
dzisiejszych hipisów buddyzmem i innymi reli
giami Wschodu, i niebezpieczeństwo masowej 
narkomanii. „Nienasycenie" można postawić 
obok najlepszych książek innych kassandrycz
nych pisarzy, np. Huxleya, nad którymi nasz 
zakopiańczyk w wielu miejscach góruje pod 
względem przenikliwości, pozbawieniem się li
teralnie wszelkich złudzeń. 

Andrzej Szulc 

t 
. ..._.._.u_,;._.....__:...~-~'~ Jj,_____,___,_. 

To w czym się zgadzam z Witkiewi
czem, to pojęcie destrukcji i antykonstru
ktywizmu, uznanie roli przypadku i przede 
wszystkim - humor. Nie czarny humor, 
ale w ogóle pojęcie humoru jako oznaki 
inteligencji. Dla mnie wszelka poważna 
mina, gęba jak to mówił Gombrowicz, 
oznacza pustkę i głupotę. 

Tadeusz Kantor 



Teatr dzisiejszy robi wrażenie czegoś bez
nadziejnie zakorkowanego, co jedynie 
może być odetkane przez wprowadzenie 
tego, co nazwaliśmy fantastycznością 
psychologii działania. ( ... ) 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Zorganizowanie potężnej „mafii" nowych 
artystów wszelkich rodzajów, nowych re
żyserów, krytyków i estetyków uważam 
za konieczne, mimo różnic zasadniczych, 
dzielących poszczególne indywidua, w 
obrębie samej nowej sztuki. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Potrzeba artystycznego przekształcenia 
życia i rzeczywistości była i jest jeszcze 
żywa u pewnych autorów, jak potrzeba 
nowych, artystycznych wrażeń u pewnej 
nie zdeprawowanej jeszcze przez zespół 
morderców sztuki scenicznej publiczności. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Stanisław Ignacy Witkiewicz „Asymetryczna dama" (9) 
- portret Eugenii Wyszomirskiej-Kuźnickiej 

Ale sądzimy, że prędzej czy później teatr 
musi wejść na drogę „nienasycenia for
mą", czego dotąd unikał i można mieć 
nadzieję, że zostaną jeszcze stworzone ja
kieś niezwykłe dzieła w wymiarach Czys
tej Formy, nie zaś tylko „odrodzenia" i 
„uproszczenia" lub powtarzanie aż do 
mdłości dawnego, w gruncie rzeczy nic 
nikogo nie obchodzącego, repertuaru. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 



W1itkiewicz był dekadentem, który naprawdę zwątpił . I to 
nie tak zwątpił, jak nasze stołeczne pieszczochy literackie, 
które ze swoich zwątpień wynieść umieją wcale efektowne 
korzyści pisarskie i kokietują swoim zwątpieniem jak dziew
czyna nagością. Zwątpienie Witkacego jest zjawiskiem zu
pełnie innego rzędu . Dodajmy tu : o treściach dorobku jest 
mowa w tej chwili, o ideach wewnętrznych tego autora, nie 
o biografii, a tym bardziej nie o plotkach. 

I miał ten wybitny człowiek jeszcze in
ną słabość, obok której nie przechodzi 
obojętnie krytyk literacki: zapał do pisania 
graniczący z grafomaństwem. Niestety, 
tego się nie da ukryć. Witkacy nie jest i 
nigdy nie był ..dobrym pisarzem" , co nie 
jestżadnym odkryciem, bo uderzało to je
go czytelników od samego początku . I nie 
chodzi tu o żadne „ pseudoklasyczne" 
uprzedzenia, ani o „akademickie maniery" 
w posługiwaniu się słowem, ale o pewne 
odczucia estetyczne prowadzące do 
wniosków innego już, pozaformalnego 
znaczenia. Sposób organizowania mate
riału nie jest kaprysem, lecz pewnego ro
dzaju wyznaniem, ideową próbą artyzmu. 
Gadulstwa Witkacego, jego rozpasania 
słownego, jego nudnawych obsesyjności 
językowych. jego monotonii brzmienio
wo-znaczeniowej· - nie da się oddziel. ić 

od pewnych już me1ytorycznych właściwośc i jego literatu
ry. której czytelnik nie poznaje - by tak rzec - „wyprosto
v1any", ale w której grzęźnie, którą się okleja, którą łyka jak 
melasę . która go w końcu zatapia swoją męcz.ącą jednostaj 
nością . Może ktoś powiedzieć, że o to właśn i e chodzilo . Że 
w tym jest właśnie Witkacy niezwykły. Ale kto chce tu szu ·· 
kać „wartości ", musi jednak zdawać sobie sprawę . czego 
broni . Co w ogóle uznać można za styl, a co jest tylko mo
notonią błazeńskiej nieudolności. przedłużanym ponad lu
dzką wytrzymałość łańcuchem obsesyjnych powtórzeń i na
wrotów. Gdzie chodzi już tylko o to. aby czytelnika zamę
czyć . zatłamsić , torturować wciąż tym samym. na kilku tych 
samych motywach opartym dowcipem. Kto chce tego bro
nić . musi mieć świadomość, że broni zupełnie innego mo
delu pisania. innych kryteriów literackich. innej miary hu
man izmu. Ale tego nie próbował. na to się nie odważył ża
den z dotychczasowych apologetów. W uporczywości Wit
kacego jest zajadłe. rozpaczliwe okrucieństwo, które błazeń
stwo jego przemienia w swoistą tyranię . 

Włodzimierz Maciąg 

Byłem niegdyś ,,fighting manem ". - człowiekiem bojowym 
par excellence, miałem idee i chciałem o me walczyc - me 
było gdzie i z kim. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 



STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

Osoby: 

Baron Genezyp Kapen de Vahaz - ARNOLD PUJSZA 
Stary Kapen, ojciec Genezypa - BOHDAN CZECHAK 
Stryj Zakała ~ MIECZYSŁAW TARNAWSKI 
Toldzio, hrabia, kuzyn, czciciel Onana, uczeń w szkole dla 
młodych dyplomatycznych głuptasiów - PIOTR SICIŃ1SKI 
Księżna Irina Wsiewołodowna Ticonderoga -
KRYSTYNA BARTKIEWICZ 
Książę Ticonderoga, książę papa, dz.ik rasowy, od środka 
zgrzybiały, zwal isty starzec - LESZEK SADZIKOWSKI 
Putrycydes Tengier. kompozytor genialny, z lekka garba
ty, długopalczasty, kulawy - ROMAN GRAMZIŃSKI 
Afanasol Benz vel Bęc. logistyk - ROMAN METZLER 
Kniaź Bazyli Ostrogski, neokatolik, były bogacz -
HIERONIM KONIECZKA 
Markiz Scampi, bez żadnych złudzeń, prześliczny brune
cik, syn Księstwa - EUGENIUSZ RZYSKI 
Eliza Bałachońska, pielęgniarka, pewna sierota, daleka 
kuzynka Księżnej - ROMA WARMUS 
Joe, lokaj Kapenów, stary pryk, wierny sługa - PIOTR 
MILNEROWICZ 
'Lilianna Kapenówna, siostra Genezypa, adeptka sztuki 
teatralnej - JOLANTA TADLA 

~ 
I 

Matka Genezypa. jowialna mamuśka - MAGDALENA 
KUSIŃSKA 
Porucznik Wołedyjowicz. brutalny obrzydlaczek, oficer 
dyżurny - ANDRZEJ STEN DEL 
Ciotka Fręgorzewska. plotkarka, opiekunka Persy -
WANDA RUCIŃSKA 
Michalski, zarządca - ANDRZEJ JUSZCZYK 
Cylidrion Piętalski, baron papieski, były dowódca kolo
nistów Jego $wiątobliwości -ANDRZEJ WALDEN 
Michał Węborek, zaufany generała, grubas, siłacz, partacz. 
podglądacz - WOJCIECH KALWAT 
Jegor, służący Księstwa - V\(ALDEMAR CZYSZAK 
Maryna z Murzasichlań.skich, żona Tengiera -
DOROTA PIASECKA 
Persy Zwierzątkowska. aktorka, kochanka generała -
WANDA OSTROWSKA 
Sturfan Abnol. literat - KAZIMIERZ KUREK 
Kocmołuchowicz, wódz - KAZIMIERZ MIRANOWICZ 

oraz 

dzieci Teng iera. panna Ela, Hindus od pana Dżewan iego , 
chiński buldog Chi, samowar Bazylego, śpiewający pijacy 
do pobicia, wyznawcy Murti Binga, poszkodowani w szpi
talu, głosy 



Chciałbym żyć krótko jak efemeryda, ale tęgo, a tu wlecze 
się ta gówniarska kiełbasa bez końca aż za szary, nudny 
horyzont beznadziejnego, jałowego dnia, gdzie czeka wsza
wa, zatęchła śmierć. 

Ciągle zastanawiający jest jego feno
men sztuki portretowania. Ta jego nie 
zwykła sprawność. Dziesięć portretów w 
jeden dzień potrafił machnąć. Przywołaj
my na świadka takiego jednego seansu w 
Firmie Portretowej Eugeniusza Szermen
towskiego, który tak to bardzo bmwnie o
pisał : „ Posadził mnie w fotelu , długo mył 
ręce (pedant był piekielny na punkcie hi
gieny) i wrócił, chlusnął mi prosto w 
twarz nie reflektor już, ale cały chyba fil 
mowy jupiter, który mnie omal nie oślepił . 
Chwycił karton (zawsze tego samego for
matu). kredki, wziął się do roboty . Od 
czasu do czasu wydawał przy pracy dzikie 
okrzyki i wrzaski. Kwiczał jak prosię, piał 
jak kogut, ryczał jak bawół, buczał jak 
bąk . Do modela się nie odzywał. Praca 
długo nie trwała. Po półtorej godzinie, 
może po dwóch, portret był gotów ... " 

Witkacy 

--

Maria Kasprowiczowa powiedziała o 
nim: „NIENASYCONY - to słowo naj
trafniej go określa. Nienasycony myśli, 
nienasycony piękna ziemskiego, nienasy
cony wrażeń, miłości. .. " Takim jawi się 
nam i dziś mimo, że jego twórczość (był 
także wirtuozem fortepianiu chwalonym 
przez Rubinsteina) i życiorys obrosły tylo
ma interpretacjami. 

Barbara Henkel 

( .. .)jego świat to świat końca XIX wieku przesunięty gwał
townie w koniec wieku XX. 
Na początku trzeba podważyć legendę, tę o całkowitym 
rozminięciu sie. Witkacego z odbiorcą za jego życia. 
Dokonyw-firóżnego rodzaju eksperymentow na sobie i bliź
nich, także z narkotykami, tworzył wokół siebie atmosferę 
niesamowitości. 
Witkiewicz bowiem umiał pokazać świat, kulturę, jednostkę 
w okresie radykalnego przełomu. 
Kształtował i kształtuje naszą kulturę, nasze wrażliwości i 
sposób myślenia. 

Lech Sokół 



Witkiewicz usuwa z teatru psychologię 
życiową, zatrzymując jednak psychologię 
bohaterów przez ich logiczną ciągłość ak
cji. Jest to niekonsekwencja . Witkiewicz 
dopuszcza do zbytniej i nieistotnej w tea
trze przewagi słowo, oparte o bebecho
watość dialogu. Dowodziłoby to braku 
poczucia sceniczności. 

Witkiewicz wysuwa aktora na pierwsze 
miejsce i to aktora mówiącego, a rzadko 
działającego - i po trzecie - tylko akto
ra . Jest to niewspółmierne z dzisiejszymi 
wartościami teatralnymi . 

Witkiewicz ignoruje przestrzeń sceni
czną. którą nowoczesny aktor musi zapeł
nić życiem przedmiotów, odgrywających 
rolę identyczną z rolą aktora. Znowu -
zruysł teatralności. 

Witkiewicz nie uwzględnia atmosfery 
scenicznej nie przelewając jej na audyto
rium przez usunięcie rampy. Błąd chroni
czny w samym założeniu. 

Zarzuty niniejsze rzucamy Witkiewiczo
wi na tle uznania i podziwu dla jego soli
dnej i głębokiej pracy na polu nowej wi
dzialności scenicznej. Poza nawiasem i
deologicznych odchyleń łączy nas z nią 

podwójne założenie teoretyczne we 
wszystkich jego odmianach oraz szlache
tne i arystokratyczne podciąganie teatru 
w życiowy (nie antyżyciowy) wymiar 
przeżywania. co określił obłąkaną, stano
wczo niezrozumiałą nazwą Czystej For
my. Zarzuty te czynimy dlatego, ponieważ 
nie widzimy w obecnej chwili nikogo z 
autorów dramatycznych polskich bardziej 
predysponowanego od S. I. Witkiewicza 
do odegrania wielkiej. odrodzeniowej roli 
w naszym teatrze: 

Jalu Kurek 



Tak jest zwłaszcza z żywiołem erotyki, za
wsze obecnym zarówno w jego prozie, 
jak 1i w dramaturgii. Kreowanie demonicz
nych kobiet w typie Księżnej Iriny, dąże
nie do perwersji uczuć, częste postawy 
sadystyczne i masochistyczne, obsesje 
seksualne bohaterów - to wszystko wy
wodzi się w prostej linii z modernistycznej 
psychologii, Witkacy odrzuca w sztuce 
młodopolski liryzm i emocjonalność, 
wprowadzając na to miejsce oschły inte
lektualizm, ale rozpasanie języka w jego 
dziełach jest tak samo duże jak u moder
nistów, widać przemożne dążenie do 
osiągnięcia tą drogą jak największej eks
presji. 

Stanisław Rzęsikowski 

W jego dramatach świat zmierza ku sa
mozagładzie. Zdawał sobie sprawę z nad
chodzącej „cywilizacyjnej zmory nowych 
czasów". Błyskotliwie kpił z siebie i z „kul
turalnego" społeczeństwa, artystów, któ
rzy kulturę i sztukę traktowa/i jako coś od
świętnego, coś co bojąc się, że można 
pobrudzić - jak na przykład krawat czy 
muszkę - odkładali na półkę. 

Jan Stępień 

Jednym z naczelnych pojęć filozofii Stanisława Ignacego 
Witkiewicza jest Tajemnica Istnienia. Każdy, kto dąży do 
poznania owej Wiecznej Tajemnicy, przeżywa stan, który 
można nazwać uczuciem lub niepokojem metafizycznym. 
„Uczucie to odróżnia jednostki wybitne. twórcze, godne 
miana człowieka od biernego i otępiałego tłumu", napisał 
Jan Błoński we wstępie do wyboru dramatów Witkacego 
(1974). Istnienie Poszczególne, ogarnięte niepokojem me
tafizycznym, dąży nieustannie do jego złagodzenia bądź 
zniwelowania . Szansę taką dają człowiekowi religia, filozo
fia i sztuka . Wszystkie one zrodziły się z tego samego niepo
koju metafizycznego. Z tym, że sztuce dawał tu Witkacy 
bezwzględne pierwszeństwo. Dzieło sztuki najłatwiej osiąga 
jednolitość w malarstwie i muzyce. Te dwie dziedziny stały 
się sztukami czystymi . Oczywiście najbardziej nawet czysta 
sztuka jest zawsze w pewnej mierze. według określenia Wi
tkacego, zabrudzona . Pierwotne uczucie metafizyczne (czyli 
bezpośrednie pojmowanie jedności i wielości) indywiduali
zuje się w psychice Istnienia Poszczególnego, przede wszy
stkim artysty, i staje się oderwaną konstrukcją Czystej For
my, taką właśnie , a nie inną. Na artystę, w momencie two
rzenia, działa cały zespół treści psychicznych. Wypadkową 
owego działania jest dzieło sztuki. 

Jolanta Tambor 



Jako wyznawca Teorii Czystej Formy, 
również dla języka sztuki w jej obrębie 
własnej wizji artystycznej . Tworzyć nowe 
mógł poprzez modernizowanie bądź bu
rzenie. W destrukcji szukał nowych sen
sów i form. A wykazywał przy tym inwen
cję niepospolitą. Nie chcąc języka trakto
wać automatycznie, musiał się wobec 
niego dystansować . I czynił to na wszyst
kie możliwe sposoby: przestawia/, składał 
na nowo i łączył wyrazy w inne całości. 
Warsztat językowy wyposażył w kalam 
bury (do dziś uznawany jest za mistrza tej 
formy), nowe wyrazy przez siebie tworzo
ne, nowe związki frazeologiczne, kompo
zycje wyrazowe. Znając możliwości eks
presji przez stosowanie wyrazów złożo
nych, których często używał, odpowiadał 
oburzonym purystom: „Kto powiedział, że 
wyrazy złożone są przeciwne «duchowi» 
języka, niech to natychmiast cofnie" . 

Witkiewicz łamał nie tylko wyrazy po
spolite, zmieniając ich budowę językową i 
znaczenie, ale także modyfikował i two
rzył nazwiska swoich postaci literackich. 
W jego dramatach i powieściach wystę
pujące osoby noszą nazwiska znaczące. 
Już samo nazwisko wyjaśnia , z kim czyte
lnik ma do czynien1ia. Np. prokurator Ro
bert Scurvy z „Szewców" to, rzecz jasna, 
odpowiedni „. „ syn ", a księżna Irina Wsie
wołodowna Zbereźnicka- Podberezka 

Karol Irzykowski dzielił bohaterów dramatów Witkacego 
na „ kolosalne i mądre , brutalne Bydlęta" i „ eleganckich de
kadentów''. „Tytaniczny wódz, tyran , artysta lub uczony, 
perwersyjna hetera z wyższych sfer, słodkie dziewczątko o 
dwuznacznej mince" to typy Konstantego Puzyny. Adam 
Ważyk pisał: „W teatrze Witkiewicza powtarza się demoni
czna panna, perwersyjna arystokratka, drań arrywista" , 
a stereotypem jest „człowiek nienasycony, opętany myślą o 
wielkości, połączenie buhaja z intelektualistą" . Zdaniem Ja
na Kłossowicza zestaw bohaterów Witkacego to „Tytan, 
postać główna, Bubek, postać mętna. aferzysta i kombina
tor, a w filozofii życiowej pragmatysta . Poeta, trochę hamle
tyzujący, Hetera, kobiecy odpowiednik Tytana, Matrona, 
nieszczęsna matka poświęcająca się dla syna, Dziewczątko , 

wcielenie nieco dwuznacznej słodyczy i wdzięku. Tłum. 
gromada kompanów, niekiedy swego rodzaju deus ex ma
china" . M ichał Masłowski w podobny sposób wyróżnił aż 
siedemnaście typów bohaterów. Jan Błoński z kolei podzie
lił postaci według wzorca teatralnego: są tu „ Postaci objaś
niające tak sztukę samą, jak postępowania bohaterów. Re
żyser wydarzeń.„ tytan , Aktorzy „ . którzy godzą się brać 
udział w metafizycznej komedii„ . 1!... udzie z zewnątrz, którzy 
położą kres wszystkiemu" . Natomiast Jerzy Ziomek podzie
li ł ogół postaci na „nasyconych lub nienasyconych: sztuką, 
erotyką, władzą. filozofią, nauką , twórczością tzw. życio
wą", a poza tym zanotował istn ienie „postaci spoza tego 
świata". „ Bohaterowie: tytani i artyści , Statyści i Postaci 
bez znaczenia" - to klasyfikacja Lecha Sokoła. 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 

(„bardzo piękna szatynka" , niezwykle mi
ła i ponętna) swym nazwiskiem sygnali
zuje nam niezwykłą witalność. Owa księ
żna ma na dodatek lokaja o wymownym 
nazwisku Fierdusieńko , nomen omen. 

Maciej Szczyrbuł 



St. I Witkiewicz wyobrazal sobie, że je
dynym ratunkiem przed postępującym sa 
mo-zdebilnieniem ludzkości (a w końcu. 
pr;,:ez Je; wypracowaną w biblij nym pocie 
czo/a samozagład()) j est jakaś zorganizo 
wa na akc;a. ma;ąca na celu uświadomie 
nie ludziom niebezpieczeństw tak iego sa
mo-zaparcia. Osobiście nie bardzo wie
rzę, aby iniC}atywa przekonywania społe 
czeństwa. że szczęścia należy szukać 
gdzie indziej niz w domku 1ednorodzin -
nyrn, w samochodzie „ Polonez" czy w 
koloro wej telewizji mogla spotkać się z 
przychylnym nastawieniem mas pracują 
cyc/1 

M arek Głogoczowski 

Skaran ie boskie z tym Witkacym! Dz i ś j u ż nam Jednak drugi 
taki fen omen nie grozi. Bez tytuł u magistra nie opublikow a
no by mu żad nej rozprawy f il ozof icznej, bez przy n a leż n ośc i 
do Związku, do którego zapew ne nie zostałby przyjęty bez 
dyplomu, nie dopuszczono by go do żad n ej wystawy. l tak 
wegetowałby gdz ieś poza nawiasem życia intelektual nego, 
podziel aj ąc, być może, los w iel u innych zapomnianych ge
niuszy. 

Marcin Giżycki 

Nie zdawano sobie sprawy z tego, ze 
wbrew łudzącej termin o logii (Czysta For
ma) dążył on nie do przemi any formy, ale 
treści teatru. Nie chodziło mu o to jaki ma 
być , ale czym ma być teatr. Dlatego też , 

Je ż eli zechce my mówi ć o prawdziwym 
znaczeniu myśli Witkiew icza , musi my 
zdać sobie sprawę, że właściwie cała 
współczes na mu Wi elka Reforma Teatru 
miała w istoc ie cha ra kter formalny. Za
chodzące od stu lat przemiany wi dow iska 
teat ralnego polega ly głów nie na w yna j
dowaniu now ych środków inscen izacyj
nych - dekoracji, światla, ruchu - s l uzą
cych zbudowan iu teatru ogromn ego, mo
numentalnego, total nego. Witkiew icz na 
pozór pozostaj e w kręgu Reformy. W rze
czywistośc i jednak należy do formac11 J UŻ 
zupełnie innej . Dlatego, ze chce zmieni ć 
nie tea,tr, ale sztukę w og óle, ze w nowy, 
metafizyczny sposób rozumie jeJ funkcj ę . 

Witkiewicz by ł zresztą bardzo szczegól 
nego rodzaju estetycz nym metil fizyk1crn . 
Można wręcz powiedz i e ć, że istotny oka 
zuje się d la niego 1edynie „dreszcz metafi 
zyczny" - pojawiaiące s ię nagle, poza 
sen sual istycznym postrzeganiem, poczu
cie „tajemnicy istnienia " . czy li prościej 
mówiąc - na pełni ające trwogą pytan ie o 
sens egzystencji . I 11vfaśnie wywoła n i e te
go „d reszczu" uzna ł za właściwy cel sztu 
ki. a jako dz ied zinę szczególni e ku tem u 
powołaną, wskazywa ł teatr. 

Jan Kłossowicz 



UICI~ 

W świecie, w którym autorytety zdewaluowały się, sens 
istnienia stał się coraz bardziej wątpliwy, nadzieje nie po
twierdzają się, a życie przynosi coraz większe rozczarowa
nia; poszukiwanie samego siebie jest jedną z najistotniej
szych spraw. Odkrywanie i tworzenie siebie oznaczać może 
zarówno wzrost i wzbogacanie własnej osoby, zwiększanie 
satysfakcji z własnego życia, jak i wzbogacanie świata, w 
którym żyjemy . !Kształt własnej osoby jest rezultatem działa
nia różnorodnych sił. Od wewnątrz działają więc biologicz
ne siły rozwijającego się organizmu, kształtujące głównie 
fizyczny kształt naszej osoby. Wpływają one na ogólny stan 
potrzeb i pragnień . Z drugiej strony, od zewnątrz działają 
siły wychowawcze rodziców i innych dorosłych , formujące 

psychologiczny i społeczny kształt osoby. Od jakiegoś mo
mentu rozwoju, stopniowo zaczyna się aktywizować świa
domość własnego JA i poczucie własnej odrębności. Wte
dy chce się wpływać samemu na własne zachowanie, prze
ciwstawiając się wpływowi pochodzącemu z zewnątrz. Pra
gnienie samostanowienia o swoim 'losie, dążenie do auto 
nomii, uwrażliwienie na sprawę osobistej: wolności i poszu
kiwanie sensu życia staje się tym silniejsze im otoczenie 
przynosi większy zawód, jeśli nie dostarcza potwierdzeń 
własnych dociekań . Wraz z wiekiem rezygnuje się z siebie, 
spada wrażliwość, ucieka się od wolności, wycofuje się z 
poszukiwań własnej drogi. Nieuniknione są przejawy zagu
bienia własnej indywidualności. Płacimy olbrzymią cenę za 

rezygnację z działań dotyczących rozwoju i wzrostu włC:1snej 
odrębności . Młodość do nieustanne poszl!lkiwanie, to stan 
ducha. Postać Genezypa Kapena uosabia w sposób symbo
liczny stan duszy poszukującej, nie chcącej dać się zmar
szczyć, obezwładnić w stojącej wodzie życia. 

Udręka, zwątpienie, nieufność, lęk i rozpacz są naturalny
mi przejawami istoty wrażliwej, otwartej nastawionej twór
czo wobec świata. Zdolność do zdumienia i zachwytu, nie
ustraszone wyzwanie losowi, niewyczerpane pragnienie to 
cechy żywej osobowości . 

Witkacego bardzo absorbowało niedopasowanie czło
wieka do konieczności i faktu istnienia. W sztukach pokazu
je, że zarówno okoliczności, jak i inni ludzie determinują 
naszą przyszłość. Najczęściej są podli, kłamliwi, wyzbyci 
moralności, zapatrzeni w swój własny interes. Dla Witkace
go wizjonera życie jest czymś absurdalnym i tymczasowym. 
We wszystkich dramatach wyrażona jest nienawiść do świa
ta materialnego, w którym króluje gwałt i przemoc. Stąd 
ciało i płeć odgrywa tak istotną rolę . Przeżycia erotyczne 
ujęte są od strony ich brzydoty i perwersyjności. 

Nienasycenie sytuuje się w pojęciu „mieć." Pożądanie 
jednocześnie jest autocentryczne i heterocentryczne. Moje 
ciało jest tym, co mam, i tym, co pragnie. Nie w miłości i 
miłosierdziu przejawiają się chęci wobec świata, ale w po
szerzaniu własnego posiadania. Rządzi nami namiętność 
zagarniania . 

Miłość grawituje wokół stanowiska ani mnie samego, ani 
innego jako innego - tylko „Ty" . Pożądanie jest natomiast 
„Ja". Słynne „Ja", które wyraźnie portretuje naszą cywili
zację jest jej właściwe. Miłość jest różna od pożądania . Jest 
przeciwstawiona pożądaniu, o ile jest podporządkowaniem 
siebie wyższej rzeczywistości - tej rzeczywistości, która w 
głębi mnie samego jest bardziej mną niż ja sam. To odróżnia 
nas od świata zwierząt, gdzie rządzą instynkty. 

Podstawowy problem podjęty przez Witkacego interesu
jący nas w realizacji s~enicznej to niemożność spełnienia. 
Spełnienia rozumianego fałszywie, tego rzeczowego, tego 



przedmiotowego, które zawsze je" t nienasycone. Żyw i s i ę 
ono kategorią „m ieć". Nie może być ono nig y spe ł n i one 
do końca , gdyż zawsze jest: nie-na-sy-co- ne. 

Nienasycen iu towarzyszy zawsze c hęć złudna , wi ra w 
spełnien ie. Zawsze od nowa, tak samo albo podobnie prag 
nie s ię. Na tworzenie, na kontemplację , na odczuwanie trze
b m ieć czas. My tego zasu nie mamy. Trzeba mieć kom
fort samopoznania , odczuwania. tworzenia - my tego nie 
mamy. Przytłacza nas gon itwa za spelnian'em, n atłok prag 
n i e ń , przesyt informacj ą o zdobywaniu przez innych, jazgot 
pośc ig u. Zagłusza w nas nasłuch i wanie siebie samych. Wal
ka o byt, przestrach utraty zdobytego zmusza nas do c i ąg
łych i nowych „mieć" . Byle szybciej, bo jutro oże być j uż 

za późno . Grzęźniemy w na zych obawach, w naszym stra 
chu ci ągle głodni i spragnieni . Wszelkie zaburzenia nerw i
cowe wyl a niają się z niezdo l nośc i jednostki do zn alezienia i 
utrzymania właśc iwej równowagi między nią samą a resztą 
św i ata . 

Czasem człowiek nie tylko wypiera się sw ych uczuć i pra
g n ień, ale równi eż nie akceptuje tych części samego siebie, 
w któryc h te pragnien ia powstaj ą . Czasem nadmiar prag 
n ień i jak najszybsza chęć ich spełni en ia uniemożliw ia reali
zację celów najbliższych, osiągalnych w prosty sposób. 

Organ izm domaga się i potrzebuje realizacji pewnych war
tośc i . Wybory, których dokonujemy, są złożone i wymagają 
wielki ego wysiłku, aby zrezygnować z powierzchownych i 
unikow ych rozw iązań problemów życ i . W trudnej sytuacji, 
w jakiej znajdujemy się w kraju, w jakiejjest nasza kondycja 
w ybory są tym dramatyczniejsze. Mów ię tu oczywiśc ie o 
świadomej egzystencj i, w której funkcjon ują takie wartości, 
jak: szczerość , autentycz n ość, niezależ n ość , samodzielność, 
zaangażowanie, samopoznanie, wrażliwość społeczna, przy
jazne relacje m iędzyl udzk ie . odpowiedz ialność społeczna. 
Te wszystkie wartości, którym nie wolno nam dać się zde
waluować, z których wyła nia się piękne życie i kształt god
ności osobistej . 

Zbigniew Wróbel 

W prog~amie wykorzystano m . in . we fragmentach : 
• Danek -Wojnowska 8 .: Sta ni sław Ignacy Witkiewicz a moder

nizm. Kszt;:ltowanie idei katastro ficznych, Wrocław 1976 . 
• Witk iew icz S. I. : Nikotyna, alkohol, koka ina, peyot l. morf ina, eter 

plus appendix, Warszawa 1975. 
• Kurek J .: Przeci ko teorii teatru S. I. Wit icwicza [W.] Myś l 

teatralna polskie j awangardy 1919- 1939, Warszawa 1973. 
• Kozielecki J .: Euromelanchol i;i . „ Odra" 1988. nr 12 
• Sterna- Wac howiak S. : TeJtr Wi tka cego Teoria Antynomi i, „ Odra" 

1977, nr 7-8. 
• Pysiak K. : Witkacy, „ Radvr" 1985, nr 2. 
• Tam bor J : Czysta Forma i Tajcmnic;:i Istnienia, „Zycie Li t racki " 

z 24.02.1985 
• Jastrun M .. WitkCJcy, „ Dia log" 1967. nr 12. 
• Szu lc A. W1tkC1 cy uklasyczniony, „ Li teratura" z 17.06 .1 976 
• Byl absol utny - o S. I. Witkiewiczu mówi Tadeusz Kantor. „ Li 

teratura" 1985. nr 8. 
• Rozmowa ze Sta n i s ławem Ignacym Witkiewiczem, „Wiadomości 

Li terackie" 1924, nr 15. 
• Henkel 8 .: Nienasycony, „ Scena" 1988, nr 7. 
• Sokół L. : Niesamow ity świ at Witkacego, „ Tygodni Kultura lny" 

1985, nr 8. 
• G łogoczowski M .: Wykład na temat rozwoju potrzeb. „ Twór

czość " 1983, nr 2. 
• Kłossow1 cz J .: Rok bez Witkiewicza, „ Li teratura" 1985, nr 6. 

* 
Materiały i lust racyjne pochodzą z albumów : 
• Poza rzeczywistością , Kraków 1977. 
• Franczak E .. Okolow icz S. : Przeciw n r cośc i . Fotogra fie Stanisława 

Ignacego Witkiewicza, Kraków 1 986. 
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