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"GYUBAL WAHAZAR" (1921) 

Podobnie jak Oni I Niepodlegfo~Ć trÓjkątÓw, Gyuba/ Wahazar, czyli Na pr zetęczach 
bł!zsensu, pr;red11tpwla przerazajqcy obraz przyu(ej zrnechanlzow11neJ rzeczywlsto~cl 
politycznej. Rownlez podobnie jak dwa poprzednie utwory, dramat ten, po r11z P.ierwszy 
opublikowany 'ł,ł 1962 roku, a wystawiony w 1966, byt cMl<owlcie nie znany za iycl11 auto
ra. Zatem wsporczeanl Witkacego nie znali jego najwyższych oslqgnl~c dramaturi;ilcznych, 
a nawet gdyby ale z nimi zetknęli, jest maro prawdopodobne, ieby widzowie początku lat 
dwudziestych dostrzegli w dalekosiężnych prognozach spolecznych zawartych w tych 
sztukach co& wi~cej nlz nlerealnl\ bzdur~. , • 

Gyub&I Wah•z•r Jest bowiem czym• o wiele drastyczniejszym I smielszym nlz wszel
kle dotychczuowe próby Witkacego. [„.) 

Obejmując ponad trzydzlekl postacf oraz wielki tllJm petent6w z rÓff]ych warstw spo
lt!cznych, Gyubal Jest najwl~kszym dzlerem scenicznym Witkacego, Jak rownlez jego 
najbar~zlel prorocz21 aztukl\ polltyczn211 sJ<oro przewld4Je obrędne l'l)echanlzmy I obts,kanych 
przywodcow systemów totalitarnych, ktore mlal'y wkrótce powstać w Europie. Pon11dto w 
sztuce tej Witkacy po raz pierwszy zastosowaYzupelnle now111 I oryginalni!\ formq drama
tyczne, dla prze~azanla tej przerazaJieJ wizji przyszYoścl. („.] 

Trafnie nazwany Nleeuklldesow m dramarem w czterech aktach, Gyubal Wahazar 
Je11t pomyślimy I zbudowany stosowne do teorii wzQh;dnoscl Einsteina I geometrii nieeuklide
sowej Gaussa. Dzięki temu auto. r jest w stanie stworzyc coś, co nazywa rzeczywlstosci21 
polltyczn21 "szdclowymlarowegQ kontinuum", inaczej mbwie,c, wyobraża sobie przyszry 
totalltaryfm jako iłwlat nieokreślenia I nieustannych przeobrażeń, oparty na wskazaniach no
woczesnej nauki. [„.) 

Skoro dawne pojl!jcla ludzkiej aamoreallzacjl okazuj!\ sli; przestarzałe, norm~ w Gyubalu 
Wąllazar ze staje sle to, co t;1roteskowe I potworne. Ot;1le,dany z tego punktu widzenia prze
raza]qcy despota Jest natchnionym przywódce, I ojyem swojego ludu, a takie śwl1pobliwym 
męczennikiem, gotowym poświęcić ;się dla dobro og61\.1. Tyran zmlenls slq w ofiarę kiedy 
absolutny wł'adc~ zaczyna rozumleł:, że musi dfwl<;iaĆ brzemll!j za wszystkich I po~wlEtclĆ sie
bie dla dobra państwa. Istotne, akc)tJ, sztuki jest powolne mqcżehstwo Wahazara z11konczona 
Śmiercie, stare510 wl'adcy, tak ze jego następca, Ojciec Unguenty, może został: 
Wahazarem li. [„.) 

Zatem Gyubal Wahazar jest ze wszystkich dzlet Witkacego zarazem najbogatszy w 
treści archetypowe, Jak I swo)!\ nowętorsks, form!\ dram11tyczn11, naJQlt;bleJ z11korzenlony w 
nowoczesnej wiedzy. Po(qczenle współfzqdnych nieeuklidesowych z pierwotnymi, mitycznymi 
wz9rcaml daro w re;zultacle dramat oszatamlaJ21cego strachu, nlezQl'ęblonych u~jemnic i 
ztotonych skqjarzen emocjonalnych I Intelektualnych. A przy tym, mimo tych wszystkich 
bogatych treści, sztuka Jest fatwo zrozumiał& I wywollJ)e rezonans dzięki wszechobecnej 
Ironii, jednocześnie makabrycznej I żabawnej.[„.) 

Powofanle d? wlelkoscl, ~tóre opanowuje wszystkich bohater6w, wy1warz11 u Gyubala 
chorobliwi!\ manii; granlczqcl\ z nonsensem. Ma tak narzucajqcq si~ osobowolrc!:, że staje im; 
karykaturo. siebie s~mego, olbrzymlq, dziko gestykulu]l\CI\ marionetką, a wlqc poat11clą z 
szopki wywoł\J)a,cą śmiech_, pogardę, a takie przerdenle. Nazywany "Jego Jedyność:", 
Gyubal jest sam w cał'ym swlecle, wuechwłtldny I samotny jak b6g: wywo!Uje u otscza
J~cych go ludzi na zmlanq strach, obrzydzenie I hipnotyczne zafascynowanie. (.„) 

Oroanlzm polityczny w Gyublalu W•h•z•r ze jest tylko przedlUżenlem potwornego 
clafa dyktatora. Sztuka pulsuje zgodnie z g/lJchyml uderzeniami serca je] bohatera 
troczącymi krew w cltł'q szełclowymlarowq rzeczywistość. Gdy Waha211r rośnie, cafy 
otaczajacy świat kurczy się ze strachu, a ody nagle opada, drugorzędne postacie 
powstaJs, I domagsJs, slf! uznania, jak fli;iurkl wyskakuj~ce z pudełka. 
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[„.]Jr1k wszyscy tyTf!nl Wltkacf'lgo, Oyub11I Wah1Jz8r jest nleprllwdopodobnle sfaby I 
podatny na naciski. Jego nikczemny iił'ui;ia o kobiecej twarzy, Morbldetto, skwapliwie 
z11.uw!!i'll. że de!!:potll jest nli.jb11rdzleJ przf'lrllzitJ~cy I nleobllczalnr w chwllacl1 srebo~cl -
)ez'?ll l!!k mo±na n11zw11c jego nlezdecydpwanle I wl!h&nla. Oyuba przerzuca sli: z Jednej 
kr!!ncowoścl w drug!\, 8 awoltl, chwleJnoścll\ odzwi~~cledla absolutn~ przypl'ldkowość 
egzystencji. Poeta Flf!trycy Oymont twierdzi, zl! mozna Wahazara uj11rzmlc I robić z nim, 
co się chce, Jeźell si~ do niego o&tro zebrilć w odpowiedniej chwili. Kleqy m(ynarz 
Kwlbuzd11 stosuje !li~ do tej n1dy I brutalnie terroryzuje tyrana, ku oqolnemu zdumieniu 
9dnosl sukces : muotnlsst tllks samtl pr6ba r>odj"tś przez FletryceQo· kończy si~ wyrokiem 
smlercl. („.J 

Tit> kolejnych scen pr2edstawl1t obraz zamknlęclś I 11ugerule brl'lk drogi ucieczki. 
Poc:zekalnl~ otac:i:11J'ł pozbawione okll!!n czarne klany. Przez okno czerwonego gabinetu 
mozntt zobiłczyc p11górkowaty pejz11z I oddalone mlHto - w~zystko to poz11 hermetycztJle 
odsepsrowanym światem pttnowanla ~ahazars. Więzienie z żelaznymi drzwiami, pomaran
czowym oświetleniem I featon11ml clęzklec;io,dymu jeszcze bardzie podkreśla Izolację 
wn~\rzs pryw11tnego plek!B Wllhazara, w ktore wtrącił wszystkich swoich zwolennikow 
I dwor. 

Samo Istnienie Jest najsurowszym wl~zlenlem. Przede wszystkim Wahazar jest uwl~zlo
ny P.rzez samego siebie, odosobniony I z11mknl~ty we włłłsneJ tożs11moścl. "Mogę się. sk11zać 
na śmlert, jllk "Jl pr:t.y Jdzle ochots - Jełll uznam ćfeflnltywnle, że al'! mylę "' - ośwladcz11 ob~ka
ny tyran,, wyr11z11J!\c potrzebę OSf\dzenla I skazania siebie ssmego. 

Przesl11dow11ny przez swoJ!\ ··1edypdć"1 okrutny despots dla s11met;10 siebie, Wahazar 
rozpaczliwie szuka ucieczki w przyjfl:M, file wśrdd lngl:l96w 2 jego dworu brak ludzi, kt6rym 
mógłby z11wierzyć toteż !ll'usznle podejrzewa, Że wszyscy Jego faworyci, r!!,(;:znle z dawną. 
ulublenlcl!\. I kochank(\, Donn~ Scsbros~ Macabrescu („,), chcfl, go wykorzystac dla własnycl1 
celów. Petf!n lltoścl nad 1111mym sob!\ I poczucia osamotnlenlł, Wahazar uwa:l:e, że poswięc!r 
osobiste prf!'.y)emnoścl w życiu dll'I łlobrtt swoich poddanych, u11iK.JJąc cofn~ć Ich do stl'lnll 
szcu;śllwoścl zażywanej przez róje szarańczy I Qnlazd!l 011. [.„] , 

C&fy szereg kolelnych nowoczesnych dyktatorów I dykttttur doby wspórćzesneJ jakby 
ndladowałtl sztuki, Witkacego. Nleustsnnle przypominamy sobie tr11fnOŚĆ poglądu pisarza na 
dzlat11nle umys(owodci totallt11rne). Dzięki całkowicie halucyn!!cyJneJ naturze stworzonej w 
nim antyutopijnej rzeczywlstoscl dramat Witkacego skupi11 aluz e do włelu r6fnych czl!ls6w 
i miejsc. Jego proroctw!! mlafy Slf! jeszcze Spełhlć. 

ialbfenle Zamil!ltina, ie nieeuf.illdesowe rzutow11nle na pędz9,ce krzywe pfaszczyzny jest 
bez por6wm1nl11 bll:hze lśtocle rzeczywl11to!lcl nit konwenc/ont1/ny rel!llizm. zost!lfo zweryfiko
wane przez fakt, że nlen11tur11ll11tyczny wizerunek Oyubala Wahaz8ra I Jeoo dworu okazat siit 
uderz11)!\_co dokll\dnym portretem Adolll\ Hitlera I Jego otoczenia. {„1] 

Z11rdwno Hitler, Jalf J W11h11tar mieli okresy przypfywu llktywno~cl. po których m1stępo
\'1elb znużenie I senność, ujawniali skrft}n~ dr1t~llwość I ~two popl!dflll we wśclekr6ść, wybu
chali wrZB!!klem I obelgl!lml. Obśj przechw9111ll si" !ilwyml &talowymi nerwl!lmł, 11le mlell na ogór 
skronno~~ do w11h1tń. [„.J 

Podobnie jak Wahazar, Hłtlł!r ukttldał'specjalne programy wychowawcze dla ml'odzleŻy, 
tworzy/' pseudorellgljny ceremonfar życia dworskiego, objl'1Wlt1r dyietflllCkle Z!tlnteresOWMle 
dl11 wszystkich nęiJdrobnlejszych 'zczegóY6w swojego pa1Jow11nla I rz~d:t.lt bezplanowo, n11 
zasadzie odruchów genlu1121t. Z(Jrówno prswdzlwy przywódcl!I nllZl!'ltow. jek I wyobr1tznlowy 
d·1ktator Witkacego byli nle!lkQńczenle podeJrzllwl I oardzlll swoimi zagr!!nlcznyrrit n11~ladowca
mi. Ob11/ roztkliwlall si~ nl\d pośwlt:cenlłJml, jakich dokonywali dl8 dobr21 swojeąo narodu, od
czuwali cał'Kowlte odośobnlenle I poszukiwali trozumlenll!I I oddani11 w na1berdz1ej nleP.rawdo
pocfobnych sytu1tcj1tch. A przede w!ltyśtklm I Hitler, I Wll.hazl!lr wydftwl'l I się tym, którzy lcl1 
2111111, nieuchwytnymi I niem~terlalnyml, :t gruntu nlepoznawalnyml Istotami, zamykaj~cyml w 
sobł" nleskończonl\ llo~ć Jaźni w jednej taJ~mnlcżeJ os9bowoścl. 

Zaden konwencjonalny dramaJ reallttyctny nit!! mógłby uchwy~le osamotnienie, poducla 
211wodu I m"czońtttw'!i ktdre przezvwt totlltlrnv dyk11uor, tak lfłk to czyni W•hazar przy 
pomocy hodl<ów wyn,c:!~ ńleeuł<Rdettowyeh. Wfthey o~ dWud%łestowlec~ tyr•na 
w jego sześciowymiarowym kontinuum I 21lbrAt nAł do komor Jego serc!l. 

Cw:l Oanłeł c.óeroukl ''Shn19'w l~\I Wilkltwlo-t Jak~ pl5arz", 
PM, War naw• 1991 s.206-:127, 




