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Jan BŁOŃSKI 
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

JAKO DRAMATURG (fragmenty) 

Zająć chciałbym się teatrem Witkacego, wcześniejszym i chyba 
oryginalniejszym niż proza , przystępniejsza i chętniej czytana: do
kładnie zaś - odnalezieniem klucza , który pozwoliłby dobrze zro
zumieć te trzydzieści kilka sztuk napisanych w niesłychanej gorączce 
twórczej między r. 1918 a 1926. Budzą one z reguły zaciekawienie 
publiczności , wtrąconej jakby w majaczliwe i nonsensowne marzenie; 
wstrząsają i zabawiają niezwykłością wydarzeń , osobliwym tonem 
buffo, energią parodyczną, wynalazczością formalną; zarazem 
wszakże pozostawiają niedosyt i niepokój , ponieważ trudno bardzo 
uchwycić motywację działań postaci , w konsekwencji zaś strukturę 
dramatyczną widowiska. Witkacy zbudował dość dokładną estetykę 
i teorię teatru, opartą o ideę Czystej Formy. Powierzchownie rozu
miana, skłaniała ona egzegetów i reżyserów do przypuszczenia, że 
pisarz chciał stworzyć czy to teatr „absurdu", czy też - teatr „abstrak
cyjny" w tym sensie, w jakim mówi się o abstrakcynym malarstwie ... 
i że w następstwie, nie ma się co zastanawiać nad logiką działań 
scenicznych, znaczeniem dialogu, sensownością akcji - dość poddać 
się fali skojarzeń. Ta kapitulancka postawa, której zawdzięczamy 
sporo zabawnych, ale niejasnych i przypadkowych przedstawień, za
czyna się na szczęście zmieniać, głównie dzięki staraniom krytyki . 

Teorię teatru zbudował Witkiewicz na analogii z malarstwem, 
co lojalnie przyznawał. 
Zadaniem teatru .. . jest wprowadzenie widza w stan wyjątkowy , który nie 
może być osiągnięty tak łatwo w przepływaniu dnia codziennego w czystej 
swojej formie , stan uczuciowego pojmowania Tajemnicy Istnienia . 

W tym celu winien on zdecydować się na 
możliwość zupełnie swobodnego deformowania życia lub świata fantazji 
w celu stworzenia całości , której sens byłby tylko wewnętrzną , czystą sceni
czną konstrukcją, a nie wymaganiem konsekwentnej psychologii i akcji 
według jakichś życiowych założeń , 

a więc winien zdecydować się na Czystą Formę. Zapewne, teatr jako 
sztuka niejednorodna nie potrafi uniknąć „ pewnego życiowego sensu 
psychologii i działań'', co nie przeszkodzi, że widz będzie ów sens 
uważał za nieistotny. 

Największym wrogiem Czystej Formy w teatrze jest tradycja 
realistyczna czy naturalistyczna, która podporządkowuje scenę logice 
życiowego prawdopodobieństwa. 
Teatr dzisiejszy robi wrażenie czegoś beznadziejnie zakorkowanego, co jedy
nie może być odetkane przez wprowadzenie tego, co nazwaliśmy fantastycz
nością psychologii i działania. Psychologia bowiem postaci i ich działania 
muszą być pretekstem dla czystego następstwa wypadków; chodzi tylko 
o to, aby ciągłość psychologii i działań o życiowych związkach nie była tą 
zmorą, pod której ciśnieniem powstałaby konstrukcja sztuki . 
Odrzuciwszy żądanie prawdopodobieństwa i „prawdy" psychologicz
nej , Witkiewicz odrzuca również, jako zbędne, dotychczasowe kate
gorie estetyczne czy literackie: pragnie 
teatru poza pojęciami śmiechu i płaczu , życiowego komizmu lub tragizmu, 
teatru czystego, pozbawionego kłamstwa, a czystego jak sen, w którym 
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przez wypadki niczym życiowo nie usprawiedliwione, śmieszne, wzniosłe czy 
potworne, przeświecałoby łagodne, niezmienne, z Nieskończoności promie
niujące światło Wiecznej Tajemnicy Istnienia (. .. ) 

Zaraz jednak dodawał : „programowy bezsens w poezji czy 
teatrze ... deformacja dla deformacji są czymś godnym najsroższego 
potępienia". Jest w tym jakaś zagadka, jakże bowiem sprawić, aby 
„zupełna dowolność z punktu widzenia życia" wykluczała zarazem 
„ programowy bezsens" i „deformację dla deformacji"? Jak znaleźć 
miernik „ścisłości i wykończenia w powiązaniach akcji" i jakie może 
być „czysto formalne" uzasadnienie deformacji w teatrze? Tylko 
efekt, jaki wywołuje ona u widzów; ten jednak zależy od stosunków 
między postaciami, wydarzeniami, replikami, stosunków, które da się 
wyrazić albo treściowo , merytorycznie, albo sprowadzić do kilkudzie
sięciu symbolicznych formuł, zupełnie pustych znaczeniowo. Nawet 
wydawca Witkacego, Konstanty Puzyna, załamywał ręce : skoro akcja 
„ma być życiowo najzupełniej dowolna, brak kryteriów, a ściślej są 
dwa - całkowicie subiektywne: metafizyczne przeżycie u widza i arbi
tralna decyzja autora", co oczywiście nie może zadowolić. Przykład, 
który podawał Witkiewicz, także niczego nie wyjaśnia: „wchodzą trzy 
osoby czerwono ubrane i. kłaniają się, nie wiadomo komu. Jedna 
z nich deklamuje jakiś poemat ... Wchodzi łagodny staruszek z kotem 
na sznurku': itd. W przypadkowości zdarzeń uderza jednak pewne 
natręctwo: Ow poemat winien „robić wrażenie czegoś koniecznego 
w tej właśnie chwili", staruszek zaś „musi dawać odpowiedni do 
wszystkiego poprzedniego" nastrój. Wreszcie Witkacy zastrzega się 
zabawnie, że przykładową sztukę trzeba by „napisać na serio". 

Ponieważ swe własne sztuk.i napisał niewątpliwie na serio, należy 
z nich właśnie wyciągnąć zasadę scenicznej konieczności, nie zadowa
lając się powtarzaniem opinii Irzykowskiego, który mniemał, że mię
dzy teorią a praktyką Witkiewicza istnieje niezborność. Chociaż Wit
kacy w niczym nie ułatwiał czytelnikom zadania, nie słuchając za
strzeżeń i maniacko broniąc własnej terminologii - można chyba, 
wmyśliwszy się dokładniej w doktrynę pisarza, udowodnić, że osła
wiona Czysta Forma nie jest tak zupełnie „czysta" i abstrakcyjna, 
jak sądzono, a także, że teatralna praktyka Witkiewicza odpowiada 
jednak - aczkolwiek pośrednio - jego teoretycznym propozycjom. 

Centralny punkt swej postawy życiowej , artystycznej i filozoficz
nej wskazał Witkiewicz z wyjątkową dokładnością i natarczywością. 
Jest nim zachłyśnięcie się ową „ Tajemnicą Istnienia", którą tak 
często wspominał w swych wypowiedziach. Jak ją określić? Tajem
nicą jest najpierw, w najogólniejszym znaczeniu, samo istnienie: dla
czego to, co istnieje i dlaczego ja, Istnienie Poszczególne, jestem tym 
właśnie, a nie innym Istnieniem? Takie pytania były zawsze podnietą 
do filozofowania. Witkacy jednak odpowiadał dokładniej: „Ta
jemnicą istnienia jest jedność w wielości i nieskończoność jego tak 
w małości, jak w wielkości, przy jednoczesnej koniecznej ograniczo
ności każdego Istnienia Poszczególnego". Co jest jednością? Czło
wiek - Istnienie Poszczególne - sam dla siebie. Istotnie „jedność 
naszego ja jest faktem tak samo bezpośrednio danym, jak każda 
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jakość pojawiająca się w naszym trwaniu" . Tymczasem, jeśli wgłębić 
się w problem, okazuje się , że „tożsamość stworu żywego'', a więc 
jedność indywidualna jest równoznaczna z „ogółem danych mu 
w ciągu jego trwania jakości". Aby jednostka nie rozpłynęła się 
w potoku swoich doznań, musimy uznać, że byt jednostki jest rów
nież przedmiotowy, że „świadomość dana nam jest również z ze
wnątrz, w fakcie istnienia wielości osobników (Istnienie implikuje 

· Wielość) i że w ten sposób może być pomyślane' ' . Jednak napięcie 
między jednością a wielością , poczuciem tożsamości a potokiem 
wrażeń , ograniczeniem jednostki a nieskończonością kosmosu - nie 
przestaje budzić grozy, i równowaga, jaka ustala się między podob
nymi opozycjami nie traci nic na tajemniczości . Jak jednostka może 
być je d n a, skoro sprowadza się do wie 1 ości jakości? - Tak 
można by prosto określić „Tajemnicę". Pytanie, które budzi od razu 
kosmiczne echo: istnienie świata jest nieskończone, nie ma granic 
w mikro- i makrokosmosie, podczas gdy każde Istnienie Poszczegól
ne jest oczywiście ograniczone. Filozofia nie jest niczym innym, jak 
opracowywaniem fundamentalnej zagadki istnienia, podnoszeniem 
jej do rzędu płodnego aksjomatu. Od Tajemnicy Istnienia niedaleko 
do estetyki Witkiewicza. Albowiem: „Bezpośrednio dana jedność 
każdego Istnienia Poszczególnego dla niego samego jest powodem 
występowania uczucia , które nazwaliśmy metafizycznym niepokojem 
albo uczuciem metafizycznym" . Człowiek pragnie najwyższej zgody 
między doznaniami, które napełniają świadomość, a poczuciem jed
ności i tożsamości, które w sobie nosi; pragnie także uchwycić zwią
zek między swą jednostkowością a całością istnienia, związek który 
by am przyniósł usprawiedliwienie własnego losu. Filozofia jest 
tylko jednym ze środków, które umożliwiają - choćby na chwilę -
osiągnięcie tak zawrotnego celu ( ... ) 

Podobnie jak religia porządkuje uczucia a filozofia pojęcia, tak 
sztuka - wrażenia, które układa w Czystą Formę: albowiem Czysta 
Forma to po prostu taki układ składników dzieła, który zapewnia 
i twórcy i odbiorcy odczucie koniecznego związku wszystkich ele
mentów dzieła, po drugie zaś , niepojętego a niewątpliwego związku 
danej osobowości (Istnienia Poszczególnego) z całokształtem świata, 
przepływającego swą mnogością w nieskończoność. Zgodność pierw
sza - składników dzieła - jest symbolem, obiektywizacją czy „pola
ryzacją", jak mówił Witkacy, zgodnością drugiej, ponieważ praw
dziwie artystyczna twórczość ma 
na celu .. . pozbycie się uczucia samotności i przerażenia metafizycznego 
przez zobiektywizowanie oderwanej od osobowości i nie będącej jednością 
żadnego użytkowego przedmiotu w wielości, co jest możliwym tylko przez 
stworzenie .. . konstrukcji jakości prostych związanych w jedność w sposób 
nie podlegający logicznemu i użytkowemu wytłumaczeniu. 

Trudno wyraźniej określić leczniczą funkcję sztuki, która ma 
ratować jednostkę przed cierpieniem i chaosem. Zarazem podkreślał 
Witkiewicz, że nie można intelektualnie tylko uchwycić jedności dzieła 
i że ta jedność nie może wynikać z użytkowej wartości przedmiotu, 
podobnie jak ze spoistości życiowego uczucia czy poglądu. 
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Istota sztuki jest formalna, tzn. że piękny - we właściwym 
znaczeniu - może być tylko stosunek elementów, nigdy zaś elementy 
same. Taki stosunek posiada zdolność zaspokajania uczucia metafi
zycznego, uśmierzania niepokoju i oczyszczenia jednostki, znajdują
cej - poza intelektem - rację swego istnienia i zgodę ze światem („.). 

To, co dzieje się w dramatach Witkacego, jest absurdem i dowol
nością „z punktu widzenia życia" praktycznego; ale to właśnie prak
tyczne życie jest jałowym absurdem w porównaniu z „łagodnie przy
świecającym światłem" Tajemnicy. Dlatego też postępowanie bohate
rów, pozornie tylko przypadkowe, naprawdę wyraża rozpaczliwą -
choć z reguły daremną - pogoń za momentami metafizycznego szczęś
cia, za mistycznym na poły doznaniem jedności w wielości„. 

Istotnie, bohaterem Witkiewicza może być tylko ten, kto ściga 
marę Tajemnicy choćby nieświadomie; albowiem on tylko jest wedle 
pisarza człowiekiem . Uczucie metafizyczne stanowi po prostu wy
różnik człowieczeństwa: będąc fundamentem wszystkich wyższych 
ludzkich dążeń, musi być równie główną troską Witkiewiczowskich 
postaci. Poza nim nie ma nic, chyba, jak mawiał Sajetan Tempe 
w Szewcach: „psia ich ścierwu pyknicka filozofia - zjeść, poczytać, 
pogwajdlić, pokierdasić i pójść spać („.) 

Bohaterowie Witkacego mówią stale o „drugiej jaźni'', „sztucz
nym życiu", „deformacji życia", „odwrotnych uczuciach" , „życiu 
poza życiem", „innym świecie" , „sztucznej psychicznej konstrukcji". 
Kobiety Witkiewicza nie pragną miłości, tyrani - władzy, uczeni -
wiedzy, działacze - rewolucji, albo raczej chcą miłości, wiedzy i re
wolucji, ale po to, aby dzięki nim zaznać tajemniczego „x", osobli
wego wstrząsu zagadkowego efektu, który nazywają rozmaicie, lecz 
jednak podobnie, obojętnie czy mają lat piętnaście, czy siedemdzie
siąt, czy żyją w Polsce, czy w egzotycznej bajce, w XX w„ czy 
w czasie nieprawdopodobnym. Tworzą fantastyczne państwa, obłęd
ne matematyki, nowe religie, niesłychane kombinacje erotyczne, 
oparte oczywiście o sadomasochistyczne fantazmaty - wszystko to 
jest jednak tylko działalnością zastępczą albo raczej grą, dzięki 
której spodziewają się zaznać uczucia metafi
zycznego w życiu („.) 

Jest to jednak działalność - jak z największym naciskiem pod
kreślał Witkiewicz - skazana nieuchronnie na niepowodzenie. O wie
le więcej jest wezwanych aniżeli wybranych: mnóstwo ludzi odczuwa 
metafizyczne nienasycenie i postępuje tak, aby w życiu zaznać po
czucia „dziwności istnienia"; naprawdę jednak w naszych czasach 
tylko artysta jest w pełni człowiekiem i tylko za pośrednictwem 
sztuki można osiągnąć metafizyczną pełnię, religia - niegdyś tak 
skutecznie zbliżająca Tajemnicę - osłabła, filozofia zaś kona rozdar
ta własnymi sprzecznościami. Los „aspołecznych metafizyqnych du
chów bez formy, przeżywających swój metafizyczny niepokój w czy
sto życiowych przejawach" musi być dzisiaj w swoim paroksystycz
nym tragizmie - po prostu komiczny. 

Wszystkie sztuki Witkacego zostały istotnie napisane w tonacji 
szvclerczej, parodystycznej . Postępowanie bohaterów, bliskie rzeko-
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mo postawie pisarza, zostało ujęte karykaturalnie i niejako z góry 
ośmieszone. Dlatego też teatr Witkiewicza musimy rozumieć nie jako 
inscenizowanie sztuki życia, ale jako drwiącą klęskę tej inscenizacji. 
Okrucieństwo, z jakim pisarz maluje swoich bohaterów, rodzi się 
z dwu przyczyn, ściśle na siebie nałożonych. Grają oni własne życie 
w zamkniętych zespołach, w „klubach wtajemniczonych", jednakże 
nie mogą wyzbyć się świadomości gry. Dobrze wiedzą, że nie prze
kroczą komedii na którą sami siebie skazali, że nie potrafią osiągnąć 
wartości, które niegdyś, w szczęśliwych czasach rozkwitu indywi
dualności, umożliwiały renesansowym tyranom zaznawanie Tajem
nicy „w czysto życiowych wymiarach" walki o władzę, miłość, 
religię, potęgę czy wiedzę. Tym samym stają się sami dla siebie 
aktorami, których działania poraża zła wiara; świadomość, że grają 
i tylko grają, rozkłada zdolność wniknięcia w „dziwność istnienia". 
Metafizyczna gra zmienia się więc w końcu we wstrętną zabawę, 
spod której złośliwie wygląda najzwyczajniejsze rozprzężenie in
stynktów, co najlepiej widać w powieściach Witkiewicza. 

Tej wewnętrznej kompromitacji bohaterów odpowiada kompro
mitacja dziejowa. Ponieważ - ze względów, o których za długo byłoby 
mówić - nadeszły czasy, kiedy potrzeby gatunku, a więc, jak mniemał 
Witkacy, potrzeby społeczne i etyczne, pokonały ostatecznie potrze?y 
jednostki, estetyczne, mistyczne i filozoficzne, utożsamione w pragrue
niu Tajemnicy ... igraszki ostatnich ludzi stały się igraszkami na wul
kanie, groteskowo wykrzywionymi i wysoce niesmacznymi w po
równani u z okolicznościami. Kłamliwe od wewnątrz, spóźnione obie
ktywnie, przydają się już tylko samemu pisarzowi, który --: o~tw~rz~
jąc porażkę sztuki życia - buduje dzieła sztuki prawdziwej, s1eb1e 
samego w pełni przeżywając metafizycznie. Taki jest właśnie para
doks artystycznej praktyki Witkacego: pokazując klęskę poszukiwa
czy Tajemnicy, sam ową tajemnicę osiąga. Pasoży~uje na błaz~ński~h 
przedsięwzięciach „byłych ludzi", jak nazywa sw01ch bohaterow. Nic 
dziwnego, że sam czuje się potępiony przez historię. 

Najbardziej natrętnym „tematem" dramaturgii Witkiewicza jest 
więc doktryna pisarza: dokładniej zaś - niemożność spełnienia tej 
doktryny we współczesnym społeczeństwie . Można by powiedzieć, że 
teatr Witkacego jest „samotematyczny" - tyle, że przez negację: 
pokazuje bowiem nieuchronną klęskę swego życiowego sobowtóra. 

Jest tak, jakby głównym natchnieniem Witkiewicza była 
walka z nienazwaną herezją jego własnej doktry
ny, herezją, która by - przyjmując bez zastrzeżeń teorię Tajemni
cy - głosiła jednak, że tę Tajemnicę można jeszcze osiągnąć w '?~zy
sto życiowych przejawach". Witkacy uważał, że było to mozhw~ 
w dawnym społeczeństwie i że wtedy nie . tylko artysta był w pełm 
Człowiekiem. Stała obecność tej „herezji" w pamięci i wyobraźni 
pisarza nie budzi w uważnym czytelniku najmniejszych wątpliwości. 

Trudno teraz roztrząsać dokładnie fantastyczną psychologię Ta
jemnicy .. . To wszakże pewne, że autentyczna dziwność istnienia 
jawiła się Wi tkiewiczowi otoczona mnós twem n~miastek,. ,s ':1r?g~
tów, doznań quasi-metafizycznych, które wprawdzie zastąp1c JeJ me 
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mogły, ale przypominały o jej obecności i wprawiały w nostalgię. 

W Jedynym wyjściu bohater przeżywa wielką metafizyczną rewelację . 

Później, porównując swe olśnienie z rozmaitymi dziwnopodobnymi 
momentami, powiada: 
Żadne narkotyki ... nic tu poradzić nie mogły : dawały dziwność realistyczną 
a nie metafizyczną, ostateczną, dziwność tak zwaną baśniową, bajkową po 
prostu, już jeżeli nie spotęgowaną dziwaczność życia, którą nawet naj
pospolitszy bubek na dancingu odczuwać jest w stanie ... ten tak zwany po 
prostu urok życia. 

Sygnalizuje tak Witkacy osobliwą gradację czy piramidę do
znań: najwięcej jest zapewne banalnej „dziwaczności", mniej już 
„dziwności realistycznej", wywoływanej przez narkotyki czy osob
liwe stężenie i napięcie uczuć, najmniej zaś - metafizycznego za
chwycenia „dziwnością istnienia", dostępnego przede wszystkim 
dzięki sztuce. Tylko te ostatnie Witkacy ceni, ale swoim postaciom 
każe przeżywać wszystkie, w zależności od miejsca, jakie zajmują 
w hierarchii istnień. 

Albowiem zaznanie rzetelnej Tajemnicy Istnienia tak się ma do 
rozlicznych pojawień „dziwności realistycznej" i „dziwaczności ży
ciowej", jak autentyczna sztuka do sztuki życia. Doznania te bywają 
niekiedy spokrewnione choćby dlatego, że namiastka budzi nostalgię 
za autentykiem, ale zarazem gwałtownie przeciwstawne; Witkacy 
pogardza przecież narkotycznymi czy dancingowymi nastrojami. Po
dobnie dandyzm, sztuka życia sygnalizują, zapowiadają niejako sztu
kę prawdziwą - choćby dlatego, że rodzą się z podobnej, chociaż 
wypaczonej potrzeby. Jednocześnie jednak stanowią najgroźniejsze 
niebezpieczeństwo dla autentycznej twórczości. Hierarchii doznań 
odpowiada więc ściśle hierarchia jednostek ludzkich. Członek przy
szłego społeczeństwa mrówek nie będzie doznawał niczego, o czym 
warto mówić, co najwyżej błahe „uroki życia", stanowiące konieczne 
odprężenie po morderczej pracy. Podejrzane „aspołeczne duchy 
bez formy" przeżywają „dziwność realistyczną" - narkotyzują się 
własnym życiem. Artysta zaś, a dawniej także mistyk, filozof, może 
nawet tyran, wielki kochanek itd. - doznają autentycznej Tajemnicy. 

Między tak uszeregowanymi doznaniami i postaciami rozgrywa 
się cała twórczość Witkiewicza. Jej treścią jest pojedynek artysty 
z artystą życia, dziwności metafizycznej z życiową: wszyscy jednak 
i wszystko zostanie zlikwidowane przez nadchodzącego robota 
i przez jałową monotonię przyszłości, która usunie zarówno sztukę 
prawdziwą, jak komedię dandyzmu. Podobne składniki można zna
leźć bez trudu w samym życiu Witkiewicza : wiadomo przecież, że 
wielbiciel Czystej Formy i fanatyk Tajemnicy lubił bawić się cał
kiem „realistycznymi" mistyfikacjami, roztrząsał z całą trzeźwością 
uroki narkotyków, zachowywał się jak dandys, przynajmniej wobec 
filistrów - i nie przestawał inscenizować nieustannych komedii 
między znajomymi. 
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Henryk OSTROWSKI 
St. I. WITKIEWICZ O TEATRZE CZYSTEJ FORMY 

Wywiad „Comoedii" (fragmenty) 

Zdecydowałem się na wywiad z Witkiewiczem. Sądziłem, że 

skoro się jest w Zakopanem, w pobliżu człowieka, o którym pisze 
cała krytyka z więcej lub mniej maskowaną niechęcią i który wy
trąca ze snu cały czcigodny synhedrion teatralny - należy tego 
człowieka poznać i dowiedzieć się coś o jego poglądach i planach 
pracy tak w dziedzinie teatru, jak i każdej innej gałęzi sztuki. I oto 
jestem już w przedpokoju willi „Zośka". On już wie, że ktoś przy
szedł. 

Proszą, abym wszedł. Wchodzę do gabinetu z pewnym niepoko
jem, prawie zakłopotaniem. Krótkie przywitanie i pierwsza chwila 
wzajemnego badania, coś jakby forpoczta. Coś trzeba mówić. Za
czynam, trochę mi się plącze bezładnie - a on nic, patrzy tylko na 
mnie. Wreszcie z desperacją (a niechże się już stanie, co ma nastąpić) 
wyjawiam otwarcie przyczynę mego najazdu. Tak, najazdu, bo tu 
taka cisza, pokój cały w półcieniu, abażur lampy rzuca całe światło 
na stół, zarzucony papierami i notatkami. 

Patrzę na Witkiewicza. Oczy szare, stalowe mają teraz wyraz 
znużenia, twarz wydłużona jakby po chorobie, czoło wysokie, włosy 
mocno szpakowate - wszystko zdradza człowieka zużywającego wie
le energii na pracę umysłową. Mówi z pewnym trudem, zastanawia 
się, waży słowa, przez całą rozmowę nie wypuszcza ołówka z ręki 
i nerwowo szkicuje jakiś maleńki krajobraz. Z wolna słowa nasze 
coraz bardziej zazębiają się, aby po pewnym czasie kontakt ani na 
chwilę się już nie zrywał i pozwalał rozwijać tezy i poglądy. 

Witkiewicz mówi prawie półgłosem, wolno, ale stanowczo. Uni
ka efektownych wyrażeń. Czasem, gdy mówi o trudnościach w od
najdywaniu nowych źródeł pracy i tworzenia, znać cierpienie twórcy 
na jego twarzy, głos się chwilami urywa, jakieś myśli szarpią mózg. 
Ale przezwycięża się. Mówi krótko, zwięźle. 

- Ogólna zasada moja jest bardzo prosta: chodzi mi o to, aby 
teatr choćby w części swojej był sztuką. Jednak z powodu wielkich 
różnic przy definicji sztuki, jakie zachodzą między mną a olbrzymią 
większością naszych estetyków, krytyków, aktorów, reżyserów i dy
rektorów, porozumienie jest bardzo tru~ne. Sformułowanie krótkie 
mojej teorii powiększa tylko nieporozumienia, a sformułowań „dłu
gich" nikt nie chce czytać, bo mało jest u nas ludzi w sferze sztuki, 
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którzy by chcieli intelektualnie pracować. Wolą tanie frazesy i łatwe 
ujęcia, pełne sprzeczności i niejasności , jeżeli się tylko chce bardziej 
je „rozbabrać". Tego babrania boją się wszyscy, ponieważ w rzeczo
wej i poważnej dyskusji mogliby się skompromitować. Wolą zbywać 
wszelkie zaczepki dowcipami albo bezmyślnym utrącaniem , opierając 

się na fikcyjnym autorytecie. Mam zamiar po dwóch Jatach mil
czenia znowu trochę poruszyć krzepnącą skorupę nieuctwa , bezmyśl
ności i nieuczciwości intelektualnej fałszywych powag. Jeśli chodzi 
o zasady moje, to wyłożyłem je nie jako system, ale w sposób 
szkicowy w książce pt. Teatr. Zgadzam się z panem, że niektóre 
ugrupowania powinny mieć swój własny teatr, toteż według mnie 
teatr powinien się zróżnicować. Ponieważ wszystkie gatunki teatru są 
pewnym ludziom potrzebne, nie należy starać się o usunięcie ich . Ale 
obok tego powinien być - choćby jeden w każdym mieście - teatr 
czysto artystyczny, który by zajmował się sztuką „jako taką" , bez 
żadnych ubocznych tendencji. 

- Czy nie sądzi pan, że takie abstrakcyjne szukanie formy bez 
oparcia o grunt realny naszego życia, jeżeli nie materialny, to bodaj
by duchowy, wpłynie na brak odczucia u publiczności , brak zainte
resowania i przejęcia się? 

- Prawdziwy teatr dramatyczny nie znosi żadnych tendencji, 
musi się od nich uwolnić, gdyż uczucie jest wrogiem artyzmu i ob
niża go - jeśli nie zabija. 

- Ależ tu nastąpi brak wszelkiego zainteresowania u publicz
ności, która ma pewien kąt widzenia, z jakiego traktuje teatr, jako 
wyraz swych uczuć, myśli , idei, w ogóle zainteresowań społeczno
-etycznych. 

- Proszę pana, teatr nie może być tendencyjno-utylitarny. 
Prawdziwy teatr to wyraz Czystej Sztuki, wolnej od wszelkiej idei 
społecznej, moralnej itp. No, a jeśli chodzi o zainteresowanie 
teatrem, to faktycznie zmniejsza się ono coraz bardziej, ale gorzej 
jeszcze przedstawia się stosunek społeczeństwa do innych dziedzin 
sztuki. Teatr nie powinien być sztuką „stosowaną'', on jedyny zdra
dza jeszcze żywotność. Muzyka, malarstwo, rzeźba, literatura, ru
nęły , wyczerpały się i ustąpiły miejsca jazzbandowi, technice mecha
nicznej i „praktycznym" ich wynikom, przy których np. poeci znaj
dują uznanie i zajęcia jako układacze piosenek, albo dziennikarze. 
Społeczeństwo zobojętniało na poezję, jak i na całą sztukę. To jest 
prawdziwe, chociaż smutne. 

A to tym bardziej, że nie widać wcale możliwości zmiany 
sytuacji. Raczej odwrotnie. Pozostał tylko teatr. Ale i on nie da się 
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przy obecnych tendencjach utrzymać zbyt długo. Jednakże jest on na 
razie czymś w rodzaju soczewki życia danego narodu. Dlatego tylko 
te narody możemy nazwać żywotnymi, które zdołały stworzyć 
własny, twórczy teatr. 

W pierwszym rzędzie należy tu wymienić Niemcy i Rosję. Ale 
wróćmy do poruszonego przedtem zagadnienia: jeśli chodzi o utyli
taryzm w teatrze, to niech sobie choćby każda partia ma swój teatr 
dla swoich celów narodowych czy społecznych, dla nauczania, pod
noszenia czy niszczenia jakichś uczuć życiowych , byleby choć parę 
teatrów było zajętych tylko dostarczaniem wrażeń czysto artystycz
nych tej ginącej klasie łudzi , która ich jeszcze potrzebuje. Dziś pa
nuje zupełny zamęt: 'ani reżyserowie , ani aktorzy nie wiedzą , czego 
chcą . Wystawia się wszędzie repertuar tak różnorodny, że trudno od 
nich tego wymagać. Dziś reżyseruje i gra ktoś we francuskiej farsie , 
za tydzień w symbolicznej machinie, mającej uzdrowić naród, a za 
dwa tygodnie w realistycznym dramacie. Tylko na dzieło prawdziwej 
sztuki mało jest wiedzy. W żądaniach tych pomijam zupełnie moje 
własne sztuki, granie ich (względnie niegranie) nie zmieni mego 
stosun~u do tej sprawy. Jestem wolny od zawiści i mam jeszcze tyle 
obiektywizmu (czego nie można powiedzieć o niektórych autorach 
i krytykach), że gdybym miał środki po temu, rozbijałbym się o wy
stawienie sztuki wroga, o ile by ten wbrew swojemu może fałszywe
mu systemowi pojęć napisał rzecz czysto artystyczną. Przyczynę 
fatalnego stanu teatru u nas upatruję : a) w braku systemów pojęć 
u krytyków, b) w niewykształceniu artystycznym publiczności - co 
jest winą krytyki , c) w nieuświadomieniu aktorów i reżyserów, 
d) w tępieniu krajowej produkcji, e) w mieszaniu kwestii artystycz
nych problemów osobistej wartości i walki o byt. Usunąć to może 
rzeczowa polemika na odpowiednim poziomie intelektualnym. Wal
ka ideowa, choćby najcięższa, jest największą rozkoszą dla człowieka 
wierzącego w swoją ideę i broniącego jej uczciwie w miarę środków 
intelektualnych. Zawiść i tchórzostwo zniechęcają do wszelkich 
wysiłków. 

Mówiliśmy jeszcze długo. Późny wieczór zmusił mnie do po
wstania i pożegnania gospodarza. Gdy wyszedłem, wzrok mój padł 
na majestatyczny, milczący Giewont, na ruchliwość Zakopanego, 
śmiechy i śpiew górali i zastanowiło mnie: 

Dlaczego Witkiewicz ucieka od życia? 

Rzeszów 

i:lekłtomonła2 
Rzeszów S.A. 

35.959 Rzeszów, ul. Słowackiego 20, skrytka pocztowa 213 
tel. 375·51 tlx 0632410 fax 36 760 

BPH Kraków Ili O/Rzeszów Nr 326807-22161-136 

OFERUJEMY: 

PROJEKTOWANIE, DOST A WĘ I MONTAŻ: 

instalacji elektrycznych dla budownictwa 
linii energetycznych 
stacji transformatorowych i rozdzielczych 
oświetlenia ulic i placów 
instalacji telekomunikacyjnych 
s1ec1 telewizji satelitarnej 

PRODUKCJĘ: 

rozdzielni elektrycznych 
tablic i pulpitów sterowniczych 
zunifikowanych urządzeń rozdzielczych 
dla budownictwa mieszkaniowego 
ocynkowanych słupów oświetleniowych 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ! NAJKRÓTSZE TERMINY! 
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Uprzejmie informujemy, ze: 
- udzielamy KREDYTÓW i pożyczek gotówkowych 

przedsiębiorstwom produkcyjnym i handlowym, spółkom, 
spółdzielniom i osobom prowadzącym działalność gospo
darczą 

- otwieramy i prowadzimy RACHUNKI bankowe podsta
wowe i pomocnicze oraz oszczędnościowo-rozliczeniowe 
dla ludności 

- przyjmujemy na bardzo korzystnych warunkach LOKA
TY terminowe od ludności i jednostek gospodarczych. 

AKTUALNE OPROCENTOWANIE W SKALI ROCZNEJ 
WYNOSI DLA LOKAT: 

!-miesięcznych - 20% 
3-miesięcznych - 39% 
6-miesięcznych - 43% 
12-miesięcznych - 48% 
24-miesięcznych - 49% 

Stosujemy kwartalną kapitalizację odsetek. 
Przyjmujemy lokaty imienne i na „okaziciela" . 

Gwarantujemy szybką i fachową obsługę. 

Nasze telefony: 322-65 - Dyrekcja 
320-60 - Kredyty 
323-17 Rachunki i lokaty 

Z Łódzkim Bankiem Rozwoju S.A . w dowolnym terrrume 
można uzgodnić każdą formę i każde warunki współpracy. 

Zapraszamy 

M~~ ~~IW~~~ 
SPÓŁKA AKCYJNA 

Kierownik literacki 
ZBIGNIEW RYBKA 

Koordynator pracy artystycznej 
MONIKA KOZIEŃ 

Kierownik techniczny 
JERZY LUBAS 

Kierownicy pracowni krawieckich 
IZABELA WOJCIECHOWSKA 
JÓZEF PODYMA 

Pracownia fryzjersko-perukarska 
ZOFIA TARKOWSKA 

Pracownia stolarska 
STANISŁAW BI ELEN DA 

Prace malarskie 
ALICJA GODEK 
CZESŁAW MAZIARZ 

Prace modelatorskie 
WŁADYSŁAWA MAJEWSKA 

Główny rekwizytor 
ELŻBIET A GA WLICKA 

Główny elektryk 
WIESŁAW SZALIŃSKI 

Światło 
SŁAWOMIR KAWA 

Akustyk 
ZBIGNIEW KRASNY 

Główny brygadier sceny 
TADEUSZ NOW AK 

Brygadier sceny 
BOGDAN NALEPA 

Redakcja programu 
JOLANT A MROCZEK-CIOSEK 

Opracowanie graficzne 
KRZYSZTOF MOTYKA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
KRYSTYNA DZIADZIO 

BIURO OBSŁUa°I WIDZÓW 
tel. 322-52 
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reż. Stefan Szaciłowski 

Stephen Poliakoff 

KONKURS STULECIA 
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reż. Józef Skwark 

Marek Hłasko 
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