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Motto: 
"A teraz idę do czuciowej, 
do przepotężnej machiny 
mego rozumu." 

Tyt.us Czyżewski, Elektryczne wizje 



Im większa jest 
sztuczność, 

tym mniejszy jest lęk. 
Witkacy, Janulka, córka Fizdejki 

Wszystko było tak dobrze i tak się wszystko popsuło 

Siostrzyczki spijają z kieliszków jak naparstki 
Bladozieloną truciznę, straszliwy, blady jad. 
Za chwilę umrą -już w kurczach ściskają się garstki, 
Już szr.jki gną się jak łodygi i jedna główka zwisła jak więdnący kwiat. 

Jakiś listek przepłynął po czarnej wodzie. 
Ktoś przeszedł się szybko (i zaraz wrócił) po mroczniejącym ogrodzie. 
Już druga główka się słania w złowieszczy i pełen kurczów cień, 
Za dworem na polach szarzeje i kończy się smutny, powszedni dzień. 

Przyleciał mały piesek, powąchał trupki i zaraz się wściekł. 
Przybiegł mały człowieczek, co ciastka na podwieczorek piekł, 
Płakał i gryzł paznokcie, 
Upaprany w cieście po łokcie. 

Qjciec zacisnął pięści i zawył dziko do Boga. 
Wszystkich ogarnęła potworna, szara trwoga. 
A taki miał być przr.jemny nastrój po podwieczorku 
W małym, zacisznym, ukrytym w drzewach dworku. 

W małym dworku, II.Il 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 

KU2YN 
Znam jaskinie, w których się rxje - ani wzdłuż, ani wszerz, ani 
wprost, ani w poprzek, tylko w samą Prawdę - malutki otworek, 
przez który Bóg usiłuje podać rękę człowiekowi. 

WIDMO 
Ale czemu On usiłuje tylko, czemu tego nie wykona? 

W małym dworku, I, 5 



Stanisław Ignacy Witkiewicz 
1885 1939 

Babranie si~ 
w autorze a propos 
jego utworu jest 
niedyskretne, 
niestosowne, 
niedżentehneńskie. 

Niestety, każdy 
może być narażony 

na tego rodzaju 
świństwa. 

Jest to bardzo 
nieprzyjemne. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, 
Przedmowa do Pożegnania jesieni 

Stanisław Ignacy Witkiewicz był pisarzem wybitnym. Ale nie tylko: 
był także pisarzem - i człowiekiem - osobliwym, zagadkowym, z lekka 
niesamowitym. Jego niezwykły los budzi ciekawość i zgrozęjednocześnie, 
jego dzieło - fascynację i niewyraźny lęk . Witkacy (tak się przezwał i tak 
go będziemy nazywać) zbija czytelnika z tropu, rozbawia go i przeraża na 
przemian, wtrącając w rozpasaną farsę i bezlitosną tragedię. Mistyfikuje 
go żartami, aby wkrótce - z pełną powagą- obwieszczać prawa rządzące 
przeznaczeniem ludzkości. Zresztą wszystko, co Witkacy pisał i czynił, 
określają najwyższe stopnie przymiotników. Pisał bowiem zawsze w 
niezwykłym napięciu i z zapamiętaniem, do jakiego mało kto, nawet wśród 
artystów, był zdolny . Sztuka i filozofia były dla Witkacego wartościami 
absolutnymi. Poświęcił im - najdosłowniej - życie: popełnił przecież 
samobójstwo wtedy, kiedy,jak mniemał, zostały ostatecznie uniemożliwione 
przez historię . 

Zrozumienie Witkacego jest trudne i wymaga cierpliwego wysiłku. 
Najpierw dlatego, że był aż nazbyt hojnie i wszechstronnie uzdolniony. 
Przez całą młodość uważał się za malarza. Tymczasem w 1925 zrezygnował 
z twórczości plastycznej, która-niemniej-zajęła szczególne miejsce w 
polskiej sztuce. Po pierwszej wojnie, kiedy zabrał się do literatury, zaczął 
od teorii i krytyki sztuki: chciał przewodzić malarskiej awangardzie. 
Jednocześnie zajął się teatrem i w kilka lat napisał kilkadziesiąt sztuk. Już 
jednak w 1925 przerzucił się do powieściopisarstwa, aby w ostatnich latach 
życia poświęcić się niemal wyłącznie filozofii . Czy wystrzeliłby nowymi 
niespodziankami, gdyby nie śmierć? Czy też "kończy się wigor żywiołowy 
tego człowieka, niezmiernie zasobnego w potencje"? * Trudno powiedzieć. 
To jednak pewne, że Witkiewiczowska teoria sztuki płynie z rozważań nad 
malarstwem, że teatr spełnia filozoficzne marzenia pisarza, że powieści 
inaczej oświetlają materiał spożytkowany już w dramatach i opracowany 
intelektualnie w rozprawach. Słowem rozmaite dyscypliny rozjaśniają się 
wzajemnie i dopiero łącznie odsłaniają w pełni zamierzenia Witkacego. 
Jedność dzieła narzuca się niczym oczywistość, ale dokładne uzgodnienie 
teorii i praktyki ( przez wiele lat uważane za niemożliwe) wymaga 
szczególnego trudu i zawikłanych interpretacji. 

Nie koniec na tym. Doświadczenia intelektualne Witkacego były 
niezmiernie bogate: obejmowały cały niemal ruch intelektualny Polski XX 
wieku. Dzieckiem prawie zapoznał się z myślą ojca, który - częściowo 
przynajmniej - odwoływał się do naturalizmu. Młodzieńcem zanurzył w 
Młodą Polskę, aby samodzielnie wybierać wśród jej możliwości . Nie został 
jednak więźniem modernizmu: przeciwnie, znalazł się wśród artystów, 
którzy w drugim dziesięcioleciu wytyczali drogę nowej sztuce. Stanął tam 
od razu na pozycji radykalnie skrajnej, tak że dopiero po trzydziestu latach 
zarysowała się szansa pełnego zrozumienia i przyswojenia jego dramaturgii. 

Problemy Witkacego cechuje również niezwykła uniwersalność. 
Za pan brat ze sztuką i filozofią Zachodu, przeszedł on także przez 
doświadczenia rewolucyjnej Rosji, kipiącej od marzeń, niepokojów, 
pomysłów i programów. Polska nie była dla Witkacego środkiem świata: 
własne społeczeństwo - i rodzimą twórczość - widział zawsze przez 
rozwój ludzkości i ewolucję sztuki światowej. 

Dramaty i powieści Witkacego bywają bardzo zabawne. Trudno 
jednak czytać je beztrosko. Humor Witkacego nie był pogodny ani 
bezinteresowny. Błazeństwo, bufonada, groteska żądają trzeźwej 
ostrożności, czujnego skupienia i trwałego wysiłku. 

Jan Błoński 
(fragment obszernego wsh(pu do wyboru dramatów Witkacego, Wrocław 1974) 

• okreś lenie Tadeusza Kotarbińskiego 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Stój ciągle na wirchu, z którego widać 
najdalsze horyzonty, i szykuj skrzydła myśli 
i czynu do lotu poza nie. (-)A w życiu bądź dobry, 
jasny, współczujący, wspaniałomyślny, rozrzutny. 
27.Vlll.1903 

Bądź sobą. Bądź tym niezależnym, dumnym i odważnym, 
jakim byłeś zawsze, i z tą odwagą, z jaką porywałeś się dawniej 
do nauki jako dziecko, od razu rozwijając twórczą energię 
umysłu, z tą samą odwagą porwij się na sztukę. 
14.Vl.1905 

Ty nie będziesz chodził ze stadkiem, ty 
pójdziesz sam. 
16.Vl.1905 

Jeżeli Tobie się zdaje, że Ty nie będziesz nigdy pisał, to 
bardzo się mylisz. Właściwie to jest Twoja potrzeba od 
dzieciństwa i potrzeba ta nie opuszcza Ciebie, objawia się 
rozmaicie, a przyjdzie czas, kiedy pod naciskiem jakiegoś 
przypadku zaczniesz pisać całkiem na serio.(-) Pierwszego 
dnia, którego znowu napiszesz coś, co będzie wynikiem 
bezpośredniego związku Twojej duszy ze światem zewnę
trznym - narodzi się ktoś. Dnia tego czekam niecierpliwie i z 
zupełną ufnością. 
22.Xl.1905 

Chciałbym, żebyś i w sztuce swojej, i w życiu mógł być 
jak Bocklin - najwspanialsze połączenie żywej i cudownie 
pobudliwej wyobraźni z doskonałą, pełną świadomości i 
wszechstronności inteligencją.(-) I cokolwiek czynisz- czyń 
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z jasną świadomością celu tego czynu i z 
pasją, aby ten czyn był doskonałym. 
2. IV. 1906 

Wydzieraj się z powsze
dniości, pospolitości, chciej 
rzeczy wielkich, wzruszeń po
tężnych, ludzi - i kobiet natu
ralnie cudownych, przepięk
nych, bohaterskich, wzniosłych 
- nie "cieląt" - nie "cieląt". 
4.V.1906 

Czym jest w Twoim Zyciu pani S. * -
przyjaźnią, namiętnością, otumanieniem 
zmysłów, miłością, zachwytem psychicz
nym, podziwem myśli - czym? Teatru nie 
lubisz, sztuki aktorskiej nie uznajesz -
więc artystyczny zachwyt nie wchodzi tu w 
rachubę. Ja nic nie wiem i nie rozumiem. 
Ty sam zadawałeś sobie te pytania i czy 
znalazłeś odpowiedzi? 
1909 r. 

Ciekaw jestem jak przeprowadziłeś 
tęczowość na zetknięciu się płaszczyzn -
w ogóle chciałbym ciągle zazierać na Twoją 
robotę. Jak wiesz, o ogólnych jakichś 
sprzecznościach co do sztuki nie ma między 
nami mowy. Są tylko różne miary wartości, 
które przykładamy do dzieł sztuki, do oceny 
talentów. 
3.111.1910 

Obserwowałem Ciebie w Lovranie („.) 
i przyszedłem . do przekonania, że w sferze 
stosunku do kobiety jesteś na bardzo złej 
drodze, która Cię może doprowadzić do 
tego, że zostaniesz płytkim mydłkiem 
uganiającym się za każdą spódnicą, ciągle 
idącym tam, gdzie najmniejszy spotyka 
opór. 
7.1.1912 

Dziś miałem satysfakcję - przej
rzałem wszystkie fotografie z Twoich prac. 
Dziwność i różnorodność Twoich kompo
zycji jest nadzwyczajna. Ile w tym wyrazu, 
charakteru i swobody improwizacji formy. 
Są tam zadziwiające rzeczy pod względem 
środków artystycznych. 

Mój Złoty! Całuję Ciebie i do serca 
tulę. Bądź zdrów i jasny. 

Tata 
3.IV.1913 

• Chodzi o Irenę Sol ską, (1 877-1 958) wielką aktorkę polskiego teatru. 

Wybór z: Stanisław Witkiewicz, Listy do syna, 
oprac . B. Danek-Wojnowska i A. Micińska, 
Warszawa 1969. 



Europejczyk 

Witkacy uchwycił jedną cechę polskiej rzeczywistości 
- jej groteskowość. Polska groteska międzywojenna zrodziła 
się pewnie z wielu historycznych powodów. "Sny o potędze", 
jakie miała urzeczywistnić niepodległość , zmieniały się coraz 
bardziej w jeden niedobry sen, w którym ktoś pragnie wspiąć 
się na wysoką górę, a nogi ma przykute do ziemi. Rozbieżność 
między ambicjami odrodzonego państwa a jego stanem 
faktycznym była zapewne większa niż to normalnie bywa. 
Politycy stawiali na wielkość i mocarstwowość. W latach 
narastających niebezpieczeństw i rosnących trudności 
wewnętrznych, kryzysów i bezrobocia , konfliktów 
społecznych i narodowościowych. Dokumenty owych czasów, 
literackie i publicystyczne, pełne są owej groteskowej 
dysproporcji pomiędzy rozmachem ambicji a nędzą i 
niemożnością, które ujawniała rzeczywistość . (-) 

Kolonie , przywilej najsilniejszych, miały stanowić 
lekarstwo na niezaradność gospodarczą i nadmierną zaradność' 
seksualną, na nędzę, bezrobocie i za wielki przyrost naturalny, 
na klęski, którym żadnym "naturalnym" sposobem nie można 
było zaradzić.(-) 

W tym samym roku 1936, co manifestacje w sprawie 
Madagaskaru, odbył się w Częstochowie zlot młodzieży 
akademickiej, o którym pisze Ksawery Pruszyński w jednym 
z reportaży swojej Podróży po Polsce: "Kilkadziesiąt polskich 
burschenschaftów wystąpiło w Częstochowie z niebywałym 
przepychem(-). Ci ludzie, opięci jak prawdziwi huzarzy, 
wcięci w pasie jak osy, noszą jakieś ogromne rapierzyska z 
gardami z aksamitu. Sztandary korporacyjne ze wspaniale 
wyhaftowanymi herbami(-) jak w heraldyce niemieckiej, 
lśnią jeszcze wspanialej niż mundury. (-) Tych, co tu 
przybyło, jest dwadzieścia tysięcy, to przeszło połowa 
młodzieży inteligenckiej w całej Polsce. (-) Takie masy 
młodzieży nie przybyły jeszcze i nie przybędą skłonić głowy 
przed żadnym innym autorytetem w tym kraju, nawet kiedyś 
przed Belwederem, nawet dziś przed Wawelem(-). Takie 
masy młodzieży inteligenckiej w Polsce 1936 roku odnajduje 
się tylko u stóp Jasnej Góry." 

Perwersyjna teatralność cechowała niejedną z wielu 
uroczystości, jakie urozmaicały życie publiczne owych 
niełatwych lat. Największą manifestacją militarnej potęgi 
narodu, zorganizowaną z udziałem samego Wodza przy 
akompaniamencie fanfar narodowej propagandy, w momencie 
kiedy Hitler dochodził do władzy ( 1933) - była rewia 
dwunastu pułków ułanów na Błoniach krakowskich.(-) 

"To nie jest epoka, tylko jakieś spiętrzenie 
anachronizmów. Ja sam nie wiem, w którym wieku żyję, w 
XIV czy XVII" - mówi Fizdejko w sztuce Witkacego 
]anu/ka, córka Fizdejki. Z absurdów rzeczywistości rodziły 
się wizje Witkacego. Przerażenie światem i drwina z jego 
bezsensów tworzyły razem ową makabryczną groteskę, która 
tyle tu miała znaczyć. (- ) Groteska polska łączyła się z 
groteskowością powszechną. Władzę nad narodami o wielkiej 
kulturze i humanistycznych tradycjach objęli oszalali 
barbarzyńcy. Pokojowe deklaracje Hitlera rozbrzmiewały po 
antenach świata, a kandydatem do nagrody pokojowej Nobla 
w 1933 roku był ... Benito Mussolini . (-) 

W dramatach i powieściach, a zwłaszcza w Nienasyceniu 
i w Szewcach zmieścił Witkacy zdeformowaną syntezę epoki, 
jej teraźniejszość i jej perspektywy, w surrealistycznych 
obrazach zawarł historiozofię wynikłą z wcale konkretnych 

przemyśleń i przeżyć . Historiozofia to zresztą dość 
nieskomplikowana, pomimo "dzikich komplikacji" jakie 
widzi w świecie współczesnym.(-) ' 

Nowy porządek wspólnie z postępem technicznym 
prowadził do zniszczenia indywidualności i metafizyki 
("metafizycznego niepokoju"), bez której nie wyobraża sobie 
Witkacy istnienia sztuki: "Możliwe, że metafizyczne 
nienasycenie zaginie całkiem w miarę mechanizacji ludzkości, 
a~e p~ograł!1owe . tępienie tego bądź co bądź twórczego 
p1erw1astka mdyw1dualnego,Jako czegoś niebezpiecznego, jest 
zupełnie nie na miej scu. Szarzyzna, mechanizacja, plugawe 
bagienko społecznej doskonałości." 

Żaden z polskich pisarzy, może z wyjątkiem 
Krasińskiego, nie zdobył się na tak uniwersalną syntezę epoki, 
na tak apokaliptyczną wizję bankructwa wszystkich wartości, 
którymi do_!1id chlubiła się ludzkość.(-) 

Witkacy poznał historię pierwszej wojny i rewolucji 
rosyjskiej, a potem Polskę międzywojenną z autopsji - miał 
więc poligon doświadczalny o szerokim zakresie. 
"Europejczyk" świetnie zorientowany w sprawach epoki i 
świata, nie tylko z doświadczeń i obserwacji, ale i ze 
znajomości teorii, europejskiej filozofii i literatury -
przeskoczył, w sposób nie zauważony przez współczesnych, 
bariery własnego kraju. Krytycy nie zorientowali się w porę: 
jego egzotykę i inność, to, czym wyprzedzał współczesnych , 
brali za epigonizm wobec Młodej Polski . W tym punkcie 
zgadzał się Boy z Irzykowskim, a potem z obydwoma zgodził 
się Andrzej Stawar. Pewną zależność formy, neoromantyczne 
rozwichrzenie, podobne symbole i tematy przerzucali na 
całokształt zjawiska, o prekursorstwie całej reszty chyba nikt 
w tym czasie nie pomyślał.(-) 

Można przypuszczać, że Stanisław Ignacy Witkiewicz 
jako pisarz innego kraju Europy, kraju o szczęśliwszej historii, 
mającego bardziej świadomy stosunek do własnych wartości, 
mógłby w swoim czasie spełnić rolę podobną do tej, jaką 
Ionesco i Beckett odegrali po II wojnie światowej. Być może 
"metafizyczny niepokój", który jego samego dręczył udzieliłby 
się spokojnym mieszczanom, odebrał im ich złudzenia, 
uświadomił iluzoryczność ich błogostanu, ukazał rozkład pod 
pozorami porządku, zgniliznę pod płaszczem cywilizacji, 
obnażył kłamstwo sankcjonowane blichtrem nowych ideologii. 
Bo niezależnie od materii - historiozofia Witkacego jest 
chyba nie mniej europejska niż polska. 

Być może właśnie "europejskość", nieprzystosowanie 
do wymagań lokalnych - stały się powodem konfliktu. Bo 
Witkacy wydał się współczesnym "wyrazem kryzysowej formy 
myślenia i rozumienia świata" (jak to określił Irzykowski), a 
Polska międzywojenna przeżywała właśnie nowe dziecięctwo 
czy młodość, naiwną i trochę niemądrą, aczkolwiek 
wytłumaczoną sytuacją narodu przeżywającego wiosnę 
zmartwychwstania.(- ) 

Witkacy odrzucał prawie wszystko . Miotał bomby 
burzące o nieznanym ładunku w ten nowo odzyskany domek, 
o którym nie wiedziano jeszcze, że okaże się "domj<iem z kart". 
Nie, nie chciał go zburzyć, chciał ujawnić kruchość 
fundamentów, ukazać zawartość wnętrza. Drwił z dobrego 
samopoczucia rodaków, obnażał ich śmieszne naiwności -
myślenia, obyczaju, tradycji, nawyków i sentymentów. Nie 
rozumiejąc, o co mu chodzi, czuli w nim wroga własnego 
błogostanu. Drażnił, niepokoił, wydawał się dziwaczny i obcy, 
niby z innej, nieznanej planety. 

Próbowały go rozumieć jednostki. (- ) Jego znaczenie 
urosło dopiero po wojnie. Powojenny znawca twórczości 
Witkacego, autor znakomitej przedmowy do jego dramatów, 
Konstanty Puzyna, znajduje liczne i mocne więzy łączące tego 
pisarza także z literaturą i filozofią naszych czasów.(- ) 

Maria Czanerle 
fragment rozdziału z książki Wycieczki w dwudziestolecie. Pl W 1970 
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Bronisław Wojciech Linke. Portret S. /. Wilkiewicza. 1958 

Jest ~ rysunek Linkego: ponury, pusty krajobraz, trzy czarne szkielety 
usc~~tych drzewek, na pierwszym planie twarz Witkiewicza; zza jego 
r~ema patrzy ku nam druga twarz, drugi Witkacy. Portret pewnie by si~ 
Witkacemu podobał; ma tzw. dreszczyk metafizyczny. Twarze jednak-twarzy 
jest tu o kilkanaście za mało. 

Konstanty Puzyna 



Fot. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Autoporlret wielokrotny w lustrach, Petersburg, ok. 19 17. 
Zakopane, 1920 r. Witkacy w towarzystwie pań. 

----
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Zeby nagle, znienacka odkłatnać całą 
Polsk~, społeczeństwo by tego nie 
wytrzytnało - wstrząs ten tnógły zabić je. 
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Witkacy, Niemyte dusze 
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Ochy, ochy ochyda jak pisał 
niezapotnniany L. Grocholski 

(-wyższy stopień ohydy jest przez 
eh to jest tnój potnysł). 

Witkacy 

Zagwazdranie ogólne, fazdrygulstwo (fastrygowanie połączone z bałagulstwem) i gnypalstwo (grzebanie palcem 
w tym, czego traktowanie wymaga precyzyjnych instrumentów) doszło u nas do takich szczytów, że łagodnie mówić 
i pisać o tym nie można. 

Trzeba zacząć walić w mordy, myć niechlujne pyski i głowy trząść, i łbami zafajdanymi walić o jakieś chlewne 
ściany z całych sił, bo naprawdę, jak przyjdą wypadki przerastające naszą epokę obecną - łatwych tryumfów w 
Lidze Narodów czy czymś podobnym - to mogą zastać już nie naród, a kupę płynnej zgnilizny: "vermine de I 'Europe"' 
jak nazywał swych ziomków pewien polski dyplomata.(-) 

Życie nasze jest bezforemne i rozproszkowane wskutek tego, że każdy nie spełnia drobnych obowiązków wobec 
siebie i innych, uważając się za postawionego na miejscu nieodpowiednim, oczywiście zbyt niskim i pokrzywdzonego 
przez los. A ponieważ brak mu istotnych właściwości do faktycznego wzniesienia się ponad siebie, więc ~usi się 
koniecznie nadymać i puszyć niepomiernie. Nie mówię tu o faktycznie pokrzywdzonych przez bandę wyzyskiwaczy 
nieszczęśnikach ani o ludziach rzeczywiście zepchniętych poniżej ich zdolności i możliwości. Polska jest krajem nie 
wyzyskanych zdolności - to jest inna sprawa, ale to, na tle zresztą tych samych właściwości duchowych, st?s_uje się 
tylko do wyjątków: całe tabuny ludzi, którzy mogliby podnieść faktycznie kulturę kraju, muszą zarabiać w me1stotny 
sposób na życie, aby resztkami sił, na marginesie swojej egzystencji, tworzyć rzeczy najważniejsze dla nich i. dla 
innych - czego to ostatniego zwykle we właściwym czasie się nie dostrzega. Ale ogół składa się przeważme z 
nadętych pyszałków, lepszych do wszystkiego, tylko nie do tego, czym sąi być powinni.(-) 

Twierdzę, że zasadniczym stosunkiem Polaka do Polaka jest wzajemna pogarda, jeśli nie naturalna, to sztuczna, 
a to jeszcze gorzej.(-) . 

U nas każdv napusza się tak, aby móc na drugiego z pogardą patrzeć. Twierdzę, że u nas 85% ludzi, poza 
normalnym odż~ianiem się, żyje, wprost tyje i puchnie z powodu pogardy dla "bliźnich" . Jest to tak dalece potrzebne 
dla większości naszego społeczeństwa jak oddychanie. Nie karmieni pogardą dla innych ludzie tacy więdną, zamierają, 
flaczeją i gasną marnie.(-) . 

Zauważyłem, że chodzenie po ulicach Warszawy wyczerpuje mnie w specja~ny sposób. Wych?dz1ł_em _z domu 
zdrów i rzeźwy i względnie zadowolony z dokonanych czynów, szedłem tam, gdzie miałem ochotę 1 gdzie me złego 
spotkać mnie nie mogło, a dochodziłem na miejsce jakiś skwaśniały, zniechęcony i pożółkły, jakby w stanie lekkiej 
glątwy czy depresji i fizycznego nawet osłabienia . . . 

Jako właściciel wielkiej firmy gębowzorów, czyli będąc po prostu psychologicznym portrecistą, mam tę wadę, 
że gęba ludzka w niesamowity sposób mnie interesuje. Normalnie idąc po ulicy musiałem każdą twarz zarejestro:-vać: 
wziąć ją w siebie, szybko strawić, "intuicyjnie" określić i wyrzygać; każdą - _to P!zesada, ale ~o drugą, _tr~ec~ą na 
pewno, a kraj nasz obfituje w cięźko zakłamane, interesująco zamaskowane 1 dziwne skomplikowane 1 zy~1owo 
zmasakrowane mordy - to trzeba mu przyznać . Po kwadransie takiego pracowitego spaceru byłem gotów: uciekała 
ze mnie wszelka radość życia i beztroska, mordy zatruwały mnie mniej lub więcej wyraźnie wyrażaną pogardą. 
Patrzyłem też, jak inni się patrzą na innych - to samo: pogarda, cicha, zatłamszona i jadowita lub bezczelna, 
pyszałkowata, "juma, butna, junacka, zawadiacka" (ładne wyrazy, co?) i plugawa - zawsze plugawa i śmierdząca. 
Przestałem patrzeć na twarze i - "o dziwo!" Uak mówił poeta!) - zmęczenie przeszło , beztroska i zadowolenie 
trwały bez przerwy(-). 

Odkryłem tajemnicę miast: tzw. "mal ochio" nie jest blagą - ludzie męczą się i wysysają spojrzeniami, takjak 
dodają sobie energii i otuchy. To ostatnie czynią narody o zdrowym instynkcie solidarności: Anglicy, Francuzi, Niemcy, 
Rosjanie, Włosi, Syngalezi, Tamile i dzicy Australczycy i pewno inni, których nie znam- Polacy nie! - zasadniczo 
nie szanują się oni wzajemnie, bo nikt nigdy, przynajmniej z początku, nie wie, czy ma do czynienia z pustym, 
wygniłym w środku, napchanym pakułami "diabłem", czy też z naprawdę "ludzkim" człowiekiem i dlatego też z góry 
sobą pogardzają, sycąc w ten nieszlachetny sposób poczucie swej własnej małości i nędzy, zamiast dokonać czegoś, 
co by ich mogło naprawdę wynieść ponad siebie i świat ukazać w nieznanej piękności. Bm ... 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Niemyte dusze 
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Wychodząc z teatrn, człowiek powinien mieć wrażenie, 
że obudził się z jakiegoś dziwnego snu, 
w którym najpospolitsze nawet rzeczy miały dziwny, 
niezgłębiony urok ... 

11 

Witkacy 

Uśmiech kretyna 
Mogę powiedzieć, a nawet rzec śmiało, że większa część _mego 

życia upłynęła w "cieniu uśmiechu kretyna". Zaraz wyjaśnię ten mezb:yt 
skomplikowany termin - nawet człowiek niewykształcony filozoficzme 
zrozumie go po prostu "w mig". Jest to również jeden z refleksów 
utajonego i źle odegranego węzłowiska upośledzeń. Kretyn musi też 
żyć, tzn. uznać samego siebie, i aby zlekceważyć w imię tradycji, sensu, 
zdrowego rozsądku, normalności, przeciętności itp., wynalazł cudowny 
środek właśnie ów "uśmiech kretyna", który jest jednym z elementów 
najbardziej zatruwających u nas wszelką twórczość i powstawanie 
wszelkich, choćby najmniej rzucających się nowością w oczy, rz~czy 
nowych. (-) On tępi każdą nowość puszczając na nią swój zabójczy 
uśmiech, a w razie jej istotnej wartości i uznania dla niej po pewnym 
czasie robi woltę i staje się znawcą. Kretyn nigdy nie uśmiechnie si~ 
swym specyficznym uśmiechem do czy nad _rzeczą przez szersze_ kręgi 
uznaną: on ją będzie nieśmiało podziwiać twierdząc, że zawsze miał dla 
niej uznanie, gdy wszyscy na niąjeszcze plwali i rzygali.(-) . 

Najpierw przedmiotem uśmiechu kret~na w stugębnym za1s!e 
wydaniu były moje kompozycje tzw. demomczne (-), potem teona 
Czystej Formy (dopóki prof. Tatarkiewicz nie wyciąĘ;nąłj_ej z mroku ~a 
swoich seminariach), potem dramaty - te utknęły 1 zamkły zupełme, 
potem filozofia, dopóki ostatecznie nie wydała mojej pracy Kasa 
Mianowskiego i nie odniosło się do niej poważnie, mimo krytycznych 
sprzeciwów (to zawsze każdemu wolno i tak być nawet musi) paru 
poważnych, uznanych myślicieli. Zawsze jakaś sfera mojej działa~n.ości 
była w danej epoce mojego życia _w cieniu _uś~i.echu _kretyn~ 1 Jeg~ 
"perfidnych rzeczników" (tak musiałem nap1sac 1 komec, 1 mech m1 
Chwistek ciężkim już za życia nie będzie) - i dlatego tak bardzo 
rozumiem doniosłość tego zjawiska, które rozszerzone do tych rozmiarów 
co u nas nabiera cech grozy społecznej: prowadzi do bezpłodnej 
malkontencj i, zlekceważenia każdych oryginalnych poczynań(-) do 
uznania tylko tego, co przyjdzie z zagraniczną marką (na tym też polega 
prócz antyintelektualizmu, czyli mówiąc po prostu dureństwa, upadek 
teatru, poezji, malarstwa, literatury i krytyki u n_as), do wyśmiewani~ si~ 
z bezinteresownej walki o idee, do zakatrup1ema w zarodku kazdeJ 
samodzielnej myśli, do ogólnego spsienia i zgównienia wszystkiego, 
kretyn pokryje swym uśmiechem wszystko: (-) . . , 

Gdy idee, do których ja doszedłem sam, zaczęły się przec1skac do 
nas w formie spengleryzmu i karykatur literackich Huxleya, nawet sfery, 
które mnie lekceważyły z moimi przestrogami, stały się trochę 
"bedenklich" na te tematy. Tak jest ze wszystkim: zgnębić krajową 
oryginalność, ale przyjąć to samo z zagranicy w parę lat później . Już 
Słowacki o tym pisał, a jest z tym coraz gorzej . (-) . 

Tak, tak, kotki - nie jest u nas dobrze i jeśli szybko nie zaczmemy 
odklajstrowywać wszystkich zaklajstrowanych naszych słabizn i zgnilizn, 
grozi nam kompletne spsienie. Jak ja zobaczę ten uśmieszek cudny, to 
mimo że osobiście dawno już (od lat mniej więcej trzydziestu czterech) 
przestałem nań reagować, zawsze mam ochotę dać w mordę.(-) 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Niemyte dusze 

Cyt. za: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Narkotyki - Niemyte dusze. PIW 1975. 



W Toruniu, w Zakopanem, we Lwowie 
(o pierwszych inscenizacjach W małym dworku) 

Sztukę w trzech aktach W małym dworku napisał Stanisław 
Ignacy Witkiewicz w 1921 roku. Dedykował ją matce, Marii 
Witkiewiczowej - bardzo ją kochał, a ona z równym od 
dzieciństwa syna podziwem i aprobatą przyjmowała jego 
twórczość . 

Nie udało się Witkiewiczowi. choć o to usilnie zabiegał , 
ogłosić sztuki drukiem. Dopiero w roku 1948 "Czytelnik" wydal 
W małym dworku w jednym tomie z Szewcami. Wydawca 
komentował, że pierwszy wymieniony tu utwór, "jako jeden z 
najłatwiejszych Witkacego, stanowi dobre wprowadzenie 
czytelników w jego metodę pisarską, w sposób ujmowania 
świata . "* 

Na swoją prapremierę sztuka W małym dworku nie musiała 
długo czekać. 8 lipca 1923 r. za dyrekcji Mieczysława 
Szpakiewicza Teatr Miejski w Toruniu dał przedstawienie w 
reżyserii Wacława Malinowskiego, z dekoracjami Feliksa 
Krassowskiego. W owym czas ie granie sztuki Witkacego, 
"najśmielszego z naszych pionierów teatralnych" - jak go 
określał Zeleński -Boy - było przejawem ambicji teatru, aktem 
odwagi oraz sporym ryzykiem frekwencyjnym i finansowym. 
Teatr toruński zamierzał wystawić inną sztukę Witkacego -
Nadobnisie i koczkodany - ale z tą wygrał Dworek, bo, jak 
mówiono, "mniej odbiega od tradycyjnego wzorca dramaturgii 
realistycznej." Aktorzy, uprzedzając spodziewane ataki 
zwolenników najbardziej tradycyjnego teatru, ogłosil i w prasie, 
i ż "chęć przygotowania sztuk i Witkacego zgłosili sam ", że 
wyłonili ze swego grona specjalny zespół artystyczny i kierując 
się ambicją doskonalenia warsztatu pragną w ten sposób stworzyć 
sobie poza oficjalnym programem możliwość wypróbowania 
swych sil w nowych, jeszcze nieutartych kierunkach i dążeniach 
twórczych, aby tym lepiej je poznać·, zmierzyć i ocenić. Dyrekcja 
zaś przystając na propozycję aktorów zgodziła się, aby ich praca 
odbywała się w warunkach ·· laboratoryjnych" - nie określono 
zatem tem1inu , w jakim mus i być przygotowana premiera i 
zezwolono, by próby odbywały się przez ki lka tygodni. Aktorzy 
ze swej strony zapewnili, że dołożą starań, by przedstawienie 
odpowiadało jak najbardziej intencjom autora i było zarazem 
swego rodzaju turniejem popisu talentów. Przed premierą ukazały 
się w dwóch lokalnych dziennikach obszerne anonsy dyrekcji. 
w których omówiono twórczość Witk iewicza i wyjaśniono , że 
nowatorstwo jego dramaturgii zmusiło teatr do wydania 
następującego rozporządzenia: 
Czysta forma sztuki, nowy a odrębny kierunek gry aktorskiej i 
inscenizacji nic może być dostępnym dla szerszych mas 
społeczeństwa, nie przygotowanych do tego rodzaju widowiska, 
wobec czego niedzielne przedstawienie sztuki Witkiewicza 
zostanie odegrane wobec ograniczonego grona widzów, 
specjalnie zainteresowanych ta nowością sceniczną. Na 
przedstawienie to są wydawane zaproszenia przez sekretariat i 
kasę teatru, na zasadzie których będzi e można nabyć bilety po 
normalnej cenie z opustem 40%."** Dodajmy jeszcze, że na 
przedstawienia zabroniono wstępu uczniom i młodzieży'' I 
powiedzmy od razu, że przedsiębranie takich "środków 
ostrożności" nie było w tamtych czasach niczym nadzwyczajnym, 
że czyniono tak w dużym Krakowi e, w teatralnym Lwowie, w 
małym Toruniu .. 

Prapremiera wywołała ogromne zainteresowanie 
publiczności , ożywione dyskusje i stała się wydarzeniem w życiu 
artystycznym miasta; ukazała s ię tylko jedna recenzja - Zofii 
Guzowskiej w Słowie Pomorskim , która m. in. pisała , że 
pojawienie się na scenie Widma wywoływało "dreszcz grozy 
wśród wrażliwych widzów", cytowała także kuluarowe opinie: 
"Od dawna nie słyszało się tak różnorodnych i krańcowo 
sprzecznych sądów o sztuce. Jedni (- ) twierdzili, że utwór to 
wielkiej wartości, wysoce artystyczny, głęboki, niemal genialny, 
ale na czym ta genialność polega, nie chcieli, czy też nie umieli 
bliżej wyjaśnić ... Przeważająca jednak większość publiczności 
wzruszała po prostu ramionami , szeptała, że utwór to (- ) 
urągający obowiązującym dla sztuki dramatycznej przepisom i 
kanonom artystycznym." 

Autor obecny był na premierze, a następnego dnia w 
Czytelni ZASP-u wygłosił odczyt "o własnej twórczości 
ilustrowany własnymi utworami". Miesiąc później, w liście do 
mieszkającej w Toruniu znajomej, Kazimiery Żuławskiej, prosił 
ją o przysłanie 6. egzemplarzy Słowa Pomorskiego z recenzją 

Guzowskiej. "Muszę to posłać - pisał - w pewne miejsce (nie znaczy 
w W.C. 's), bo mało kto wie o przedstawieniu w Toruniu." Dodajmy na 
koniec, że zainteresowanie i uznanie dla teatru , jaki e wywołała 
prapremiera Dworku s kłoniła dyrektora Szpakiewicza do wystawienia 
w następnym sezonie kolejnej sztuki Witkacego. Była to prapremiera 
Wariata i zakonnicy, ale nic taki odważny tytuł wszedł na afisz! Sztukę 
grano pod "złagodzonym" tytuł-em: Wariat i pielęgniarka. Obie realizacje 
do dziś dodają chwały toruńskiemu teatrowi. 

Drugą inscenizację W małym dworku dał zakopiański Teatr 
Formistyczny Towarzystwa Teatralnego, którego współorganizatorem był 
Witkacy. Premiera z 27 sierpnia 1925 roku ważna jest przede wszystkim 
z tego powodu, że spektakl kończyła specjalnie dopisana przez Witkacego 
scena mimiczna: "Na progu drzwi na prawo staje W i dm o pod rękę 
z N i b k i em , ubranym w białe prześcieradło. Wchodzą i o trzy kroki 
od drzwi stają. W i d m o kiwa ręką w kierunku dziewczynek. 
Dziewczynki wstająjak automaty i idą ku duchom rodziców, którzy robią 
zwrot i wychodzą. Dziewczynki za nimi. Zakończenie z r. 1925, VIII ." 
Sztukę reżyserował przy współpracy autora dr Marceli Staroniewicz, 
lekarz szpitala "Czerwonego Krzyża", którego energii i aktorskim 
zdolnościom Witkacy przypisywał "wysoki poziom teatru". 

I jeszcze jedną premierę W małym dworku warto przypomnieć . 
Premierę we Lwowie, w sierpniu 1926 r. Najważniejsze powody są dwa. 
Pierwszy to ten. że w przedstawieniu grały gościnnie dwie najwybitnejsze 
polskie aktorki dwudzi ;~tok:c1a między\\ oJcnnego: Stanisława Wysocka, 
która wystąpi ła w roli Widma i Irena Solska, która grała . „ Kucharkę , 
rolę epizodyczną, lecz, jak przystało na wielką aktork~, grała j ą 
brawurowo. Drugi ważny powód to reżyser przedstawienia - był nim 
sam Witkacy. Aktorki , reżyser i autor w jednej osobie, niepospolita sława 
jego sztu k, to wszystko budziło, na długo przed premierą, duże 
zainteresowanie. Potem pisano w prasie o "tłumnej frekwencji" na 
przedstawieniach, z najwyższym uznaniem o rolach Wysockiej i Solskiej, 
i ni emal wcale o Witkacym -reżyserze. Recenzje w lwowskiej prasie 
okreś lił Witkacy jako ni esprawiedliwą napaść, ich autorom odmówi! 
jakichkolwiek kompetencji i prawa do pisania o teatrze. Oczywiście 
odpowiadał , polemizował, prostował, wyja ś niał. Swój słynny tekst 
po lemiczny Mała pigu łeczka dla lwowskich "wrogów " pisał "z 
obrzydzeniem"; ogłos ił w nim, że krytycy lwowscy "dziwnie są tępi", 
skoro nie rozumieją, że "matka jako widmo dopiero zobaczywszy całą 
ohydę życia w tym dworku, woli zabrać córki ze sobą na tamten świat. 
Bardzo proste i to jest właśnie wynikiem całego aktu II-go. Coś nowego 
się więc dzieje." 

A tuż przed wyjazdem ze Lwowa pisał Witkacy do żony: "Reżyseria 
to nie dla mnie fach." 

Od lat powojennych, niezmiennie, W małym dworku należy do 
najczęściej granych w polskich teatrach sztuk Witkiewicza .( W 
koszalińskim teatrze Dworek grany był dwukrotnie: w styczniu 1963 (w 
jednym wieczorze razem z Karolem Mrożka) w reż. Hieronima Konieczki, 
ze scen. Krystyny Husarskiej i Mariana Bogusza. Scenografii do tego 
przedstawienia Konstanty Puzyna zarzucił , że podcinała całą osnowę 
fabularną sztuki. Ten Dworek pokazany na III Kaliskich Spotkaniach 
Teatralnych przyniósł wyróżnienia aktorskie dla Henryki Jędrzejewskiej 
za rolę Widma i dl a Ewy Ko łogórskiej za ro lę Zosi. W lutym 1978 
Straszliwego 11'.J'Chowawcę i W małym dworku zreali zował w Koszal inie 
Janusz Tartyłlo. ) 

W małym dworku, rzecz: napisana w 1921 roku, ma szczególny 
7Wiązek ze sztuką Tadeusza Rittnera W małym domku ( 1904 ), a zwłaszcza 
z jej realizacją z 1920 r. w warszawskim Teatrze Reduta w inscenizacji 
Juliusza Osterwy i Bolesława Limanowskiego, słynnej z tego, że "grano 
jak w życiu'', z najwyższym reali izmem scenicznym. Witkacy, zapamiętały 
wróg takiego teatru i literatury opowiadającej o życiu , głoszący 
programowy antyiluzjonizm i antypsychologizm w sztuce, zareagował 
szybko i złośliwie : napisał W małym dworku parodiując sztukę Rittnera 
i wyszydzając przedstawienie Osterwy. Dzisiaj to szczególne 
pokrewieństwo sztuk Rittnera i Witkiewicza nic dla teatru nie znaczy. 
Oba teksty żyją swoim życiem. Dla badaczy naukowych związek W 
małym domku i W małym dworku stał się nieustającym źródłem 
rozważań, analiz, porównań. Na Rittnerze się nie skończyło. W roku 
1994 Janusz Degler, autor wielu prac o Witkacym, współczesny badacz 
intertekstual ista, przedstawił wpływy na Dworek znalezione w utworach 
Franciszka Grillparzera, Hansa Heinza, Teofila Lenartowicza. Ten 
pasjonujący wykład Deglera drukował Dialog w z 1994 r. , nr 12. 

md. 

• czytat za: Konstanty Puzyna, Obrachunek z Witkacym [w:J Konstanty Puzyna, To, co 
teatralne. Warszawa 1960. 
•• cytat za: Janusz Degler, Witkacy w teatrze międzywojennym. Warszawa 1973 . 
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Artyści to także rodzaj "\Vidni • • • 

Jeszcze raz 
powtarzani: 
artysty, który 
czegoś od 
siebie wymaga, 
nie oburzy 
nigdy 
najsurowsza 
rzeczowa 
krytyka, ale 
musi oburzyć: 
grupo ta 
i zła wola, 
lekkomyślność, 

mówienie o 
czymś, o czym 
się nic nie wie, 
fałszywy punkt 
widzenia na 
Sztukę w ogóle, 
wydawanie 
sądów na 
podstawie 
nieistotnych 
kryteriów 
i mieszanie 
w krytykę 
spraw 
osobistych. 

Witkacy 
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(-) Pierwsze słowa ("uważajmy to [ ... ] za początek dramatu") każą nam pamiętać, 

że oglądamy przedstawienie. Postacie zaś pozostają świadome, że biorą udział w 
spektaklu, nie - w życiu.(-) 

W małym dworku można uznać za osobliwą grę, toczoną przez ludzi, którym 
najbardziej zależy na osiągnięciu maksimum życiowej intensywności: Anastazja przede 
wszystkim, ale także Kuzyn, Aneta, dziewczynki i po trosze nawet Nibek nie troszczą 
się o wartość i dorzeczność swego postępowania „ . pragną raczej blasku, napięcia, 
rozprzężenia po to, aby odczuć wreszcie, że warto żyć, że banalne nawet istnienie 

może nagle rozbłysnąć tysiącem kolorów, przynosząc ciekawe i nieznane wrażenia . 

Bawią się własnym życiem. Kiedy kierunek działania, jaki obrali, okazuje się mylny, 
bez ceregieli podejmują następny, zmieniając maskę, w której występowali.(-) 

Witkacy miał zwyczaj oceniania swoich sztuk: te, które zbliżały się do ideału 
Czystej Formy, oznaczał krzyżykiem. Pozostałym- zwykle bardziej "realistycznym" 
- stawiał kółko „. * Kółko postawił też przy W małym dworku. Dlaczego? Doprawdy, 
realizmu tam niewiele „. (-) 

"Umarłam z własnej woli. Nie zabiłam się, ani nikt mnie nie zabił. Chciałam 
umrzeć i umarłam. Zrobił mi się rak w wątrobie" . Chciałam umrzeć, bo właśnie w 

okolicy śmierci żyje się najintensywniej! Dowodem postępowanie wielkich bohaterów 
Witkacego, od Macieja Korbowy do Genezypa Kapena. 

Flirt ze śmiercią jest bardzo dekadencki i bardzo młodopolski. Tak odczuwa go 
Kuzyn - pisząc wiersze, gdzie przepowiada przyszłe wydarzenia. Tak też reagują na 
zapowiedź i obecność śmierci nieodrodne córeczki Widma. (-)Jakkolwiek go oceniać, 

do śmierci - gdzie "jest dobrze" - prowadzi dekadencki ethos Anastazji: kiedy 
powiada, że zmarła z własnej woli, mówi prawdę, przynajmniej przenośnie . Do śmierci 

też prowadzi rodzinę, zwłaszcza córki, wyraźnie obdarzone metafizycznymi 
skłonnościami. I nawet poczciwego Nibka niewierna - ale kochająca ! - Anastazja 
wciąga w zaświaty. .. W zaświaty? Czy naprawdę istnieje różnica między życiem 

zagrobowym a doczesnym? "Byłem tylko widmem" - mówi Kuzyn, bądź co bądź 

artysta, i nawet odrobinę podobny do Witkacego, skoro poznał wojnę, rewolucję i 
nigdy nie ma pieniędzy- "Ode grywałem życie moimi krwawymi bebechami! O, jakież 
to wstrętne! A ona była rzeczywistą w tym wszystkim [ ... ] A teraz udaje widmo. Bo 
przecież widma powinny wiedzieć wszystko. Chyba, że tamten świat nie różni się niczym 
od tego". U Witkacego nie różni się na pewno. Potwierdza to Anastazja: "Artyści to 
także rodzaj widm- oświadcza- tylko tu, na ziemi." Słowem, widmami są wszyscy, 

którzy "odegrywają życie", gnani nieskończonością nienasyceń. Artyści, tytani, 
perwersyjne dziewczątka, kobiety fatalne . Zwykła menażeria Witkacego. Z jakiego 
świata? Ani doczesnego, ani pośmiertnego. Z witkiewiczowskiego. Nie można było 
powiedzieć, czy Anastazja z ciała, czy z ektoplazmy. I nie wiadomo, czy Nibkowie 

umierają naprawdę, czy też grają swoją śmierć. Końcowe tableau - Nibkowie z dziećmi 
- jest bardziej wyjściem aktorów niż rozstaniem ze światem. 

Czy te roztrząsania nie nazbyt pedantyczne? Gdzie W małym dworku inscenizacja 
życia, metafizyczni awanturnicy, dziwność istnienia wreszcie? Toż to wesoła komedyjka, 
farsa, parodia, gdzie nawet Witkacemu nie chciało się filozofować! Święta racja. Ale 
śmiej emy się przecież ze świata Witkacego, z bohaterów i problemów Witkacego, 

chociaż zostały przez pisarza obniżone w stylu i sprowadzone niemal do zwykłej zabawy 

. „ Tym samym oddaliły się od Czystej Formy. Czy dlatego, że upodobniły się do życia? 

Że to życie imitują i przedrzeźniają? Tak powiedzieć nie można. W małym dworku ani 

na chwilę nie zmienia się w komedię obyczajową. Ale motywacja ludyczna zastąpiła 
swoiście witkiewiczowską motywację "gry o Tajemnicę" . Tym samym zmieniła się 
jakość estetyczna, którą wywołać ma sztuka. 

* W Spisie sztuk, sporządzonym przez Stanisława Ignacego Witkiewicza w 1923 r., autor 
wyjaśnia: "Rzeczy oznaczone gwiazdkami są więcej zbliżone do Czystej Formy, oznaczone 
krzyżykami są najbardziej realistyczne." Przy tytule W małym dworku Witkacy postawił krzyżyk. 
- uzupełnienie moje, M.D. 



Jaki był ostateczny cel Czystej Formy? Miała ona - pisał Witkacy - umożliwić 

stworzenie "teatru poza pojęciami śmiechu i płaczu, życiowego komizmu lub tragizmu, 
teatru czystego, pozbawionego kłamstwa a czystego jak sen, w którym przez wypadki 
niczym życiowo nie usprawiedliwione, śmieszne , wzniosłe czy potworne, 
przeświecałoby łagodne, niezmienne, z nieskończoności promieniujące światło Wiecznej 
Tajemnicy Istnienia". Otóż W małym dworku uniknął Witkacy "życiowego sensu 
psychologii i działań", zapewne jednak znalazł się za blisko ich prostego przeciwieństwa. 
Tym samym "napięcia dynamiczne" - a Czysta Forma w teatrze to przecież nic innego 
jak umiejętność tworzenia napięć, będących esencją dramatyczności , jak istotą 
malarskości jest gra barw, kształtów i walorów ... tym samym zatem napięcia jawiły się 
jako zależne od parodiowanego wzorca i prowadziły tylko w jednym kierunku , 
mianowicie ku zabawie i śmiechowi , nie przysparzając widzowi tych szczególnych 
estetycznych doznań , jakich powinna dostarczać Czysta Forma. Prosty komizm jest w 
Czystej Fom1ie równie niepożądany co najwznioślejszy tragizm ... Inaczej trudno sobie 
wytłumaczyć, czemu Witkacy odmawiał W małym dworku gwiazdki Czystej Formy. 

Substancja więc , z jakiej ta komedia zbudowana, jest substancją niewątpliwie 
witkacowską. Może nie tożsamą, ale na pewno podobną do tej , z której ulepił wszystkie 
swoje sztuki . (- ) Ale postaciom odebrana została świadomość metafizycznego niemal 
nienasycenia, wzmogła się natomiast zależność od literackich wzorców. Dawno 
spostrzeżono , ze sztuki Witkacego mają charakter niejako pasożytniczy. (- ) 
Oczywiście, że Nowe Wyzwolenie zawdzięcza sporo i Szekspirowi i Wyspiańskiemu. 
W Matce przypominają się Upio1y, w Kurce wodnej - Dzika kaczka Ibsena. Pomysł 
Janulki córki Fizdejki nie powstałby bez Bernatowicza ... i Wallenroda. Nigdzie jednak 
zamysł parodystyczny nie jest wyraźniejszy niż w Małym dworku. Poczynając od tytułu , 

który przekręcił Witkacy Rittnerowi: w roku olśniewającego sukcesu W małym domku 
miał lat dziewiętnaście (1904) i stale bywał w krakowskim teatrze . (- )Witkacy nie 
przedrzeźnia tylko figur, nastroju, intrygi. Sięga głębiej: do motywacji i techniki 
dramatycznej. (- ) 

Można pół żartem powiedzieć, że W małym dworku akcją staje się to, co W małym 
domku było dramatycznym chwytem: szukanie prawdy o przeszłości ludzkiej duszy. 
Ta akcja będzie - w przeciwieństwie do rittnerowskiej - bogata i obfitująca w zmiany, 
zwroty i niespodzianki. 

Przypomina więc raczej intrygę farsy czy melodramatu, nie zaś - technikę 

analityczną, która Witkacemu była zupełnie obca. Umiał jąjednak doskonale przeniknąć 
i ośmieszyć przez ujawnienie i nasilenie . Odzyskał tak paradoksalnie najbardziej 
tradycyjną wartość dramatu - napięcie ludzkich interakcji, ale odzyskał za cenę parodii 
i zupełnego odklejenia działań od rzeczywistości. Inaczej : za cenę zupełnego 
przekreślenia estetycznej wartości naśladownictwa, co było zresztą całkowicie zgodne 
z teorią, jaką wyznawał. 

A więc - czysta zabawa lub Czysta Fonna? Ani jedno, ani drugie . 
Witkacy słusznie postawił przy W małym dworku kółko . Parodystyczna 
zabawa nie powstałaby nigdy, gdyby nie istniała już Witkacja, ów kraj 
wyobrażni, którego pisarz nigdy właściwie nie opuszczał. Ale metafizyczne 
fundamenty, na których ten kraj zbudował, nie są czytelnikowi czy widzowi 
wcale potrzebne dla rozumienia czy rozerwania się Małym dworkiem . 
Będzie się on bawił tak, jak bawi się na komedii arystofanejskiej, commedii 
dell'arte, bulwarowej farsie czy współczesnej rewii, które opierają się 
jawnie o motywacje ludyczną (czy li wiążą zdarzenia tak, aby wywoływały 
wesołość). W małym dworku przeważa wyraźnie duch bezinteresownej 
zabawy ... Jej skryte mechanizmy rozpozna tylko czytelnik - i, miejmy 
nadzieję, krytyk- któremu nieobca całość twórczości Witkacego.(- ) 

Jan Błoński 
(fragmenty artykułu S.I. Witkiewicz: W małym dworku [w:] Dramat polski XIX i XX 
wieku. Lublin 1987) 
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Czesław Miłosz 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Ogień, piołun i kurz. 
Oto stoję w obliczu niepodzielnej rzeczy. 
Ogień, piołun i dzika czereśnia 
Na płaskim rumowisku nietrwałych państw. 

Po raz ostatni wiatr unosi chmurę, 
Mówię głośno, co widzę ostatni raz 
W bijącym blasku niepodzielnej rzeczy: 
Nad niebo, nad krzyk gęsi w rozlewisku rzek 
Pająk mały wchodzi po brylancie w górę. 
Niżej piołun, pokrzywy i dzika czereśnia 
Na sennych polach nieobeszłych państw. 

Otomjest zwyciężony, 
Ginę zgubą wszelkiego żywego stworzenia. 
A jednak wiem, że to mój własny, niczyj więcej los. 
Otomjest zwyciężony, odbiega mnie ziemia, 
A kruchy kształt pamięci topi się jak wosk. 

Wszystkie stukoty kołysek, matek śpiewy, gdy dzieci kołyszą, 
Wszystkie dyszenia kochanków z oczami nabiegłymi krwią, 
Wszystkie śniegi pomarańczowych górskich świtów 
Mam jeszcze w sobie. Jeszcze chwilę - są, 

Zanim upadną w otchłań czarnego zenitu. 

Oto zwycięża ludzkość, zacięta i płodna, 
Która nie pragnąc tajemnicy mnoży się i trwa. 
Ja, wbrew jej woli, chciałem sięgnąć do dna, 
Chociaż ona ma słuszność - bo t a k tylko 
Dosięga się dna. 

Śmierć 

... Ogarnął nas cudowny spokój i cicha radość miłości. 
Wspominając Matkę i Ojca opowiadał tak sekretne sprawy, 
że nie śmiem ich dotykać słowami . Żegnaliśmy się z moją 
Matką, z jego żoną, i najbliższymi przyjaciółmi. (-) 
Przygarnął mnie do siebie i podał garnuszek, wypiłam, chyba 
było pół szklanki białego płynu. Nie bałam się, nie drżałam, 
po prostu wypiłam jak mleko z pragnienia. Dopiero kiedy 
odwinął rękaw koszuli na lewej ręce i naciął żyłki na przegubie 
dłoni i pojawiły się małe czerwone krople krwi, doznałam 
wstrząsu, myślałam, że zemdleję. Opanowałam sięjednak. Po 
chwili poprosił, żeby mu pomóc. Odsunęliśmy rękaw koszuli 
wyżej do przegubu przedramienia i znów nadciął żyły, ale krew 
nie szła. Zbladłam podobno, więc przerwał to i powiedział, 
jak zaśniesz-przetnę arterię na szyi . (-) Dał mi żyletkę na 
wypadek, żebym zrobiła to samo, jeśli obudzę się ... 
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(fragment relacji Czesławy Oknińskiej-Korzeniowskiej, towarzyszki 
życia Witkacego, z którym uciekała z Warszawy na wschód we 
wrześniu I 939 r.) 

Śmierć 

Witkacy leżał na mchu cały obryzgany krwią. Na obu 
rękach powyżej dłoni widać było po 4-5 nacięć żyletką. 
Można było wnioskować, że nie udało mu się od razu przeciąć 
głównej żyły. Widok był przerażający. Wyglądało na to, że 
towarzyszka Witkacego przyjęła większą ilość środków 
nasennych i pod wpływem działania porannego chłodu jakby 
powoli wracała do przytomności . Płakała i prosiła, żeby go 
ratować. (-) Na miejsce tej tragedii zbiegło się wielu 
mieszkańców wsi . Pamiętam jak kobiety płakały. Rozegrała 
się ona w lesie pomiędzy drogą prowadzącą do wsi Szachy a 
leśnictwem . Miejsce jest od wsi Jeziory oddalone o 1500 m. 
Pogrzeb Witkiewicza odbył się następnego dnia, tj. 19 
września 1939 roku. Pochowany został na wiejskim cmentarzu 
leżącym w środku wsi nad brzegiem jeziora. W mogiłę 
wkopano krzyż ciosany z sosny. 

(fragment wspomnienia Włodzimierza Ziemiańskiego, znajomego 
Witkiewicza, mieszkańca Polesia) 

Rok1988 

Na Pęksowy Brzysk trumnę okrytą biało-czerwoną flagą 
wiózł udekorowany jedliną wóz góralski zaprzężony w parę 
gniadoszy. Konduktowi przygrywała kapela góralska. Miasto było 
udekorowane żałobnymi flagami i szarfami. Za trumną szło 
"mrowie ludzi", choć padał mokry śnieg i było zimno - pisali 
kronikarze. 

W nastroju patriotycznej manifestacji, 14 kwietnia 1988 
roku, odprawiono uroczystości złożenia do grobu na zako
piańskim cmentarzu trumny z prochami Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, sprowadzonych z Jezior na Ukrainie. Pochowano 
go obok matki, Marii Witkiewiczowej . Okolicznościową homilię 
wygłosił ks. Józef Tischner. Ta uroczystość była - jak mówił 
nad grobem Janusz Degler - "ostateczną nobilitacją, 
poświadczeniem wielkiej rangi jego [Witkiewicza - przyp. 
M.D.] twórczości i wybitnego miejsca w kulturze polskiej. A 
powtórzony pogrzeb "symbolicznym wyrównaniem wszystkich 
krzywd i zaniedbań . Tak niedawno przecież jeszcze go potępiano, 
obkładano anatemą lub traktowano jak nieco egzotyczne zjawisko 
ubarwione plotką towarzyską." 

W niecały rok po tym wydarzeniu ujawniono, m. in. w 
Tygodniku Powszechnym, że w wyniku nieodpowiedzialnego 
przeprowadzenia ekshumacji na cmentarzu w Jeziorach, do Polski 
przeniesiono prochy nie Witkiewicza, lecz jakiego~ nieznanego 
Ukraińca . Pomyłkę ujawniono już następnego dma po ekshu
macji, jeszcze na Ukrainie, ale współpracujące strony Polski i 
Ukrainy nie zmieniły biegu zaplanowanych wydarzeń -
uroczystości pożegnalnych na Ukrainie i pogrzebu w Zakopanem. 
Tu mogiła Witkiewicza nadal jest tylko symboliczna. 

On zaś pozostał tam, gdzie był pochowany - w jednym z 
najbardziej dzikich zakątków Polesia, na zaniedbanym cmentarzu 
w Jeziorach. 

Czyż to nie jest pointa w stylu Witkacego?! 
Jakże wtedy, w ten zimny kwietniowy dzień 1988 roku, 

Witkacy pękał w zaświatach ze śmiechu! Znowu udał Mu się 
kawał. "Sturba ich suka malowana, dziamdzia ich szać zaprzała. 
Nie będziemy mówić niepotrzebnych rzeczy. Hej!" (z Szewców) 

A jeszcze później ustalono, że na zakopiańskim cmentarzu, 
w mogile Witkiewicza, zostały pochowane prochy nie mężczyzny, 
lecz jakiejś kobiety ... 

Na propozycję ponownej ekshumacji i następnego pogrzebu 
najtrafniej odpowiedziała Anna Micińska, badaczka twórczości 
i kolei życia Witkiewicza: "Jak będzie chciał, to sam tu wróci ." 

md. 
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