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KRES KULTURY 

Witkiewicz nie był pierwszym - ani z pewnością ostatnim 
- którego tak mocno absorbował konflikt jednostki ze 
społeczeństwem. On wszakże nadał mu wymiar wszech

obejmującej zasady, widział w nim podstawowy dla kultury i dziejów 
mechanizm, na tej zasadzie zbudował teorię historycznego rozwo
ju„. Krańcowość tej opozycji w jego przemyśleniach wynikała z tego, 
że jednostce i grupie społecznej jako całości przypisywał całkowicie 
rozbieżne cele. Działanie jednostki, w efektach końcowych służące 
co prawda także innym, nastawione jest nade wszystko na potwier
dzenie jej własnej obecności w świecie. Społeczeństwo natomiast 
kieruje się pobudkami utylitarnymi i interesem ogółu, chcąc podołać 
swoim najistotniejszym potrzebom; ta sfera działania to organizacja 
pracy, technika, wiedza, instytucje życia publicznego - wszelkie 
środki i metody opanowywania przez człowieka obcego mu i wro
giego świata przyrody. Witkiewicz uważał, że historia ludzkości 
przebiega najogólniej w ten sposób, że im bardziej się te zdobycze 
rozwijaj·ą i upowszechniają, tym mniej miejsca pozostaje na po
czynania jednostek-wzrastająca siła społecznej organizacji ograni
cza pole indywidualnej twórczości. 

P
ostępujący wraz z rozwojem wytwórczości oraz urządzeń 

społecznych wzrost udogodnienia życia, w wydatny sposób 
łagodzi grozę otaczającej rzeczywistości, a także usuwa nie-

bezpieczeństwa samego bytowania, jednocześnie jednak wypiera 
coś, co życiu pierwotnie było nieodłączną - jego Tajemnicę. 
Istnienie, któremu systematycznie wydziera się jego zagadki, prze
staje budzić egzystencjalny niepokój. Człowiek zatraca tym samym 
zarówno zdolność, jak i potrzebę przeżyć, które by wykraczały poza 
obręb praktyczno-realnego doświadczenia, czyli możność przeży
wania uczuć metafizycznych. Jak bowiem powiada ksiądz Wyprztyk 
w „Pożegnaniu jesieni" - „Tajemnica jest istotą metafizyki''. I mimo 
iż z punktu widzenia tego, co ważne w skali ogólnoludzkiej, proces 
konsolidowania społecznego wysiłku w celu opanowania materii 
wydawał się Witkacemu ze wszech miar konieczny, czy nawet 
pożądany, to z perspektywy przypadających tylko jednostce wyz
szych przeżyć, jawić się musiał jako zgubny. Kładł kres niepokojącym 
pytaniom o związek Poszczególnego Istnienia z całością bytu (w tym 
także społecznego), a to w konsekwencji oznaczało zmierzch dzie 
dzin przez Witkacego szczególnie honorowanych - sztuki i filozofii. 
które z doznań o charakterze metafizycznym wyprowadzał. Rac 
jonalistyczna interpretacja zjawisk, osiągana przez postęp w naukach 
przyrodniczych i doskonalenie technologii, wraz z pragmatycznym 
światopoglądem, czynić miały podobne pytania po prostu zbędnymi 

Te dwa porządki działania, jeden - mający źródło w planie 
duchowych tęsknot jednostki, drugi - sankcjonowany w ramach 
społecznie zorganizowanego systemu, kłócą się wzajem w jego 
koncepcji rozwoju kultury, są nie do pogodzenia ze sobą. W tym kryło 
się znamię tragizmu Witkiewiczowskiej wizji świata, w niemożności 
połączenia, zharmonizowania wartości indywidualnych i społecz
nych. Z głębokiego odczucia tego antagonizmu poczynały się też 
katastroficzne prognozy. Niepogodzonych wartości nie dało się 

utrzymać obok siebie na dłuższą metę. W myśl praw, w które ujmował 
zachodzące przemiany, jednostkę i wszystko, co się z nią wiąże, 
a więc przede wszystkim autonomiczną osobowość i twórczość 
artystyczną, czekało unicestwienie. 

Efektem negatywnych następstw postępu cywilizacyjnego jest 
kryzys indywidualistycznej kultury, albo prościej - kultury 
duchowej. Witkacy wskazywał, iż destruktywnemu oddziały-

waniu w sposób najbardziej drastyczny podlegają religia, sztuka 
i filozofia, jej przejawy najwyższe. Niemniej jednak, zagrożenie, które 
miał na myśli, ogarniało całość tego, co można określić mianem 
egzystencjalnej świadomości człowieka, godziło w tę świadomość 
na poziomie elementarnym. Pesymistyczny wydźwięk tego orzecze
nia nietrudno pojąć, wziąwszy pod uwagę jego poglądy filozoficzne. 

Poczucie tajemniczości, rzeczywistości oraz odrębności własnego 
istnienia wobec reszty stworzenia, nazwane metafizycznym niepo
kojem - podstawa świadomości i źródło twórczości w kulturze 
- było dla niego wyróżnikiem człowieczeństwa. Stawiało ono 
człowieka ponad zwierzętami, odróżniało także jednostki niepo
spolite, twórcze od biernego tłumu, któtrmu wystarcza do szczęścia 
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zaspokojenie potrzeb biologicznych. Zdolność doznawania uczuć 
związanych z Tajemnicą Istnienia, jakkolwiek naznaczona piętnem 
trwogi i osamotnienia, była wartością nadającą prawdziwy sens 
ludzkiemu życiu. Ustępowanie niepokoju, a wskutek tego - zanik 
uczuć metafizycznych, jako rezultat uspołecznienia, prowadzić za
tem miał w prostej linii do stanu animalnej wegetacji . Witkacy 
chętnie nazywał ten stan „zbydlęceniem", mówił też o „mechaniza
cj i" , „szczęśl iwej maszyn ie", „społeczności mrówek" - wszystkie te 
określenia oznaczały jedno: kondycję przyszłej ludzkości, zunifor
mizowanej i zinstytucjonalizowanej, zajętej wyłącznie pracą służącą 
wytwarzaniu dóbr doczesnych oraz realizowaniem podstawowych, 
gatunkowych pragnień . 

Tendencje, jakie dla nakreślenia kierunku naszych dziejów 
uchwycone zostały w pismach teoretycznych, znalazły ob
razowe odzwierciedlenie w „ Szewcach" i, zwłaszcza, w po

wieściach - łącznie z finałem , ku któremu wiodą . Spotkać tam 
można wymowne, nadzwyczaj plastyczne przykłady maksymalizacji 
dążeń wypływających z potrzeb i popędów życiowych . Prowadzą te 
dążenia do rozrostu kolektywnych form działania, umacniania więzi 
społecznych , demokratyzacji, w sumie więc charakteryzuje je stale 
wzrastająca przewaga organizacji ogółu nad wolą i ambicją jedno
stek. Dominujące siłą rzeczy stają się te cele i wartości, które są ważne 
ze względu na przetrwanie - i rozwój gatunku. W wyniku od
bywającego się w kalejdoskopowym skrócie przebiegu społecz
no-politycznych przeobrażeń, rewolucji i przewrotów, okazuje się, że 
urzeczywistnienie wymagań biologicznej strony naszej natury moż
liwe jest w skali globalnej tylko za cenę przekreślenia wyższych 
ideałów; dobro wspólne - osiągalne kosztem zniweczenia eks
tremalnych aspiracji członków społeczności . „Szczęście", w ostate
cznym rachunku, oznacza uspołecznienie jednostek, czyli zagładę 
indywidualności. 

Zmiany zachodzące w rzeczywistości międzyludzkiej nie sprzyjają 
zachowaniu postawy irracjonalnej kontemplacji własnej odrębności, 
więcej , sprawiają, że postawa taka staje się niemożliwa do utrzyma
nia. Indywidualna świadomość, postawa indywidualistyczna, w ni
czym nie służą realizacji wizji „powszechnej szczęśliwości", o ile 
w ogóle jej nie hamują - i z tego powodu nie są pożądane . 

Natomiast w przyszłym społeczeństwie. demokratycznym i racjonal 
nie urządzonym, spełniającym wszystkie potrzeby swych obywateli, 
okażą się po prostu zbyteczne. 

Proroctwo to opierał Witkacy na mocnym przeświadczeniu, że 
działania praw, jakie sformułował, rządzących przemianami w kul
turze, nic nie zdoła ani powstrzymać, ani -tym bardziej- odwrócić. 

EWA WĄCHOCKA 

CZYSTA FORMA jest pojęciem granicznym, jest celem, do którego 
trzeba dążyć, ale który wymyka się pełnej realizacji . Realizm i formizm 
to dwa skrajne bieguny pewnego continuum. Nawet „ najczystsza 
forma - twierdzi Witkacy - zawsze jest trochę życiowo zabrudzo
na"; „pozornie nie możemy określić, gdzie zaczyna się sztuka, 
a kończy życie". („.) 

Proces transformacji życia i rzeczywistości w dziedzinę sztuki był 
dla Witkiewicza jednym z najistotniejszych problemów. („.) Po
szukując nowych form, usiłował połączyć sztukę i życie. („ .) Czysta 
Forma w rozumieniu Witkiewicza jest w istocie taką koncepcję sztuki 
teatru, w myśl której teatr może wchłonąć więcej poglądów nauko
wych, filozoficznych czy estetycznych, ni·żby mu na to mógł po
zwolić którykolwiek ze współczesnych -izmów, choćby ekspres
jonizm czy konstruktywizm. Kiedy bohaterowie sztuki zaczną dys
kutować o teorii Czystej, Formy, wówczas sama forma dramatyczna 
staje się u Witkacego przedmiotem dramatu. Aby uświadomić sobie 
radykalizm tego zabiegu, wystarczy pomyśleć, jakie wrażenie wywa
lałaby Panna Julia, gdyby raptem zabrała się do analizy wstępu, 
którym Strindberg poprzedził swoją sztukę. („.) Teoria Czystej Formy 
otwiera nową perspektywę, uruchamia nową wrażliwość w trak
towaniu sztuki aktorskiej . „ Chodzi na razie - pisze Witkiewicz 
w 1922 roku - o nowy typ gry al<,torskiej, a nie dekoracje" . („.) 

Witkiewicz zatem żąda od aktora świadomej gry z formami , wolnej 
od zakłamania, udawania. Aktorska sztuka transformacji , rozumiana 
jako serie gagów i trików, stanowi istotę jego własnej dramaturgii, 
w której gra zastępuje ideologię . Więcej, dla Witkiewicza teatr jest 
ostatecznie królestwem wolności, człowiek bowiem może tam 
odzyskać dawno utraconą zdolność do pierwotnego zdumienia . 
Wlaśnie dlatego - odmawiając teatrowi wszelkich funkcji utylitar
nych, protestując przeciw używaniu go do celów narodowych czy 
etycznych - Witkiewicz widzi w nim jednak instytucję zdolną 

przeciwstawić się największym zagrożeniom współczesnym : mecha
nizacji życia, „kamieniu wszystkiego w jednolitą, szarą , nie zróżnicz
kowaną, a tylko pozornie jednorodną miazgę". Apelując do uczuć 
metafizycznych, które są wspólne całemu rodzajowi ludzkiemu, teatr 
jako Czysta Forma okazuje się więc obrońcą wartości indywidual
nych. I to było główne przesłanie teorii Czystej Formy w teatrze. 

Daniel C. Gerould „Witkacy jako postmodernista" . 
Wycinki z artykułu zamieszczonego w „ Dialogu" nr 3 z 1990 r., ss. 60-63. 



BEZPł.ATN 

Moje życie jest jedno i jedyne jak każde inne, ja je 

przeżywam, a nie kto inny ani nie zbiorowość. 


