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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

Dramat powsta ł w· 1920 roku. Opublikowany po raz pierwszy 
w 1962 roku, miał -wą prap remierę rok późnie j w tudendkim 
Teatrze „Centon" w Warszawie. 

„Oni" - dramat w dwóch i pół aktach, to pierwsza sztuika 
Witkacego .po31więcon a w całoś ::: i nieuchronnie zbliżającej sic; , to
talnej mechanizacji życia i ponu re j wizji przyszło3ci oczekują

cej ludzkość. Nacz0l·na i foa d ramatu polega na tym, że wybrana 
grupa szaleńdw chce rzq l::: ić ż 'Ciem z:b!browości spob cznej. 
ONI: wszechobecni i wó:::ż zmieniający swą .postać, sprawują w 
rzeczywistości władzq . ONI: świa t byłych ludzi. 
Bohater sztuki - a rityst , Kalikst Bałandasze.k, szuka schronie
nia przed ws:półcz nym światem we własnym muzeum , groma
dząc bardzo oryg inalne nbiory pr zedmiotów dostarczających wra
ż eń słuchowych, wzro '· owych, dotykowych, a nawet smakowych. 
Twierdzi on, że tylko iprzed re \•.-ol u:· j ą moż•n. a było zachować indy
widual·no3ć i ni e zależ nok oraz wie5ć życie wykwintne i przyjem
ne. Bohater chroni się więc w „sz ucznym raj;u", używając sztu
ki j<!)ko ochrony przed rzeczy•wisto3cią . Żyj e on w swoistym este
tycznym azylu wraz ze swą kochanką Spiką Tremendozą, aktor
ką, gwiazdą pierwszej wielkości , przeżyvvając z nią co wieczór 
„u3rniechy wiecw ie zad owolonej wiekuistej rozkoszy". 
Ale ~wiait wymy .;lny ch rozkoszy Bałandaszka wyraźnie zbliża ię 

do nieuchronne.go l\ oń a. Kcmiczny pomysł „połowy aktu' wy
raźnie s gnalizu je, ż _ 11 i edługo już wy;bije ostatnia go::lzina. 
Oto u progu \Vi • lk ie j noc y mił o > H? j pojawia się tajemniczy pan 
w czerwonych spod niach i prz ·ywa akcj ę . To Seraskier Banga 
Tefuan, p rezes Ligi Absolutn go Automatyzmu, która postanowi
ła stworzyć lepszą ludzko3ć przez zakaz upra wiania wielkie j 
sztuki. 



Wszystki ; o·bawy i przeczuciu polo\ y akt u ,1w l r 11<.Jj ą S I '.' w 

a '.~cic I, kiedy to ONI wdzierają się do willi Bałandaszka 1 za
prmvadzają swoj porządki. 

W akcie II ONI - tajny rząd występujący w imieniu przysz
łych zmechanizowanych społ~czeństw, mający wszędzie swoich 
·zpiegów - wydają hucmy bal kostiumowy dla uczezenia swe
go ;Sukcesu i na naszych oczach t ną n a kawałki jedyny pozostały z 
kolekc ji obraz Picassa . Galeria sztuki Bała ndaszka zos taj znisz
czona, a wraz z nią j ego subtelna, niepowtarzalna osobowość. 
Spilka ginie w tajemniczych okolicznościach. Bałandaszek trafia 
do więzienia tajnego rządu, zadowolony, że jest sam. 

Sztuka ta, jak większość utiworów Witikacego znaczni wy
przedziła swoje czasy . Wiele lat musiało upłynąć, aby zrealizo
wała się zawarta w niej wizja przyszłości. 

Ta farsowa komedia na temat tajnych rządów policyjnego pa11-
stwa, należy raczej do bliż.szej nam, kończącej się epoki totali
taryzmu i dyktatury. 
Wit1~acy - „Europe jczyk" świetnie zorientowany w sprawach 
świata poznał historię I wojny i bolszewickiej rewolucji . To 
włwśnie z tych doświadczeń wyrasta a;pokabptyczna wizja ban- · 
kructwa wszystkich waritości, którymi przez wieki chlu1biła się 

ludzkość. 

Zani!{ uczuć m etafizyczn ych - to lduczowy punkt systemu, któ
ry Wirtikacy rozwija dalej w teorii Czystej Formy. 
Teatr Czystej Formy miał umożhwić współczesnym widzom prze
żywanie w a;tanie czystym owych uczuć metafizycznych, przeży
wanie Tajemnicy Istnienia . Jesteśmy ograniczeni poprzez ciało 

i zmysły, a jednocześnie mamy świadomość otaczającej nas n ie
skończoności. Trzeba pamiętać, że główną intencją Witkacego 
ibyło pragnienie przywrócenia teatrowi jego najwyższej wartości, 
która byłaby odpowiednikiem antycznej ka1tha rsis. I tu rodzi się 

pytanie najistotniejsze: czy możliwe jest powstan ie choćby na 
czas krótki, takiej formy teatru, w którym w:spółczesny czło

wiek mógłby niezależnie od wygasłych mitów i wierzeń, tak 
przeżywać metafizyczne uczucia, jak przeżywał je człowiek daw
ny? 

Krzysztof Wiljcicki 
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