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Cafe Scena
Kabaret rtystów KAT
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TUMOR MÓZGOWICZ
Kabaret matafizyczny
wg Stanislawa I. Witkiewicza
premiery 5, 6 lutego 2000 rok u

ZAPRASZAN!Y

Ale w wierszach , które próbuje pisać, za dużo jest życiowego sensu. Widać chamska natura Tumora odporna jest na Czystą Formę, przynajmniej w sztuce.

Joanna Chojka

Czysta blaga
apisana w 1920 roku sztuka Tumor Mózgowicz to - wedle słów samego autora - ..fantazja
na temat przewrotu w matematyce i fizyce". Odkrycie naukowe, jakiego_ dokonuje tytuło
wy bohater, grozi obaleniem dotychczasowego paradygmatu porządkuiącego wyobrazenia o rze czywis tości. Dla starej europejskiej cywilizacji, opartej na logice modernizmu, jest ono tak
samo niebezpieczne jak radziecka rewolucja. Wprowadzając do nauki pojęcie nieskończoności, grozi światu totalnym chaosem (tym bardziej, że swoją siłę twórczą Tumor czerpie z niezaspokojonej
erotycznej skłonności do młodziutkiej , „ ponętnej i wściekle rasowej" pasierbicy). Ewentualne uznanie Tumorowego odkrycia można by porównać do konsekwencji wprowadzenia w obieg nauki teorii względności Einsteina, która zadala ostateczny cios filozofii racjonalistycznej, dostarczaj~c k_olejnego argumentu przeciwko obiektywnemu istnieniu rzeczywistości. Stworzony przez słow1ansk1e
go geniusza system, oparty na nowych liczbach ponadskończonych , w połączeniu z jego nieopanowaną i bardzo „wybuchową" energią twórczą, niepokoją uczonych z Mathematical Central and General Office w Londynie na tyle, że ci - w obronie fundamentów cywilizacji - gotowi są porzucić zasady obowiązujące dżentelmenów i zaaranżować polityczne porwani e. Angielscy władcy świata na
czele z profesorem Greenem nie mogą przecież pozwolić na to, by chwilowe - i w gruncie rzeczy zastępcze - zauroczenie seksualne demoniczną dziewczynką zmieniło bieg historii.

N

W istocie nie o przewrót w nauce przecież chodzi. Matematyka, wyniesiona na najwyższe pię
tro abstrakcji, wydaje się jedynie dekoracją dla zupełnie innego tematu . Teoria „potwornego chama", wielkiego i niezgrabnego jak tur , którego kapryśna natura obdarzyła subtelnym systemem nerwowym Qego nazwisko sugeruje chorobę mózgu), jest próbą opanowania nieskończoności istnienia przy pomocy matematycznych symboli. Próbą z góry skazaną na porażkę, bo jak Tajemnicę przełożyć na system abstrakcyjnych znaków? Matematyka, nawet najbardziej transcendentalna, jest bezradna nie tylko wobec przeklętych problemów metafizyki, ale nawet wobec .,jednego centymetra"
ciała lzi, którego drażniąca zmysły konkretność kpi sobie ze świata symboli ...

Pr=eklę la

kultura

Sztuka Tum or Mózgowicz to feeria najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów, oryginalnych ,
a tak że zapożyczonych z innych autorów. Witkacy bawi się w ni ej rozmaitymi stylami i gatunkami,

Pożądanie absolutu w świecie , w którym tego absolutu już nie ma, prowadzić musi nieuchronnie
do upadku. I do ośmieszenia. Ceną , jaką bohaterowi e Witkacego placą za obsesyjne uganianie się
za Tajemnicą - która w tej sztuce przyjmuje postać nieskończonego szeregu klas liczbowych - jest
teatralna szmirowatość. Oni działają przecież jak aktorzy, posługując się na dodatek raczej tanimi
środkami, ot, rodem ... z kabaretu. Didaskalia autorskie odnotowują wielokrotnie, jak Tumor tupie
nogami , przewraca oczami, wyje, lamentuje, sapie i ryczy niczym znękany zwierz, a w porywie twórczego szału rozwala meble. To - jakby powiedział Gombrowicz - ,,naturalne aktorstwo" bohaterów
Witkacego jest karą, jaką płacą za swoje nieprawdziwe istnienie. Swiat, w którym żyje Tumor, oderwany od metafizycznych korzeni, w ogóle nadaje się już tylko do wysadzenia w powietrze. Stąd zapewne autor umieszcza w nowocześnie „higienic znym" pokoju dziecinnym, gdzie zawiązuje się akcja sztuki , bec z kę z benzyną. Wystarczy niewielka iskra, by zamienić wszystko w popiół..

B=ik tropikalny
Wybawieniem od prz e klętej kultury, skazującej na nieustającą komedię ducha, wydają się tropiki. Witkacy nie trudzi się, by wyjaśnić, w jaki sposób akcja w drugim akcie przenosi się z domu
Rozhulantyny na egzotyczną wyspę w Archipelagu Sundzkim. Ale w świecie jego teatru, z premedytacją podważającego logikę życiowego prawdopodobieństwa, taka luka nie może u cho dzić za błąd
w konstrukcji sztuki. Egzotyczny Timor - w zadz iwiający sposób rymujący się z imieniem główne
go bohatera - istnieje bowiem na prawach przestrzeni wewnętrznej, jednego z alternatywnych świa
tów, jaki stworzyła wyobraźnia bohaterów pobudzona przez narkotyki - najbardziej skuteczny śro
dek wywołania „ dziwności realistycznej", będącej namiastką prawdziwej dziwności istnienia.
Przeniesienie akcji na tropikalną wyspę pozwała Witkacemu zbudować dystans wobec cywilizacji zachodniej, której najbardziej karykaturalnymi reprezentantami są dla autora właśnie Anglicy - żałośni pragmatycy, „by dło bez żadnych uczuć i estetyki", uzurpujące sobie prawo do tytułu
strażników europejskiego porządku. Dżentelmeni z M. C.G.O. w godzinach przedpołudniowych zajmują się „abstrakcją i czystą wielością jako taką", po obiedzie natomiast, zakropionym zwyczajową whisky z wodą sodową, urządząją sadystyczne orgie z dziewczętami z plebsu. lch haniebne praktyki są jednak pozbawione wywrotowej siły, któr ą posiada odkrycie Tumor a, jako że zbrodnia obudowana zostaje towarzys kim rytuałem ...
Na egzotycznym Timorze bohater zostaje nagle postawiony wobec rzeczy samej w sobie, nie zaprzez kulturową konwencję . Daniel Gerould odnotowuje, że w końcu 1919 roku,
prawdopodobnie już w trakcie pracy nad Tumorem . Witkacy zaczął tłumaczyć raz em ze swoją zna-

pośredniczonej

tworząc z tego wybuchową mieszankę. Ale pod maską błazenady przemyca charakterystyczne dla
siebie tematy, z których buduje wcale niewesołą wizję upadku naszej cywilizacji.

Pierwsze słowa, jakie padają z ust tytułowego bohatera, są przekleństwem rzuconym pod adresem kultury , która zmusza człowieka do udawania, przyjmowania ról na użytek innych. „Napudrowałem twarz moją wielkością I I kukła jestem ohydna". Tumor, przyrównywany do wielkich, silnych zwierząt, do tura, bawołu i hipopotama, znajduje się w niewoli własnego geniuszu, napędza
nego i zarazem niszczonego przez jego prymitywną naturę . Choć splodził liczne potomstwo , mnożące się niczym wymyślone przez niego „tumory", sam często przypomina wyrośnięte , bezbronne
dziecko. Jego teoria matematyczna rodzi się przecież w pokoju dziecinny m, pośród rozrzuconych
na podłodze zabawek ...
Ze swoją dziecięcą naiwnością genialny umysł pozwała wyprowadzić się w pole nie tylko pięk
nym kobietom, pozostającym na usługach angielskich „urzędników od nauki", ale nawet własnej
rodzinie. Arystokratyczna żona Tumora, marząca o płodności królic zycy, traktuje swego plebejskiego męża jak maszynę rozrodczą - jego zdrowa, chamska jucha ma uzdrowić zdegenerowany ród
Baar-Łukowiczów Zakaspijskich. Dzieci nie okazują mu szacunku i zdradzają go wielokrotnie. Wła
sny ojciec podcina mu w newralgicznym momencie nogi, sprzymierzając się z jego wrogami. Takie
jest miejsce geniusza w rodzinie i społeczeństwie, niegotowym na przyjęcie teorii burzącej ich uśpio
ny, ale w miarę bezpieczny świat.
Sam bohater również męczy się okrutnie w swojej roli. Odczuwa wciąż nieznośną lekkość bytu, która pozwala mu być wszystkim, czym zapragnie - sprzedawać swoje „ja" , którego nie ma, niczym prostytutka. Nie zna prawdziwej miłości ani nawet - ku własnemu zmartwieniu - nie jest religijny. Zaden zatem absolut, zbliżający do Tajemnicy Istnienia, nie pozostaje w jego zasięgu. Jest
w nim tylko doprowadzające do obłędu pragnienie , które powoduje rosnące wyobcowanie - sprawia, że genialny mózg coraz gorzej czuje się w swojej chamskiej skórze, bezskutecznie wyrywając
się ku wyżynom ducha.

Gra o

Tajemnicę

Wszystko, co staje się celem Tumora: miłosn e spełnienie w ramionach demonicznej łzi, stworzenie rewolucyjnej teorii matematycznej czy przejęcie absolutnej władzy nad prymitywną społecz
nością Malajów, jest tylko elementem jego gry o Tajemnicę. Pod tym względem nie różni się on wiele od bohaterów pozostałych dramatów Witkacego, którzy z upodobaniem kształtują w sobie
„sz tuczne jaźnie " po to, by zamienić własne życie w dzieło sztuki i zakosztować w ten sposób smaku Taj emnicy, zarezerwowanej w zdegenerowanym świecie wyłącznie dla artystów. „Obojętne, czy
mają lat piętnaście , czy siedemdziesiąt, czy żyją w Polsce, czy w egzotycznej bajce , w wieku XX czy

w czasie nieprawdopodobnym - ścigają coś, co przypomina zawsze, mniej lub bardziej wyraźnie,
istnienia. Tworzą fantasty czne państwa, obłędne matematyki, nowe religie, nieslychane kombinacje erotyczne , oparte oczywiście o sadomasochistyczne fanta zmaty wszystko to jest jednak działalnością zastępczą albo raczej grą, dzięki której spodziewają się zaznać uczucia metafizycznego w życiu" - pisał o nich Jan Bło11ski . Dlatego Tumor chce być artystą.
Nie wystarcza mu jego wystawiony na torturę nienasycenia, zamieniony w kaszę mózg, którym tropi prawa transcendentalnej dynamiki. Za wszelką cenę pragnie
zostać poetą, bo to najpewniejsza droga do wtajemniczenia w zasadę bytu. bez pośrednictwa matematycznych symboli.

Witkiewiczowską dziwność

jamą powieść

Josepha Conrada Szaleństwo Almayera. W ujęciu Conrada piekące słońce podzwrotnikowej dżungli wyzwala szaleństwo drzemiące w Europejczykach. którzy- odcięci od kulturowego zaplecza i postawieni wobec prymitywnej społeczności - ujawniają agresję, okrucieństwo i nieograniczone możliwości deprawacji , blokowane dotąd przez rozmaite „wynalazki " cywilizacji. Obraz upadku białej rasy zapewne pobudził wyobraźnię autora Tumom. To bowiem , co w jego sztuce różni najbardziej przedstawicieli starego kontynentu od tubylców , to właśnie gigantyczna obłu
da, czysta blaga, permanentne komedianctwo , które są konsekwencją unicestwienia elementarnych
wartości. „Straszliwe są kłamstwa białych, straszliwym jest jad ich dusz, zatrutych mądrością. Sło
wa ich są bardziej zabójcze niż nasze miecze" - powiada Książę Tengah. Malaje Witkacego, półna
dzy. sprzymierzeni z naturą, cuchnący surowym mięsem, bojaźliwie wierzący w swoje bóstwo ukryte w wulkanie, są znacznie bliżej bytu niż zmecha nizowane, europejskie bydlęta, tylko odgrywaj ą
ce swoją ludzkość. Są bliżej jego korzeni , bo żyją w świecie nienaruszalnych absolutów. Są autentyczni i dlatego nie muszą uzasadniać swojego istnienia. Są szlachetni. dlatego gotowi są poświę
cić życie dla miłości i honoru. Tumor zabija starego radżę tylko dlatego, by zaimponować upragnionej Izi i potwierdzić swoją władzę nad dzikusami. Dlatego nigdy nie będzi e prawdziwym arystokratą , co najwyżej - bajkowym księciem , cierpiącym na brak poczucia rzeczywistości , nie mogącym
pozbyć się świadomości odgrywania fałszywej roli. To jego pr ze klęty mózg nie pozwala mu uwierzy ć, że naprawdę jest synem ognistej góry. Tak samo, jak nie pozwala mu być choć trochę poetą,
zakrywaj ąc przed nim „prawdziwą piękność duszy, morza i gór".
tropików nie jest dostępna dla przedstawicieli europejskiej cywilizacji z powodu ich skonwencjonalizowanych sposobów odczuwania rzeczywistości. Tumor, wyposażony w okrutny 'Nynalazek kultury zwany sumieniem, nigdy nie będzie należeć do prymitywnego świata prostych absolutów, v.ryrzucając sobie bezsensowną zbrodnię popełnioną na człowieku, który nie był jego wrogiem.
Jedynym „prezentem ··, jaki egzotyczna kraina może zaoferować białej rasie , jest bzik tropikalny- choroba wykańczająca nerwy, otwierająca przed swoją ofiarą bezbrzeż ną pustkę egzystencji. Kto raz zaznał tropików , trafia w objęcia demona, który tylko czyha na to, by oddać człowieka na pastwę jego
instynktów i skazać na samozniszczenie. Dla Tumora demon ten przyjmie postać starego Patakuli ,
władcy Malajów, którego duch zjawi się na moment przed nagłym atakiem serca bohatera. W ślad za
nim zjawi się tajemniczy lord Persville, najwyższe wcielenie perwersji cywilizacji, który z pomocą że
laznej dziewicy Balantyny przywłaszczy sobie matematyczną ideę martwego Tumora.
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Skoro nawet narkotyki nie są w stanie zapewnić bohaterom Witkacego tajemniczego „życia poza życiem", dostarczającego metafizycznego olśnienia, właśnie śmierć v.rydaje się najbardziej skutecznym wybawieniem od niszczącego nienasycenia. Chyba że śmierć to także jedna wielka blaga„.
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Osoby:
Tumor Mózgowicz PIOTR SZULC
· Rozhulantyna MAŁGORZATA ANDRZEJAK
~ Balantyna EWA LORSKA
\ , ' . Green LECH WI~RZBOWSKI
· Józef JERZY GORNY
, lzia EWA SZUMSKA (PWST Wrocław)
Maurycy MACIEJ ORŁOWSKI
Irena KAMA KOWALEWSKA
Persville MACIEJ GRZYBOWSKI
. 1.... Tengah PRZEMYSŁA W KOZŁOWSKI
\.. Gunung Malapa IZABELA SOROKA (adeptka)
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: · oraz agenci Greena (Darek i Grzegorz)
·· i tancerze Teatru Cieni (Agnieszka, Kasia,
Gosia, Łukasz, Szymek i Tomek).
t

W spektaklu wykorzystano tekst
„ Tumora Mózgowicza "
(

• oraz fragmenty innych utworów S. I. Witkiewicza:
„Szewców ", „Macieja Korbowy i Bellatrix",

„ 622 upadków Bunga ",
„ Wariata i zakonnicy",
„ Gyubala Wahazara ",
„ Porannych piosenek kąpielowych Stasia"
i „ Do panny Mery " Marcelego Duchańskiego-Blagi.
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