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Tadeusz Żeleński (Boy) 

letJtr SttJ11islt1WtJ /g11tJcego vt1tkit'Witztl 

Logika sztuk Witkiewicza różni się od log iki obowiązującej 
w teatrze „normalnym", którego Witkiewi cz nienawidzi. (. .. ) 
Wychodzi daleko poza granice tego, co było dotychczas teatrem 
- teatrem, gdzie nawet i śmiałość koncepcji us tę puj e wobec 
prawa rzeczywi s tośc i życ ia . Witkiewicz odczuwa potrzebę naj
gwałtown iejszych wstrząsów, która w połączeniu z nieoczeki
waną reakcj ą jego wyobraźni insp iruje mu sytuacje, gdzie boha
terowie sztuki wyrzynaj ą się wzajem na zimno między dyskusją 
dialektyczną a dowcipem wystrzelającym jak raca; co zaś do tru
pów, wynosi się je z zimną krwią za kulisy, chyba że autor je 
wskrzesi, aby uwypuklić tym drastycznie) eleme ntarn ą nicość 
wypadków. Tę mieszaninę życiowej groteski i życiowego tra
gizmu, których splot jak świat światem radował mistrzów teatru, 
u świetn ił Witkiewicznową kombinacją form i kolorów.(. .. ) 

Humor Witk iewicza, cierpki i gorzki , zniewala dzięki swoim 
oryginalnym błyskom Postacie kob iece w jego sztukach 
niepokoją drażniącą przewrotnością dz i ewcząt p rzedwcześnie 

zblazowanych; mężczyzna - bohater sztuki - jest zazwyczaj 
wyposażony w s iłę byka. Miejsce akcji - to świa t szeroki i uro
jony, skrzyżowanie dróg, na którym spotykają s i ę wszystkie ludy 
i wszystkie rasy silnie nacechowane egzotyzmem Gdyby ułożyć 
pełną listę postaci występujących w owych sztukach , dodać do 
tego szczegółowe portrety, sporządzone przez autora, s tanę li b yś

my przed bardzo oryginalnym światk iem I 



Stanisław Ignacy Witkiewicz 

CZJ/Sfd rol'HftJ w Tetltrz.e 

Dziś, na Ile postępującej mechanizacji życia i upadku wszel
kiej metafizyki. nastąpiło odrodzenie Czystej Formy w rzeźbie 
i malarstwie. odrodzenie. które według nas jest też ostatnim jej 
podrygiem na naszej planecie. Pytanie nasze można sformuło
wa{w sposób następujący: Czy możliwe jest powstanie. choćby 
na czas krótki, takiej foriiiy teatru, W'którejWspółczesny człowieJ< 
mógłby niezależnie od wygasłych mitów i wierzeń. tak przeżywac 1. 

metafizyczne uczucia. jak człowiek dawny przeżywał je w związku · 
z tymi milami i wierzeniami? 

Podobnie jak w malarstwie I rzeźbie przeżywamy samą formę 
jako taką i nawet tworzymy nową niezależnie od dawno zgasłej 
wiary obowiązującej w danym kulcie. i sama konstrukcja formy 
jest dla nas abstrakcyjnym „dopingiem" dla przeżywania uczuć 
metalizycznych, twierdzimy, że tak samo musi być możliwość 
takiej formy w teatrze, formy, w której samo stawanie się w czasie. 
„dzianie się" czegoś określonego jedynie czysto formalnie, cze
goś. czego elementaml będą oczywiście działania ludzkie. będzie 
w stanie. niezależnie od życiowej treści samych działań i cią
głości charakterów działających osób, wprowadzić nas w zupeł
nie inny niż życiowy wymiar przeżywania. w strefę uczuć meta
fizycznych. podobnie jak to jest w Sztuce Czystej.( ... ) 

W Grecji ludzie szli do teatru prawdopodobnie dla innych zu
pełnie wrażeń niż my. Oni treść sztuk znali dobrze, bo treść ta była 
tylko pewną wariacją znanych wszystkim mitów. Na tle tej znanej 
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treści, która była tłem metafizycznym stawania się na scenie, 
wszystko. co się działo. cały przebieg akcji, był tylko przez swoją 
formę spotęgowaniem elementu metafizycznego, którego w ży
ciu, oprócz wyjątkowych chwil ekstazy. coraz mniej zaczynali lu
dzie spotykać. Uczucia ludzkie, jako takie. były tylko elementami 
stawania się, były pretekstem dla czysto formalnych związków, 

• 'WYrażających Inny wymiar psychiczny przez swoje .stosunki I syn
iezę ~brazów, dźwięków I znaczenia wypowiadanych zdań . Nie 
były pne treścią głów~rzedstawienia •. ~iJibesza~ Widza 
w prawie czysto lizyczny sposób. '\. 7" , ~· 

Zadaniem teatru jest według nas to właśnie wpr~dzenie J 
widza w stan wyjątkO'!YY, który nie może być osiągnięty ta~ łatwó 1 

• 

• w przepływaniu dnia codziennego w czystej swojej formie, stan~ ·; 
·uczuciowego pojmowania Tajemnicy Istnienia. („.) I ( 

Budowa sztuki dramatycznej, wybór punktów węzłowych po
stulowanej całości wypadków życia lub jakiegoś faktycznego prze
biegu zdarze1'. jest to ten element konstrukcyjności pozostały po 
dawnym obrzędzie. Ale treść tego wszystkiego jest inna, mimo, 
że tu i tam działają jakieś istoty: ludzie czy fantastyczne bóstwa. {„.) 

Teatr dzisiejszy robi wrażenie czegoś beznadziejnie zakor
kowanego, co jedynie może być odetkane przez wprowadzenie 
tego. co nazwaliśmy I a n tas ty c zn ością psych o I o g i i 
i dz I a łan I a. {.„) Oczywiście ta fantastyczna psychologia mu
siałaby być przezwyciężona w ten sam zupełnie sposób, co kwa
dratowa łydka na obrazie Picassa. Publiczność. śmiejąca się ze 
zdeformowanych kształtów na obrazach mistrzów współczes
nych, tak samo musiałaby się śmiać z nie dającej się na razie zu
pełnie wytłumaczyć psychiki i działań osób na scenie. Problemat 





Konstanty Puzyna 

Witkacy to pierwszy - i jedyny, który wytrzymał próbę czasu 
-polski nadrealista w dramacie. („.) Obowiązują w nim istotnie 
pewne prawa marzeń sennych z ich absurdalną fantastyką, po
zorną alogicznością wypadków i stłumionym, często uciekają
cym się do zastępczych przebrań , wyrazem świadomych i pod
świadomych treści psychicznych autora. („ .) Wrażenie nadrealizmu 
wzmaga jeszcze dialog. Dialog bez szczególniejszego „braku 
sensu pojęciowych połączeń " : normalny, logiczny, pełen tempe
ramentu, nie pozbawiony dłużyzn , lecz także c iętości i dowcipu, 
czasem wzbogacony fantastycznym, purnonsensownym neolo
gizmem, szczególnie w wymyśl an i ach i przekleństwach (,,ty chi i
porzygu odwantroniony") - ale w ogóle zupełnie zwyczajny. 
Wszystkie postacie mówią zresztą tym samym niedbałym, a wca
le wyrazistym językiem - językiem autora. W rezultacie dialog 
ma stałą tonację- brzmi jak dyskusja salonowa ze środowiska 
jakiejś rozintelektualizowanej cyganerii Ponieważ tonacja ta nie 
zmienia się , choć w bieg akcji wplątują się postacie historyczne i 
fantastyczne, ludzie mordują się , gwałcą , rozdwajają , umierają , 
zmartwychwstają , co na nikim z obecnych nie robi wrażenia-po
głębia się uczucie niesamowitości z gatunku „czarnego humoru". 

Podobnie jak tonacja dialogu, powraca w sztukach Witka
cego kilka stałych typów - tytaniczny wódz, tyran , artysta lub 
uczony, perwersyjna hetera z wyższych sfer, słodkie dziewczątko 
o dwuznacznej naiwnej mince. Powraca też kilka tematów-ob-



sesji , kapryśnie przeplatanych ze sobą w coraz to innych ukła
dach. N ieważne w oczach Witkacego-teoretyka, pretekstowe -
co wyjaśnia fenomen jego płodnośc i dramatopisarskiej - te
maty te są jednak zupełnie ,,realistyczne", związane z całym 
doświadczeniem życiowym i bagażem intelektualnym autora. 

„Sztuka, filozofia, miłość, nauka, społeczeństwo - jedna 
wielka kasza" - to są właśnie zasadnicze tematy Witkacego 
Dodać by można jeszcze trzy, nieco rzadsze: narkomanię, (obłęd, 
i tropiki - egzotyczne reminiscencje z pobytu w Australii i ma
lajskiej wyprawy z Mal inowskim.( .. ) 

Są jednak głębsze jeszcze pokrew ieństwa z nadrealizmem. 
Widać je w Witkacowskich defo rmacjach praw fi zyki i biologii , 
w fantastycznych odkształceniach drwiących z empiryzmu natu
ralistów i ciasnego „zdrowego rozsądku " . Pomi jam już żywą mu
mię i Kobietona z Pragmatystów liczne zmartwychwstania lub 
sytuację z Wariata i zakonnicy, gdzie bohater pojawia się zdrów 
i wesół na scenie, na której wciąż wisi jego trup. Trafiają się tu 
bowiem pomysły przewyższające bravvurą cały ówczesny dramat 
europejski, a nie prześcignięte do dziś ani przez Ionesco. ani 
przez Simpsona, choć obaj nawiązują świadomie do nadrea
listycznej tradycji ( ) 

Najświetniejsze karty Witkiewicza napawają dzisiaj podobną 
cieniutką goryczą, co najlepsze strony Brzozowsk iego. Wciąż 
majaczy poza nimi tragikomedia polskiej inteli gencji: kiedy tra
fiają się jej idee istotnie europejskie, rzetelne, nowe - z reguły 
przychodząniewporę ( ) 

Dopiero w latach 1947-1950 Witkacy mógł był podbić Eu 
ropę. Dopiero podczas drugiej wojny i okupacji Zachód przeżywa 

w pełni ten krach wartości , zachwian ie mieszczańskiego ładu 
i dz i ewiętnastowiecznych pojęć politycznych terror, głód , parok
syzm strachu i rozpaczy, któ re Witkacy przeżył wcześniej o ćwierć 
wieku. Dopiero pierwsze lata powojenne, rosnące napięcie mię
dzynarodowe, początki zimnej wojny budzą w krajach Zachodu 
ową psychozę daremności i lęku, ową czarną próżnię bez dna, 
w którą patrzał kiedyś Witkacy. Zacznie się teraz sława Sartre'a, 
zjawi się Camusowska filozofia absurdu, odkrycie Kafki , debiut 
Ionesco. Prob lemy rewolucji , mechanizacji, „cywilizacji mro
wiska" stają w centrum zainteresowań . 

Kres hegemonii Zachodu w obrębie kultury powróci jako 
real na prognoza. 

Coraz więcej oczu zwraca się ku środkowej i wschodniej 
Europie, rośnie przekonanie, że tu właśnie historia naszego 
wieku urządziła sobie pierwszy poligon Na przyjęcie Witkacego 
taki mniej więcej stan umysłów był potrzebny. 

Nie znalazł go za życia - ani na Zachodzie, ani w Polsce. 
Jego osamotnienie było pełne - zarówno intelektualne, jak 
artystyczne Wiedział o tym. „Co do pustki tworzącej się koło 
mnie - pisał w 1931 r. - to nie przypominam sobie okresu , 
w którym nie czułbym się zupełnie odosobnionym w naszym 
społeczeństwie " . W obojętnych murach krajowego Ciemno
grodu pozostał niezrozumiany, oczekujący potopu, bezsiln ie 
patrząc , jak spełniają się coraz inne jego przewidywan ia Mógł 
odegrać, jak pisał o nim Chwistek, „wielką rolę w historii teatru 
polskiego" . Może nie tylko teatru. I czuł, że żadnej roli odegrać 
nie zdoła, że jego słowa są głosem Kasandry w Pacanowie. 
„Jestem jak jakiś nabój wysokiej marki eksplozywności, leżący 



spokojnie na łące . Ale dotąd nie ma armaty i nie ma mnie kto 
wystrzeli ć . A tego sam nie pot rafi ę - muszę m1ec ludzi''. Fas
cynujący mężczyzna , nieznośny megaloman, uroczy wariat -
mówiono w kręgu . ( ... ) 

Był autentycznym awangardowym pisarzem. W polskim 
dramacie zamknął definitywnie epokę Młodej Polski wraz z jej 
przedłużeniami w dwudziestoleciu, odsłonił w modernie k i ełki 
innych, ważniejszych propozycji , pokazał język pogrnbowcom 
mieszczar1skiego r alizmu, otworzył epokę nową , tę w której 
żyjemy. Reszta należy do nas. 

SJ Witk iewicz: Dram ty (fragmenty wstępu) 




