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Teatr upada. ,sp_ik~. znakomita aktorka z ogromną niechęcią przygotowuje rolę 
wt sztuc_e. _ktore1 nie rozumie. Jej kucharka, zaskakująco dobrze zorientowana 
m ormuje !ą o nowych zmianach w teatrze; lada chwila ma pojawić si rz do'w 
nakaz _realizowani~ spektakli bez żadnych reguł. pod szyldem Czyste· ior~ " y 
-bteor11 stworzonej ~rzez Bałanda~z.ka, kolekcjonera i wybitnego zna~cę sziuki, 
o ecnego partnera zyc1owego Sp1k1. Jej poprzedni mąż, z którym wci żnie ma 
rozw.odu - ~yszard hrabia Tremendosa. powodowany zazdrości an ~u e si 
~ dz1~ł:lnosc polityczną. ?Y zniszczyć teatr. Przekonany jest bo~ie~. że jbęd;ie 
o .najs uteczrnejszy ~posob zemsty na zonie. Ważną rolę w tym wątku sztuki 
W1\k~~ego odgrywa jeszcze Ba~blioni - dyrektor teatru. postać pojawiająca 
się Y „ o ~ rozmowac~ bohaterow. Balandaszek określa go mianem geniusza 
~~:~a~·i~:.dynego tworcy wśród aktorów''. „jedynego mordercy wsz~lkiego 

Bohaterowie tytułowi - ONI. to „komitet główny tajnego rządu". 
Początkowo wydają się być zaledwie narzędziami niecnych planów Tremendosy. 
Z czasem jednak okazują się czymś więcej. „ONI rządzą wszystkim. a nikt nie wie 
naprawdę, kim oni są właściwie ". W ideologicznych deklaracjach ich bóstwem 
jest automat. a ich celem - uszczęśliwienie ludzkości poprzez zautomatyzowanie 
jej przy pomocy instytucji państwowych . W rzeczywistości chcą sprawowania 
władzy dla niej samej i dla przyjemności, które władza gwarantuje: „My tu dziś 
bal otworzymy, poweselimy się. wypijemy, zakąsimy i będzie kwita". Ich idee 
i działania pozostają biegunowo przeciwne wobec swobodnie rzuconej refleksji 
Bałandaszka: „Dane społeczeństwo jest o tyle dobre. o ile będąc członkiem tego 
społeczeństwa nie odczuwa się właśnie tego, że jest się członkiem". 

Choć dramat Witkacego poprzez tytułowych bohaterów odnosi się do polityki 
w sposób bezpośredni. czasem nieoczekiwanie aktualny, to nie polityka jest jej 
głównym tematem. Jest nim obcość. która zewsząd nas otacza. Najintensywniej 
doświadczamy jej. gdy samotnie przeciwstawiamy się jakiejkolwiek zbiorowości. 
Najbo'leśniej - gdy pojawia się ona między kochającymi się ludźmi. Najdziwniej 
- gdy rozpoznajemy ją w nas samych - gdy „nie jesteśmy sobą". 
Z tego powodu ONI są dramatem o trudzie bycia sobą. 

Jarosław Gajewski 
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