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DlanPio tak l'liP uanujPn'IY tPkstu? hy wolno 
WitkacPMU ci\E, wywalaE. dopisywaE, ztniPl'liaE kolPj
l'IOU, a l'lawPt ptzypisywaE wypowiPdzijPdl'lyrh postaci 
dtuiitn? Wolno. łtPsd~to i tak byłjui il'lnY tPkst... J,zyk 
ptail'l\CY niP zl'la słownika. tPiuł wła~ciwi.irh dal'IPMU 
tPkstowi. R co najwainiPjszP, niP ll'ld intPncji ptail'liP
l'lia zaptojPktowal'IPj pnpz lnl'IPio - autota. I tak, jak 
ptałl'liPl'liP w,dtujP od obiPktu do obiPktu, tak MOWd 
postaci dtatnatyunych w,dtujP od obiPktu do obiPktu 
ptatniPnia il'ltPtPtPtatota. lucja lwanuPwska łMusz, 
si' odtodzif. lrtl'IP spatkal'lia z dtatnatatni §tan1sb1wa 
lłl'lacP!o Witkieu.iirzał PatadoksPM ptałl'liPl'lia jPst 
to, lP saMO ustal'lawia tPttoaktywnie wlasn\ ptzy
nyn,, nyli, iP „a" jpst obiPktPM, uchwytnyM jpdyniP 
dla spojnPl'lia „zl'liekutalcanPta" pnpz pratl'liPl'liP, 
obiPktPM, któty dla „obiPktywl'IP!o" wuoku niP ist
l'liPjP. lnnyMi słowy, obiPkt „a" zawszP, z dPfinicji, 
jpst postrzPtany w sposób Zl'liPksztalcony, poniPwai 
poza tyM zniPksdahPl'liPM, „saM w sobiP11

, niP ist
l'liPjP, jako lP jpst tylko i wi.il\Ul'liP uciPlP~l'liPniPM, 
tnatPtializacj~ saMPto zniPksdalcPnia, tPto l'laddat
kowPto zatn,tu i niPpokoju, jakiP ptatniPl'liP wpto
wadza do tak zwanPj „obiPktywnPj tzPnywisto~ci". 
§Lauoj ~i~Pk łPaŁtz\r z ukasał ldaj sobiP spraw,, 
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lP Witkacr.i r.iP jpst zwiPtciadlPM, an MDiP ttafiał, 
alp l'liP hr.il zwiPtriadlPM postawiOh'i'M na dtodzP. 
MoMPnt dPf OtMacji ~wiadOMPj jpst tak olbrzr.itni, lP 
to wlahiwiP odci.if rowar.iP obrazu Polski - r.iP Mó
wi' jul o si.ituacji - WPdlut WitkarPta. KazPM w ten 
kocioł Sc\ wrzucol'IP róine substancjp wzi,tP niP tylko 
z Polski, wzi,tP w aióle z sytuacji eutoppjskiej. on to 
tnienal, riiP ti.ilko Mienal, alP nadawał tetnu swoje\ 
fil.ionotni,. Pawiedzialbi.im trach' po Matksistowsku. 
iP nl'ftll'lis jest o ti.ilP prawdziwa u Witkaceto. o ile 
sam Witkacy. Ksi4,lki Witkaceta to jpst saM Witkacy, 
ta 54. potŁtPŁY. kaida nen ta jpst parłrPt WitkacPto. 
jedrieta z wielu Witkacych. §aM Witkaci.i jpst takiM 
obrazeM swojej epoki, lP pa~rPdnia ta. ca pisze, auy
wihiP przy uwztL,dl'lieniu ŁPj pa~rPdl'lia~ci, Mnie daf 
dUl4. wiPdz' o PalscP i oni.iwihiP o ~wiecie. RLP jaka 
bPzpa~tPdniP ~tódla. jako adsylau, Witkaci.i niP jpst 
tniatodajny. Rleksander Wat ł ój wi kł Witkari.i hi.il 
autenti.iunyM awal'ltardawi.itn pisanPM. W polskiM 
dratnaciP zatnkl'l4,l defil'liływniP ppok' Młodej Polski 
wraz z jpj pnPdluiPl'liatni w dwudziPsłolPciu, odsło
nił w madPtniP kiPlki il'll'l'i'Ch, wail'liPjni.irh propozy
cji. pokazał j'zi.ik potrobawcoM Mieszna~skiPta tP
aliztnu, otwoni.il ppak, l'IOWit t,, w którpj iyjPMI/. 



KPuta naLPlY do nas. Konsta y Pmyn DtaMatutiia 
WitkacPio to „nadkabatPt". Bay PnPnPdlPM pod 
WPlYWPl'l'I niPOl'l'lal „nynnPto" udziału w POUil,tku 
t Pwolucji rnsyjskiPj dziwnp ltansfDtl'l'ldc.iP PDPtlPZ 
attystynny atystoktatyzM al do idPoloiii PS Pt ów, 
a nast,pr.iP bohzPwik6w, a ohPcniP chwilowP zasu
iPstionowaniP si' fi15ZYZMPM do pewnpj ttansfotMacji 
komunizmu ... W1tk.ny łDdpow1e ~ i spowied~ł U otyji
nalneto WitkacPjo Sil, tny tPwolurje - ~wiadkujpmy 
wydatzPnioM, kł6te nic nie zmieniły. najwalniejne 
dzieła palskiPj Litetatuty są wł.dnie o tym, o bezsku
tPnnych PtzPmianach, o uasie wypełnionyM pozota
Mi. mole jednak z.ama,ir:UZY na hotyzoncie tewolucjd. 
Jaka~ hy taka ptosto z uetwonych MiltlP~. uy taka 
jak u Mistna~ §zewc zabija szewca, bum tatata, buM 
tatata ł§iekiPtał Jest to ptzede wuystkiM ntuka hi
stotynna (= polityuna): pnedstawia niewątpliwie 
bliską zapaU cywilizacji, w jakiej znajdują_ si' p05ta
cie i -dzi,ki ine aluzji -spalenne wzoty tychle .. . Jan 
Bh~ski łWitkacy na awneł Rle Polska Ledwie zMat
twychwstala i ilówną ttoską Palaków bylo wciąl 
jenne pa~stwo, saMo jPio istnienie. Hą,d ptokutatot 
§cuti.iy, sltillnik poną,dku i syMbol wl.1dzy wyko
nawczej. Jan Blo6ski ł§zpwry na za1,1,15zeł ~iedy chcP 

si' znaleH chof patu Ludzi w Polsce, kt6ny w ot6-
Le co~ myUeli, ttzeba si' natkną,f na BtzozowskiPto. 
kt6ty jpst odtala.i\CY, i na WitkiPwicza, kt6ty niP jpst 
przyjPMnY. chaE przyna.imnipj nie Mil zaMiatu byE 
wychowaWC\ ndtodU. (zeslaw mi~05Z łutan1ce sdu 
kił na,i~wietniejne katty Witkiewicza napawa.ii:\ dzi
siaj podobni:\ cieniutkil, jotYUI\ ca najlepsze sttony 
Bnozowskieto. Ko sta ty u yna [o do Witkacejo, 
to ja nie batdzo wierz' w oddziaływanie koniunktuty 
politycznej na ksiitlki teto typu, poza tyM ptzyznaf 
trzeba, le to jest nudziatsłwo. Witol uombtowiu 
łl1st z ze styunia 196\ rnku do JetzPgo Liedtoyciał 
DlanPjo w 19\ł toku, w szkicu o 5tanisb1wie ljnacyM 
WitkiPwiuu, przyznając. lP dwiP są osobistohi w pol
skiPj najnowszej LitPtatutzP, do kt6tych tneba cią,
!Le powtacaE: Bnozowski i Witkiewicz, napisałem, ŻP 
Bnozowski jpst „odtdla.ią_cy"~ niPuczciwoU zwykLP 
pochodzi z podszeptów aMbicji. PodziPMnP piseM
ka ptawicowP doptowadzaly MniP do f uti i, a w nich 
bPz ustanku: Bnozowski, Brzozowski. §ptPpatowany, 
PtZPdonil mi ptawdziwejo. Chciałem si, odttodziE, 
ponildlO Mnie PtZYlctnaniP si, do ich ch6tu. ~MiPszne . 
PowinieneM byl tilk Sdl'l'ID kopnąE natwida, bo i tein 
koniil dosiadali PfZY kazdej okazji. mialel'l'I ptetensje 



do enmow5kieło o to, ze ptałnąl byE wychOWdW
cą natodu. [zy m6łl indnej wychowany na pol5kich 
tomantykach - i na Hieli~5kim? [zy to takie H1owu 
łlupie, ze pi5an, lwiddomie albo nielwiadomie. 
je5t wychow.:1wcą? Rle nie byla to tylko moja po
mylk.:1. Pnyzndnie si, do niej może ldCh,ri innych do 
udenenid si' w pietsi (wbnne, nie cudze). (zesldw 
milosz Hz wiek wir ód skor prnnOwł Rzpezpospolita 
Postpolitynna. Unoszące si' nad nami demony jakby 
jeszcze pu5hze w ~todku niz si' powszechnie wydaje. 
lamia5t komunizmu PRL, Zdmiast f dszyzmu populizm -
dwa wyblakle kaloty, dwa wypattoszone 5ttaszydla. 
Ddwtacając prntopostpolitynną postaw, Witkaceto. 
udenyE chcemy Witkacym w postpolitycznaU czasów 
obecnych. Rbsutdalny dyskuts na opak toczy si' jed
nak silą inetcii aż do momentu pojawienia 5i' Dwóch 
Towatzyszy, Ludzi l'lawej wladzy, którym niepatneb
na jest jul wszelka tadanina. mar1a Janiol'I łT rzy d a
maty o tewolucJi: Krasi~s 1, itkiewicz, ~ombrowiczł 
U !'las Dwaj Towdnyne nie ko~czq, ale zanynają. 
Zaczynają epok,, idzie „wszelka łddanina jest nie
potnebna", idzie histotia si' sko~nyla . R czas bie
łnie dalej ... na ko~cu histotia MOZe tuszyE. naszych 
populistów i naszych obto~ców ptawdy absolutnej 

lączy jedno - dążenie do unicestwienia deMakrac.ii. 
5ą bowieM ztodni, ze jest to deMokt.:1cja Jze-elit" 
oparła na „f a lny wym pLuralizMie". A am mirhn1k 
łdo nLny tekst z ostatnich Latł lmattwienie wszyst
kich Lewicowców or.:1z Liberalnych deMokratów, ze 
za zwyci,stwem wspóhzesriych populi5łów nai si' 
zatrozeniP neof aszyzMeM, jest chybione i w pew
nyM sensie zbyt optyMidyczne. Faszyzm wciąż pozo
staje konktetnyM projekteM politycznyM, podczas 
łdY w przi.ipadku populistów nie kri.ije si' za tym r.ic, 
żaden tajny ideolołiczr.y ptojekł. tylko pewnoU, ze 
wszystko b'dzie f ur.kcjar.awaE, ze sobie Lepiej pora
dzi. Krótka mówiąc , populilci są posłpolityką w naj
czystszej past.ni. Prawdziwą stawką dzisiejszych walk 
polityczni.ich jest to, kłótej z dwóch bylych łl6wnych 
pattii, kanserwatystoM czy „umiarkowar.ej Lewi
cy", uda si' zaprezentowaE jaka prawdziwe uciele
~nienie postideoloticzr.eła ducha, przeciw drutiej 
partii uznanej za „ciąłLe wplątaną w statit many
"' idealołii"? O iLe Lata Ba. ~~ wieku nalezaly do 
kanserwatystów, a tyle Lekcja z lat 90. wydaje si' 
bnMieE, ze w naszych spolecze~stwach p6~r.okapi
talistycznych socjaldeMaktac.ia ..tneciej drołi" (Lub 
nawet, bardziej adekwatnie. pastkoMunizM w bylych 



kta.iach socjalistynr.ych) fur.kcjoriuje faktyclnie jako 
przedstawiciel saMeio kapitalu, ptzeciw tDlMaityM 
dtol'll'lictwoM teptezPritowariyM PtlPl tÓŻl'IP partiP 
„karisPrwatywnP". Partie tP, aby laptPzeritowaE si' 
jako ilos calpj popul.uji, stata.ią si' rówriiPż zaspo
koiE riiektótP żądania warstwy dritykapitalistynriPj. 
TPn PkorioMinriy uklad wyjałriia w dużpj MiPtzP, jak 
i dlaczPio socjdldPMDkraci od ..ŁtzPCiPj droii" Moią 
jedl'IOClPłl'liP broriiE intPtPSÓW wiPlkiPiD kapitalu 
i wiPlokulturowPj tolPtaricji zabPzpiPna.iącPj ir.tP
tPSY tnnipjszołci. matzPl'liPM LPwicawpj trzpcjpj droii 
bylo PtzPkonaniP, ŻP pakt l diablPM l'l'IOŻP wypaliE: 
OK, żadnpj rPwolucji, akcpptujPMY kapitalizM jako 
jpdyniP slUSZl'IY. alp ptzynajMnipj b,dziPMY w stdniP 
ZdchowaE u,n osicJjni,E Pa~stwa Dobrobytu, a takżP 
zbudowaf spolPnP~stwo tolPtancyjnp wobPc sPksu
alr.ych, rPLiiijnych otaz Ptniunych MniPjsrnhi. JPUi 
utnyMa si' trPnd rJrionsowany przpz zwyci,stwo 
populizMu, na horyzoncie Ma.iauy dulo ciPMnipjsza 
PPtspektywa. łwirJt, w któryM niPoitaninonP rządy 
kapitalu dopPlriionP są niP ptzez LibPralrio-lPwicową 
tolPtdncj,, dlP PtlPZ ti.ipowo postpoliti.iuną MiPnank' czystPiD SPPktaklu i intPtPSÓW motalripj Wi,kszohi 
(PaMi,ta.iMY. ŻP Watykan udziPLil 8PrlusconiPMU 

cichPio popatcia!). najbliższa ptzi.isdoU nalPl'ml do 
obro~ców ilobalnPio kapitalu w ownych skótach 
populisti.icznych nacjorialistów. Walka poMi,dzy niMi 
a lPwicą ..tnPcipj droii" sptowadza si' do tPto. co 
b'dziP w sposób batdzipj Pf Pktywni.i ptzPciwstdwiaf 
si, Pk5CPSOl'l'I tLobalr.PiD kapitaliZMU: WiPlokultu
towa toLPrdricia ny populistyuna hoMof obi a? Czi.i ta 
r.użą,ca alternrJti.iwa Md bi.iE odpowiPdzią, Europy na 
ilobalizacj'? HavDJ ~1 ek ł~ewoluCJd u bramł To, co 
dlrJ Wyspia~skiPio bi.ilu trrJiiune, dla Witkaceto strJ-
je si' zatdZPM konMatne i iroteskowe: Konradowie 
są, bezsilni nie wskutek MarazMu natodowPio i zacza
dzenia „poez.ht jrobów", lPn dlateto. ze obezwlad
riia.ią, ich nowe anoniMowe sily, któte lMiatają ich lP 
sceni.i na równi z pijącyM hetbatk, towanystwPM, 
caly za~ probleM wodza-rJrtysti.i, iijaritynnej indy-
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widualriohi, staje si' po prostu anachroriiuny, jak ~ 
Mien i zbtoja Ryszardd. a stdncy P Yl'ld Ptzezycia ~ 
bandy zdPienetowrJnych bylych Ludzi na tle Mecha- ~ 
nizująceio si, życia. Wit dCY a 5WOil'l'I PIPtWSZYl'n dtd ~ 
Ma 1 , rieJ ~ar owy" i o wszystkich ndst,pnych ~· 
llei jpdnak w Witk.uyl'l'I dlulyzn, iddulstwa, rozwle- ~ 
klo~ci, jak wąUa n,sto akcja w dramatach, jak wiPLP ~ 

~ tasiPl'l'lcowi.ich di.isput. onst ty P zyn wyci,Liłl'l'IY li!: 
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