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STANISŁAW IGNACY WI'FKIEWICZ 
(WITKACY) 

Urodził s1ię 2,4 lutego 1885 w Warszaiwie, umarł PO!Peł
niwszy samobó,jsrtJwo 18 września 1939 na Polesiu. Ojciec 
jegio, Stanii'Sław Wi'tJkiewicz, był znanym kryty'kiem, pisa
rzem, teorretykdem sztuki i mafanem. Witkacy (pseudo1nim 
ten s.twoirzył łącząc pierwszą część nazwisika z końcówką 
imienia Ignacy) był malarzem, filozofem, pisarzem i teore
tykiem sztuki. Najbardziej znane z jego obrazów są por
trety; stworzył .ioh ponad tysiąc. Jako filozof zbudował wła s

ny syistem metafizyczny, wyłożony w książce Pojęcia i twier
dzenia implikowane przez pojęcie Istnienia. W jego dorob
ku liteTacldm najliczniejsze są dr amaty (napisał ich 37, 
z których zachowały się jedynue 22), one też przyni1o:sły 

mu najwiękrs,zy rozgl:ios w kraju i za giran'icą. Dzi1ś Wiit
kacy jesit uznanym w świecie prekursorem nowej drama
il1lrgii, który wyprzedził twórczość Ionesco, Viana. Ada
mova o lat kdlkadvies•iąt. W1ięiks.zość jego utwmów dirama
tycmych powrsltała w latach dwudziestych, Szewców pi sał 

w latach 1931-34. Witkacy stWo•rzył włas1ny system este
tyczny, tak z.wainą Te'odę Czysttej For:my. Zgiodn:ie z tą teo
rią, usiłował budować teatr „poza pojęciami życiowego ko
miz1mu i trag1i:zmu", ale - jak sam to przyZiilawał - rz'ad
ko k1iedy u1s1iłował z powodzeniem. Jego sz'tuka cechuje się 

wndikliwą obserriwa•cją życia i nie stroni od diagnoz spo
łecznych. W całej roize1iągłości doityczy to Szewców. 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

ODPOWIEDŹ I SPOWIEDŹ 
(.fragmenty artykułu napdsainego w 1931 w odpowiedzi na 
kryt.)l'kę powieści Nienasycenie, zamies,zc.zioną w Nowej Kro
nice) 

A) Zazmaczam, że będę foirmufował s1ię dogmatycznie, 
a jeśli N owa Kronika p ozwol1i, umieszczę w niej późndej 

raziwinięcie p ewinych punktów odpowiedzi. Wiadomo, jak 
łatwo jest zrobić komuś zarzut, szczególnie dotyczący ut
woru, a nie teorii, i j·ak t11uidnio zaTiZut ta1ki odeprzeć. Ejtoś 

pracuje parę lat nad więk1s1zą pracą - inny Moś napisze : 
„To wszy•stko bzdura, nie trzymająca Slię kupy, styl podły, 
myśli żadnych!" Może i ma rację w jakimś danym wypadku, 
ale jeśli racji tej niie ma, to udowod!Il.ienie mu z tego po
wodu niedorzec1zino·ści i gołosfo•wności zaTzutu jest niezm·ieir
n'ie tmudnym, a w każdym razie bardzo pracowitym zarda
niem. 

B) Nie uznaję zawodowego, że tak powdem, opozycjo
n'izmu jako takiego. Chciałem rozpocząć wal1kę przeciw 
igruora1ncji nas2lego społeczeństwa w kwestiach sztukti w 
obrębie mala·rstwa i teatru. Mala·rs1tiwo, wedŁug mn1ie, skoń

czyło się, co przerwddywałem jesrzcze w r. 1913 i czego wy
raz dałem w książce Nowe formy w malarstwie z r. 1918. 
Przewidy1wałern n'ie t.Y'l!ko koniec malaJ:"sitwa, ale sztuki w 
ogóle, ponieważ wedłrng mnie twórczość zbiorowa, w tym 
znaczeniu, jak ja tw6r,cz1ość rozumiem, jest fikcją, a twór
czość artystyczna na tle zan1kaniia indywiduum w rozwoju 
społecZJnym skazana jest na konieczną zagładę. Nie ma co 
się nad tym rorzitkli!wti'ać, ponieważ prawio to jest tak sa
mo nieubłagane, jak prawo ciężkości ozy prawo śmieirc.i 

is.tot źywych. Moż11a rozipaczać z powdu śmierci drogich 
nam ludzi, ale nie na tle rnzważań prawa śmierci w ogó
le, za cenę której isrtmiejemy na ogirani:ownym wydnku cza
su. Z malairstiwem skończyłem przek•onawszy się, że nic w 
tym kieru1nku is.t:.1tnego zrobić nie mogę. Myślałem, na tle 
własnego rozpędu w kierunku dramatopisarstwa, źe teatr 
przed upadkiem swym ostatecznym ro~błysnąć może jeszcze 
w sferze Czysitej Formy. Doświadczernie wykazało, że jest 
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już na to za późno; teatr musi zginąć, nie wydawszy na
wet dzneł tak nied·okończ01I1ych, jak malaTsrtwo i poezja („.) 

C) Brzechodziicmy do kwes11Ji1i społecznych. Tu nasuwa-
ją się d:zikie wprnsrt kompliikacje. Zaznaczę tylko parę pro
blemów zasadni·czych z punktu widzenia tzw. inteligencji. 
Ma·m w1rażenie,że kwesitie społeczne, na skuitek 01statnich 
przek!sztakeń powojennych, przeszły pewlne odnowienie. 
Walka, która oczy•wiście i dawiniej była realną, przesunęła 
się nawet w teoretyc 1znej S•We•j ga~ęzi w kieru:nlku ro·z
strzygnięcia częśo1owych zadań realinych, a tz1w. „wiel!kie 
idee"', które tak za jmowały ludzi wieku XIX i Móre przy
gort•owywały ~runt pod różne kansfoTmacje naszej epoki, 
są przyćmione . St~no1wią one o•gól1ne podło·że dla wykiwita
ruia takich lub innych teoTy j, z.wiąza1nych z chwilą obeoną, 
ale sama walk1a skonlkretyzo1wała się: wsikutek s1tTaszl1iwych 
komplikacji ekointomiczinego życia „wieLkie idee" rozbiły s•ię 
na całe masy za,gadnień częściowych. Trzymają sdę d·wa 
bJ.oik•i prnedwieńst1w zasadnJiiczych: kapitalizm i radykalny 
co do czasu s•oojailimn, czyai bolszewizm. Wa1ka ich nde jest 
juiŻ walką wciela jących się idei absfa·1akcyjnych, tyhlrn ście
raniem s•ię dwóch rzeczywistości: jed,nej zstępującej i drn
giej wstępującej. Wskutek uświadomioneg.o nareszcie ZJwdąz
ku, bez którego niie ma do'brobytbu, zaozyinaiją pr1oblemy na
rodo•we schodiJić na dirugi plan, jednak na tle powszechne
go rozwydirzenia w tym kierunku proces ten postępuje 
rriezimiemie powoli w stosuniku do szy!Jkości, jaką by mieć 
powiinien na tle doświaidczeń wojennych. Nie chodzi o 
słuszność idei samych w s1obie, tylikto o kh wairtość !)["aik
tyicziną. Jeśl1i staniemy na s·talnowisku sprnwied1i1wo6ci ogól
nej, nie ma wznioślejszej idei, jak bo·lszewizm, tzn. łdei 
jatk najprędszego przeprowadzenia materialnej ró1wności 
wszys1tlkich l!udzi ma §wiecie i, jak chcą optymiści, stwoirze
nia przez to s1amo no1wych duchowych ho.ry·z·onrtów ludziom, 
którzy dotąd nie mieli do nich prawa. W to ostatnie ja oso
biiście wątpię, pon1ieważ rozwój społeczny zamyka sam pTZez 
się te hory1zonty, o które właśnie chodziło. Widzimy jed
nak, z jak po1twoirnymi trudnościaimii walczyć musi zirea
lizowarrie takiej ided w związku z n1ierówno1ścią rozwoju 
kuJtury na całym świecie i ze specjalnymi warunkami, któ
re nap'Oltyka s1ię np. w Rosiji. Broniący się ro:z,pacz'lilWie 
świat k·arpitaHstyczny w osobach swoich przywódców nłe 
zdał egzarn'inu co do wyipTowadzenia śWiata z gospodarczego 
chaoo.u po,wo1jeninego, ( ... ) Poza tym kaipitał się umiędzy
narodowił, przerarżona lud~kość tworzyć zaczęła blade wid
ma instytrncji rniędzyinarodowy·ch, mających zahamować w 
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porę nadchodzące katasrtrrofy i ureguil1ować życie ekonomicz
ne. I1nis1tytucje te na raz·ie zawiodły: „dz~ki kapitał'', któr e
mu jako nowotworowi chodzi tyako o rozrost sam w sobie 
i potęgę s·amą w sobie, a nie o wytwórczo.ść i twórczość 

rac}onalną, niie może opa1n'01wać sam siebie, a rovwścieczone 
i podjudzane dalej nacjonal•i,zimy grożą zmoiwu wojną. Próby 
faszystowskie pośre.dnictwa naukowego bezstrnnnej elity 
wnysl!owej między kapitałem a pracą w celu un11knięcia 

?Jniszczeni•a ~n1icja1tywy indywidualnej zdają się zawodzlić 

równie,ż, Ludnkość w S•Wej olbmymiej części kapifali•srtycz
nej wyrwała się spod własnej kontroli, stworzyw szy kul
turę, która ją przerosła, i hasa teraz w dzikim nowotworo
wym tańcu na s•amym S1kraju przepaści os1tateczmej. J edy
ną potęgą, która walczy z dzikim kapi1tałem, zdaje się być 

bols.zewilzm, bo ws.zffikie inne próby uregu1o'vvan1a wyt
wórczości spełzły dotąd na n'iczy;m; aile o tym, co S•ię dzie
je obecnie w RJos1ji, nie tylko nie mamy pojęcia z powodu 
istotnej taije1mn~czoiśoi samego procesu„ lktóry siię tam od
bywa, ja·ko też wslkutek myilnych inf,ormacji, ale dlafogo, 
że jest to pr-oces na1czą1Jkowy na da1leik·i dys•ta1rns, o charak
terze ekspe1ryme1rntal1nym, z ikithrego n'iikt chyba obec'nie 
y ccYmpris najtęższe, bezs.t1ron111e łby ekonomiczne - spira
wy zdać rnie może ( ... ) 

D) To, co tu wypo•wia1dam, jest poglądem la1iika na k ,wes
tie elkonomiczne,i to laika nie 1J11a1le!Zą1cego do żadnej klasy, 
chyba do klasy zdekfasowanyab. artystów i „inteligentów". 
A:le od tego sit1a1no>w:~slka do dekadentyzmu i progtraimowego 
nihiiilizmu jest jesizcze daleko. Zanim zajmę się tym prob
lemem, chciałbym za1sta1nowić się, czy w 01góle jest wa;r
tościowym w obecnej epoce, aby arty1ści i literaci, z zało

żenia samego n'ie m•ogący być fachowcami we wszysrbkich 
sferach, !których zmaj:omość mo1głaby S"taITTowlić podsitawę do 
jakiego takiego poglądu na lkwesitlie ekonomicZIIle, zabierali 
głos w ty.eh 51Pmwach benpo·średnio przez przedstawi.oną 

w ich utworach rzeczywisit·ość. Na talk 'Z!Waną „i1n1tu ,ic:ję" 

liczyć tu 1nde można - 1mzeba mieć odpo1wied1n-i mater[ał, 

bo sam zdrowy intelekt nie wysita:rczy - jest to taik. samo„ 
jakby z;doony liite:ralt zabieiral s·ię do intuicyjne@ rozwi.ą-

, zaniia 1problemu fiJzylk1i teo·rety1cznej. Minęły daWIIlo doibre 
czasy „wie1szczów", ro21skzYigających najjadowitsze zagad
nienia jednym proroczym zdaITTiem. MożHwe bo było u !na s 
w czasa ch .nieiwoll'i narodowej i przy dz,iedn:nej wp:rost w 
stosu1niku do obecnej komp1ldlk1a•c ji elko1rnomiczinej przedwo
jennej. (.„) 
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E) Wail'1tość idei społecznych inie mierzy się H:h ,,ideal
nością", a jedy1nie praktycZiną wydajlno§cią, i to w sto
sunikJu do całej liud:zJkości, a nie ja1ll:iiejś poszczególnej gn1-
PY społecznej. Ta idea zwycięży, !która :ro21wiąże .najlepiej 

najogólniej problem równomiernego dobrobytu ws zy
st.kich rodzajów lu1dzd. Oczyw~śc,ie, zupełnie idea•lne roz
wiązanie uka,zuj2 się nam w da•lekiej przyszłości, gdy !kul
tura całego naszego gliobu będzie równom·ierna, gdy spe
cjalizacja i odpowiednie dla niej wychowa.nie od dzieciń
stwa umożliwi użyrtJkowanie ma1!Qsyma1'ne i ściśle odpowia
dające danym k1a ,żdego człowieka, gdy mecha1nizacja życia 
i zanik indywiduum dojdzie do szczytu. Nie można zamy!kać 
oczu J1a straty, za cenę ,który.eh 1os·iągnie •się rten ideał. Jest 
to prawo konieczme, pa1nujące z pewnością we wszystk,ich 
z!.;i o.rcwiskach w całym wszechświecie, i mus1imy mu się 

poddać. Chodzi o to, aby umieć wyprmva1dzić •odpo•wiednie 
wnioski z historii .i przeszłości najbliższej i aby na tle 
zrozmmienia nieubłaganych praw (w tym •:z;nacze1niu ITTieu
błagalności, które nazwać można transcendentalnym w myśl 
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terminologii Cort!1eliusa) !'ozwoju społecznego, przeY\Toty 
odbywały się z mnirnalnymi s1hata:-ni, które zawsze p,y,\·o
dują U\Pacr:-ty s1póir zba1nik,ru1tmv1ainych isrtortnie systemócw·, bro
niących owej egzy,s1tendi wbrew wszdkim lekcjom pne
szłych zdarzeń. Jeśli transformacja 5,połeczna, w krtórej 
indywrdurum wraz ze s,wym'i specyficznymi tworami: me
tafrzyiką i sztuką, uJec muisi za1gładzie, to zależa'1o by na 
tym, aby n>ie po1wita1rzać :koniecznych przy po'czątko,wych 
elkS\P€cr:-Y'meinrtach błędów poipirzedinkh pcr:-zewrntów i nie u
ważać zasad, wedłuig których one się odbyły, za śwdęte 
do,gtrniaty 1nie do inacr:-uszenia. A wiięc poz,wo[ę 'S-,Jbie 'ZJrobić 
pa1rę uwa,g diotycz1j'cych problemó:w tzw. „initeligenddch". 
Dlatego, że nasza tzw. „inteliigencja" jest np. niemrawa, bez
twa<rzowa, chwiejna, przy1srtosowująca się do wsrzyst'kiego, 
tchóiriliwa, nlie dość właś1nie iJnteligemrtmia i niedokształco
na (w mas1ie, nie w wyjątlkach), nie oboJWiązruje to, aby po
ga;rd;;:ać iinteHgetl1tem w ogóle, ja1ko człowiekiem reprezen 
tującym iil1rtelektua1Lne wacr:-tości. Na1s gubi nas,z a1ntyinte
lektuai1izm, zawier:zia1nie tzw. iJntuicji i inieddlrnztałcone zaw

czasu naTiZędzia myślenia. ( ... ) 

F) Żyjemy w c:ziasie nieiS1pod!Z.i'<l1neik przerastających u
mys~owość współczesną. MówLoino daiwindej, że spotęgowa:-ia 
wytwórcz,ość przynies1ie automa:tyczmie wrziros1t ogólnego d'o-

„ 

-

brobytu. Widzimy dziś, że mustl ona być plia1nowa (a nie 
taka, jaką popędza „dziki ka(pHal"), bo inaczej też jest po
wodem kJęS1k spolec:nnych. Czy jednak ten p1la1n, któn·go 
wymagałby świat, przy jego dzisiejszej kompliJkacji, nie 
przerasoa mJIŻLiwości zbio·rowego wys~ku 1najtęż,szyich łbóiw 

naszegJ gatwn:lm l\Sltinień Posizczegćilmych, je1s1t :pytainie1m, na 
które obecnie raczej trzeba dać odpowiedź negaitywną, Mo
żliwym jest, że dobro ludZJko§,ci wyma1gać będzie uproszcze
nia, pewnego cofnięcia się ikluJtuiry. Czy 'to jes1t osiągałne 

w ogóle z chvv,ilą, ikliedy 1raz daina ku~tu1ra wzięła taki Ti()IZ
pęd jak nasza? Rozpętaliśmy ślepe s-ily inaszej zibi()Jrowości 

i jesteśmy obecnie ich Jigirasrzlką. C:zy taika waH~a ze sta
rym, nowo·twiorowym ·Uikl,adem, jaką jest Rooja, jest wla·ś

nie tym jedynym wyjściem, którego ocze~uje zrozpaczona 
ludzkość, pokaże przyiszlość. Osita1tecznie peiwinym jest dla 
mnie, że s.zczęśc1ie 'o.góJme musi przyJść w !formie m.echani
zacji i zaniku indywiduUJm. AJe j.aikie będą poszczególne 
etapy tego procesu ~k;tóry sk1rnjny komUJnizm chce !Slk;rócić 

do dwóc_h faz: wydania dek1reitu i jego 1śleipego wylkonainia), 
nie mogą przewidzieć w tej ch'wiJi najbardziej peinspika
cy jne po»vagi ekonomii i natchnieni prorocy. 

G) Mam przekonanie, że liteiraci ii. 1rrytycy powinni tylko 
dobrre i 01rygi1nałmlie p1sać, mieć otwairte mózgi i więcej, 

niż to się u nas dzieje, pracować umysłowo, a w s'zczegól
ności zajmować 'Się fHorofią, a nade wszyst1ko pow~runi być 
szczerzy i 1odważni. Wyma·gam jedinego oo ld1teTatu1ry (od 
prozy przedsta:wiającej życie, a inJ.e CzyiSte,j Sz,tulki}, a:by 
rnie była letnią wodą. Z wa:lki intensywnych zjawisik lite
rackich pTiZez 1I1atiumalną e.Liminację :wytwmzy s,ię talki typ 
pra w:dzi wej litern1tucr:-y danej epdki, na jaiką ona .za!sługuje. 

Nie wyitwo•rzy się inie z mdłych :fJlalków w letniej wodzie, 
choćby tą metodą przedsltawione były nie obrmzy rupa:clają

cego świata, a,le wi1zje 1na1jrwspa1Dfail.szej rprzysiZŁości i walki 
„o nowy obraz maiterJa1nego świaita", jaik 1pis:zie p. Z.O. Czyż 
tylko chodzi o ten ,,mateiriał1ny świat" i czy tY'liko dła niego 
warto było żyć? Ozy to, 100 pilszę w powieściach, jest fiaik
tyczniie tylk10 fikanieim „1koziołlków" to trzeba by udowod1nić. 
Na tego rodzaju gołoslow1ne -CJ1sikacr:-żenia niic odpowiedzieć 

nie można. Nie wiem irównież, czym jest piJpuHsty:ka i w 
jaiki sposób moi 1czyitelnd1cy „zdyst,am;:o1waili mnie" - 'to jest 
szalenie -cie!ka:we. Co do pu1Stki „itwoll"lzącej się ki0ło" mnie, 
to nie przypominam sobie okiresu, w k1tórym lllie czułbym 

się zuipełnie 'Odos,olbrnionym w naszym , społeczeń'S:t1wie. 

Stalnisław Ignacy Witkiewicz 
(Odpowiedź i spowiedź, w: Bez kompromisu, 

PIW 1976) 
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• 

„ 

Redaktor programu: 

ANDRZEJ FALKIEWICZ . 

Opracowanie graficzne: 
BARBARA GUTEKUNST 

Biuro Obsługi Widzów Teatru przyjmuje zamówienia n:i 
sprzedaż biletów indywidualnych, zbiorowych, kuponów wy
miennych oraz organizowanie uroczystych akademii co-

dziennie w godz. 9-16; tel. 44-32-76; w. 69 i 44-37 -62. 

Kasa biletowa 44-32-76 w. 19. 

Początek przedstawie!'1 wieczornych godz. 19.15 

Stoisko z teatraliami czynne w czasie przedstawienia. 
Kawiarnia i palarnia we foyer na I piętrze. 

Wydawca: Państwowy Teatr Współczesny 
im. E. Wiercińskiego we Wrocławiu, 

ul. Rzeźnicza 12 



C'ena 15.- zł. 
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