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PRZEDMOWA
Ani moja współpracowniczka, ani ja nie
nigdy w Rangoon. Ja znam trochę
inne tropikalne miasta portowe. Ponieważ
rzecz miała się dziać w tropikach (trudno
byłoby zaiste umieścić całą tę kompanię
w Zakopanem lub Rabce, a nawet w Warszawie), a marzeniem moim było właśnie
zwiedzenie Rangoonu, postanowiliśmy za
wspólną zgodą przenieść akcję do tego
miasta. Nazwy ulic są fantastyczne - ale
mniejsza o to. Chyba nikogo to nie obrazi.
Co do samej choroby, „tropikalnego bzika", opinie są podzielone. Jedni uważają
go za czyste urojenie, chorobę wymyśloną
przez kolonialnych Europejczyków
sadystów dla usprawiedliwienia zbrodni
dokonywanych przez nich na ludziach kolorowych lub nawet na przedstawicielach
tzw. „wyższej" rasy białej. Inni wierzą
w rzeczywistość tego obłędu, traktując go
na równi z paranoją lub „ dementio praecox". Na podstawie osobistych doświad
czeń przechylamy się do ostatniego mniemania. Bzik tropikalny jest faktyczną
groźną chorobą nerwów w tropikach, powstającą pod wpływem szalonej temperatury, o jakiej żaden upał ukraiński bladego pojęcia dać nie może, następnie pod
wpływem pieprznych potraw, alkoholu
i ciągłego widoku nagich, czarnych ciał.
Reszta poruszonych problemów nie potrzebuje chyba żadnego wyjaśnienia,
byliśmy
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WITOLD NA WROCKI

BZIK
I INTERESY

Po z górą ćwierćwieczu milczenia, rozpoczęty
przed ośmiu lub dziewięciu laty renesans Witkacego trwa. Może nieco mniej chętnie, niż
wtedy kiedy stał się nieledwie objawieniem,
ale p;zecież właściwie ciągle wraca do jego
dramatów teatr, ponownie odczytuje te sztuki
krytyka.
Nie ważne w tej chwili, czy dobrze to, czy źle.
W zjawisku tym raczej dostrzec można chęć
nawiązania przerwanych przez czas jakiś kontaktów współczesnej polskiej dramaturgii z d~w
niejszymi doświadczeniami awangardowymi w
sztuce, z formizmem, nadrealizmem i wreszcie
z egzystencjalizmem. Poszukiwanie tych utraconych kontaktów obowiązywało nie tylko w dramaturgii, prowadzono je na własny rachunek
i ze zmiennym powodzeniem także w innych
dyscyplinach artystycznych. Gwałtownie starano
się odnaleźć polskich protoplastów egzystenc~a
lizmu i nadrealizmu, stworzyć dla zachodmch
przemian w sztuce narodowe odpowiedniki, ba,
nawet antycydencje. Wyspiański - Kirkegaard,
Gombrowicz - Sartre i przede wszystkim Witkacy. Zestawiany z dadaistami, Bretonem, Artaudem a przez co uczeńszych w piśmie z innymi jeszcze. Swoisty bzik komparatystyczny,
który znowu tak wiele nie wyjaśnił i przedziwnego pisarza wcale nie uczynił szczęśliwszym,
bardziej zrozumiałym .
Zagadki i niejasności dramaturgicznej teorii
Witkacego pozostały w gruncie rzeczy nadal
problemem otwartym dla kilku chyba jeszcze
pokoleń polonistów. Bo rozwiązań prostych -
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a takie proponowano - przyjąć nie chciano,
z niesmakiem spoglądając na wszystkich, którzy
sprawy teorii i praktyki teatralnej Witkacego
pojmować. pragnęli bez zbytnich komplikacji,
bez dostoJnego bzika przeogromnej uczoności.

*

*

*

Konstanty Puzyna zauważył kiedyś dowcipnie
i nad wyraz trafnie, że kłopoty z Witkacym
zaczynają się w chwili konfrontacji entuzjazmu
z jego przedmiotem. Dziwnie się wtedy wydłu
żają twarze niedawnych wielbicieli. To oczywiście nie _ma żadnego znaczenia dla legendy
Witkacego, która jest - jak dotąd - bardzo
żywa. Ale trudno nie dać wiary tym, którzy
twierdzili, że to epigon, choć buntowniczy epigon. I nie sposób zgodzić się z Boyem, pasują
cym Witkacego „jednym z najtęższych i najoryginalniejszych talentów, jakie wydała twórczość dramatyczna nie tylko w Polsce".
Choć zauważmy lojalnie - entuzjazm Boya,
dzisiaj, po latach, staje się zrozumiały. Ostatecznie, dla autora Słówek był Witkacy przede
wszystkim twórcą wielkiego nadkabaretu a to
wiele tłumaczy.
'
Zdaje się Irzykowski był pierwszym, który
wskazał na bliskie pokrewieństwo Witkacego
z polską moderną. Stanisław Ignacy Witkiewicz,
autor ponad 30 dramatów napisanych w latach
1917-1937, powieści i studiów teoretycznych,
m alarz, żołnierz i filozof, był osobowością artystyczną, uformowaną pod ni e wątpliwym wpły
w em Młodej Polski. Sprawa ta nie została - co
prawda - przez krytykę w pełni wyjaśniona,
ale każde zetknięcie z dramaturgią Witkiewicza
nieodparcie nasuwa takie skojarzenia.
Wielk_ie uwielbienie dla Tadeusza Micińskiego,
modermstycznego poety, tragicznie zmarłego
przyjaciela, akcentowane w wielu utworach
także w „BZIKU TROPIKALNYM", jest pierw~
szym i najbardziej widomym śladem interesu-jącego nas wpły wu. Inspiracj e czerpane z twórczości autora „NIETOTY" i „BAZYLISSY TEOFANU", zrazu jakby mechaniczne i zdawkowe,
z czasem pog łębiają się, sięgają przemyśleń
i wyobra ż ni zapomnianego modernisty. Bazylissa
Teofanu niejednokrotnie modelować będzie bohaterki dramatów ·Witkacego, Irinę Wsiewoło
dównę z „NIENASYCENIA" i „SZEWCÓW",
Ellinor Golders i wiele innych.
W „ Walce o treść" Irzykowski zwrócił uwagę
na drugie podobieństwo pisarstwa Witkacego.
Przybyszewski i Witkiewicz - pisał - zbieżni
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chodzi tak szybko i niepostrzeżenie w ironię,
tak przewrotny ma podtekst, że wywołuje od
razu F>Ożądany uśmiech.
Podobnie a rebours traktowany jest w twórczości Witkiewicza Wyspiański i Rydel. Pierwszy sparodiowany w „NOWYM WYZWOLENIU"
{ileż to razy w sztukach Witkacego plątać się
będą mali Konradkowie, zjawy gubiące wzorem
z Wesela rekwizyty, np. ręce), drugi wykpiony
w „MAŁ YM DWORKU". Nie wnikajmy w szczegóły, ale czyż nie miał racji Boy mówiąc o nadkabarecie?

*

ST. IGN. WITKIEWICZ
PORTRET (PASTEL)

są
w traktowaniu sztuki jako antidotum
na metafizyczne niepokoje i rozdarcia, w Schopenhauerowskiej filozofii człowiek~ a prze~e
wszystkim i najjaskrawiej w demonicznym POJmowaniu erotyki. W wyrażaniu jej przy pomocy
wszelkich dostępnych środków grandielokwencji,
bez zwrócenia uwagi na psychologiczną motywację, na psychologiczny rysunek dus~y. b_ohaterów. Erotyka u obu pisarzy Jest własc1w1e zauważono to niejednokrotnie przerażliwie
azmysłowa . Bohaterowie długo pobudzają swe
chucie słowami, by przekonać widza o swych
metafizycznych erotycznych dreszczach. Bez
większego zresztą skutku. Przegadany Przybyszewski jest dzisiaj tylko śmieszny w swym
słownym rozpasaniu, Witkiewicz zaś od począt
ku nie traktuje całej sprawy poważ:nie. Wielosłowie w jego utworach dramatycznych prze-
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Boyowska formuła interpretacyjna jest istotnie nader przydatna w interpretacji dramatycznej twórczości Witkacego, zwłaszcza wówczas,
gdy mamy do czynienia z dramatami początko
wymi, a do takich należy właśnie „MISTER
PRICE, CZYLI BZIK TROPIKALNY".
Konstanty Puzyna stworzył dla tego dramatu
interesujące porównawcze odniesienie. Zauważył
mianowicie, że charakterystyczna ewolucja od
nadętej śmiertelnie powagi Przybyszewskiego do
kpiarskiej ironii Witkiewicza posiada w dramacie europejskim łatwe do wy2maczenia ogniwo
wcześniejsze .
Jest to twórczość Wedekinda
(ERDGEIST 1895, „DIE BDCHSE DER PANDORA 1901) łamiąca konwencjonalną napuszoną
wielkość
sytuacyjną
i wysoki styl grymasem
groteski. To już zupełnie Witkacowska sytuacja,
kiedy po trzech spokojnych aktach „DEMONA
ZIEMI", w akcie IV Lulu morduje kochanka,
próbuje ratować go szampanem, uwodzi jego
syna, a spod stołu scenę tę obserwują akroba ta - też kochanek, hrabina lesbijka i uczeń
gimnazjalny - też zakochany, wyczołgując się
stamtąd
w .najdramatyczniejszym momencie.
Rzecz - jak wiadomo - kończy szloch gimna7.jalisty, przeczuwającego nieuchronne wylanie
ze szkoły.
U Wedekinda przeskok z mieszczańskiej akcji
do kabaretowo-nadrealistycznej scenerii finału
jest bez wątpienia sztuczny. W „BZIKU TROPIKALNYM" wszystko dzieje się od samego początku wedle konsekwentnie zachowanej groteskowej konwencji, choć współczesny widz odszuka w tej sztuce na pewno coś więcej. Trochę
realistycznej prawdy o machinacjach finansowych kolonialistów, trochę satyry na styl wyż
szych sfer. Nie łudźmy się jednak, by to było
najważniejsze.

Sama sceneria nie jest przypadkowa. Wschód
moderny, w wypad-

był wielką fascynacją całej
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ku Witkiewicza tym większą, że , wzboga~on~
autentycznymi przeży_ciami z cz~sow wspolneJ
z Malinowskim podrozy na MalaJe a p~ter.n d_o
Australii. Malajska sceneria pozwala. W1tk1ev:1czowi spotęgować duszną i trochę niesamowitą
atmosferę dramatu. Nie tylko, pozwala wpro~a
dzić do dramatu kapitalną postać . B_rzechaJły,
słowiańskiego anty-Conrada, jak mow1 Gol_ders ,
malajskiego rekina kawowego. _Co za g~malny
pomysł, by stworzyć w BrzechaJle, ~olomaln_Ym
kupcu, szantażyście i trochę ło_buz1e, przec1:.vstawienie wyidealizowanego epika mórz PO!udniowych. Ileż w tym satyrycznych podtekstow.
Ellinor Golders to typowa ?e.momczna,. sadystyczna femme fatale o wyrazme n:odern~s~ycz
nym rodowodzie. Matka wszy~!k~c~ wsc1ekle
ponętnych lwic salonowych z pozmeJszy~h dramatów i powieści Witkace_go, ~ersy ~w1erzor_it
kowskiej, Iriny WsiewołodowneJ. A M1~ter Pnce
to znowu prototyp Genezypa Kapena 1 R<:>?erta
Scurvego, także modernistycznej genealogu.

ST. 1GN. WITKIEWICZ
KOMPOZYCJA (PASTEL)

Erotyczna warstwa „BZIKA TROPIKALNEGO" jest po prostu i tylko ośmieszeniem modernistycznych konwencji, wywróceniem podszewką
do góry młodopolskiej tradycji, pozbawieniem
miłości modernistycznej piętna tragiczności. To
co robią Mister Price i Ellinor Golders, a przede
wszystkim to, jak przeżywają swe uczucie, jest
przedmiotem nieustannej ironii.
Ale byłoby ślepotą przymykać oczy na drugą
warstwę tej arcyinteresującej w twórczości Witkacego sztuki. Tropikalny bzik, miłosne awanturki, kabaretowe zabójstwa i zmartwychwstania
to tylko jedna warstwa „dramaciku w trzech
aktach". Zwróćmy przecież uwagę, że „MISTER
PRICE" to jednocześnie pierwsza polska sztuka
o wielkich kolonialnych interesach, o wielkim
kapitale. Walka koncernów, zakładanie nowych
trustów, rywalizacja wielkich rekinów o prymat,
o rząd - oczywiście nie dusz - o panowanie
i prawo pierwszej decyzji toczona środkami dozwolonymi i zupełnie podłymi (jakże łatwo Mister Briczelo, dobroduszny wąsaty Słowianin
puszcza w ruch maszynę szantażu i jak bezwstydne roi marzenia, nie tylko o koncernie,
lecz także o Ellinor) - oto co stanowi drugą,
a właściwie równorzędną warstwę dramatu. I ta
część dramatu nie wywołuje śmiechu, ci ludzie,
Golders i Briczelo, są autentycznie grożni. Tutaj
„BZIK TROPIKALNY" staje się realistycznym
dramatem nie mającym nic wspólnego z nadkabaretową fabułą przebiegającą równolegle.
„MISTER PRICE, CZYLI BZIK TROPIKALNY" pokazuje nam dramaturgię Witkacego od
strony mało znanej i bardzo interesującej. Pokazuje może nie epigona, może też nie prekursora,
jakże bowiem pojęcia te są sobie bliskie, lecz
prezentuje nam pisarza o ostrym społecznym widzeniu, dramaturga dobrze obserwującego świat
i umiejącego ukazać w nim procesy bardzo charakterystyczne. Pokazuje Witkacego, jakiego nie
znamy z legendy.
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utor „MISTER PRICE'A" jest postacią fa scynującą. Dramat.urg, p?wieściopisarz, fi~oz?f
i teoretyk sztuki a takze znany powszecnme
portrecista odcisnął na międzywojennym dwudziestoleciu wyraźne piętno swojej osobowości.
Przez wiele lat niedoceniany, nierozumiany przez
współczesnych, przemilczany przez następców dopiero na naszych scenach i w naszych publikacjach - przeżywa swój z górą ćwierć wieku
spóźniony renesans. Lepiej niż oni rozumiemy
dziś jego nowatorstwo, niezwykłość i dramat
artysty świadomego napięć epoki, jej schyłkowo
ści i nieuchronnie zbliżającej się katastrofy
w społeczeństwie niefrasobliwych zjadaczy chleba zapatrzonych w mit kruchego pokoju i pozornej stabilizacji.
Stanisław Ignacy Witkiewicz, syn wybitnego
malarza i teoretyka sztuki z okresu Młodej Polski Stanisława Witkiewicza, nazywany potocznie
Witkacym, urodził się w 1885 r. Miał wyjątk o wo
rozległe wykształcenie, studiował Whiteheada
i Russella, Husserla i Carnapa, Spenglera i Freuda znał twórczość Picassa i Strawińskiego, przyjatnił się ze znakomitym etnografem i socjologiem Bronisławem Malinowskim, z którym
zresztą wiele podróżował, ścisłe stosunki przy-

A
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jaźni łączyły go również z Micińskim, Chwistkiem, Szymanowskim, Kotarbińskim. W czasie
I wojny światowej kończy carską szkołę oficerską i jako oficer pawłowskiego pułku lepb-gwardii, poznawszy w całej pełni wielki dekadentyzm
arystokracji rosyjskiej, jej nihilizm i ostracyzm,
wpada wprost w ramiona r ewolucji, gdzie żoł
nierze jego pułku wybierają go„. komisarzem
politycznym!
Epizod ten nie dający byłemu, białemu oficerowi żadnej rękojmi bezpieczeństwa „to dwa
najcięższe i najstraszliwsze lata w jego życiu ciągł e ukrywanie się, wymykanie i wykręcanie
od śmierci - cz y hając e j zza każdego węgła''. „W Rosji - stwierdzi późni ej Konstanty Puzyna - Witkacy ujrzy przypadkiem twarz XX wieku („) Gdzieś tutaj kończą się właśnie tradycje -zaczyna Witkacy. Na inspiracje literackie Miciń
skiego, Przybyszewskiego, Wedekinda, na niewinne pijaństwa młodopolskiej boh emy krakowskiej i zakopiańskiej - nakłada się teraz katastroficzne i spotworniałe nowe doświadczenie
pisarza''.
Witkiewicz wraca do kraju , rzuca się w wir
ożywionej
działalności artystycznej.
W ciągu
dziesięciolecia powstaje ponad trzydzieści dramatów, dwie powieści POŻEGNANIE JESIENI
i NIENASYCENIE, kilka prac teoretycznych
o sztuce z sławną teorią Czystej Formy na czele,
a także kilkaset malowanych na zamówienie portretów, wyróżniających się charakterystyczną
poetyką i nastrojem. Twórczość ta, o karykaturalnych deformacjach i groteskowych skojarzeniach, pełna jaskrawości i absurdu, demonicznych wizji i obsesyjnych nawrotów, uzupełniona
e patującą osobowością
pisarza, roztaczającego
wokół siebie mit niezwykłości i zafascynowania
złem napotyka na mur powszechnego niezrozumienia. Otaczają go sprzeciwy i spory, polemiki i uwielbienia, skandale i plotki. Wystawia
obrazy, grają jego sztuki, cieszy się nawet dość
znaczną popularnością, ale jest to bardziej popularność skandalisty niż myśliciela, rozgłos
enfant terrible, a nie uznanego artysty. Cała jego
neurasteniczna natura znajduje w tej atmosferze świetną pożywkę dla twórczości i ciągłych
walk literackich, mimo że to, co jest w nim najbardziej niezwykłego i twórczego, to co jest jego
prawdziwym nowatorstwem uchodzi przecież
uwadze współczesnych.
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Wybitny ekspresjonista staje się czołowym
teoretykiem i reprezentantem krakowskiego formizmu. Inspirowany przez twórczość Micińskie 
go, Przybyszewskiego i Wyspiańskiego, przez demoniczny wedekindowski nadkabaret moderny
i doświadczenia Teatru Jarrego (KRÓL UBU)
nadaje swojej sztuce ów charakterystyczny dla
ekspresjonizmu przerysowany, a chwilami wręcz
karykaturalny wymiar, jaskrawy ton lęków
i obsesji w jakim ludzie zmieniają się w marionety, uczucia w symbole, a świat - w teatr
absurdu, krzykliwości i grozy. Nie ma w nim
miejsca na półtony, na s ubtelności i umiar. Miłość przeradza się w zwierzęce , z lubością przymiotnikowane pożądanie, niepokój w opętanie,
szept staje się krzykiem. Rządzi tym światem
absurd i pure nonsense a deformacj e i najbardziej fantastyczne przekształcanie praw przyrody
rodzą nadrealistyczne obrazy i środki oddziały
wania.
Cały ten ekspresjonistyczny i surrealistyczny
teatr Witkacego, stanowiący melanż inspiracji,
tradycji, nowatorstwa i geniuszu („genialną grafomanią" nazywał jego pisarstwo Irzykowski")
służy przecież filozofii autora. Służy w sposób
przekorny i niepełny. Jego Czysta Forma rozumiana jako wartość sama przez się i niezależnie
od treści wywołująca zadowolenie estetyczne jest
tylko częściowo osiągane w utworach, których
celem nadrzędnym zdaje się być przekazywanie
tez przecież intelektualnych, ubabranych treścią,
wyrażających określone niepokoje, konstatar.je,
lęki. W poszukiwaniu uczuć i napięć metafizycznych, stanowiących wedle Witkacego sens i cel
sztuki, wyrosłej na pożywce obumierających
uczuć religijnych, na gruzach wiar i kościołów,
w poszukiwaniu uczuć i stanów stanowiących
prawo i obronę człowieka przed zagrażającą mu
inwazją technicystycznej, niehumanistycznej cywilizacji, w czasach zmierzchu własnej formacji
kulturalnej i przenikliwej, wizjonerskiej wręcz
świadomości upadku Witkacy daremnie formułuje swoje artystyczne i intelektualne manifesty. Daremnie mówi o metafizyce i potrzebie
ocalenia. Wielki i tragiczny bunt indywidualisty
świadomego w latach międzywojennych prawidłowości historii i nieuchronności katastrofy
otaczającego go świata, to rozpaczliwe i histeryczne wołanie o ochronę nawyków i wartości
zbliżających się ku nieprzeczuwanemu a bez-

14

\

apelacyjnemu końcowi-pozostaje wołaniem na
puszczy.
Coraz bardziej odchodzący od teorii Czystej
Formy Witkacy, coraz wyraźniej staje się w swojej twórczości historiozofem, wizjonerem wielkich konfliktów już nie jednej cywilizacji czy
kultury, ale ich wzajemnych następstw, przenikań i katastrof. Coraz wyraźniej rysuje niebezpieczeństwa jakie osobowości i indywidualności
ludzkie j niesie historia. Jego wznowiona niedawno powieść „Nienasycenie" zrywają programowo z doktryną Czystej Formy jest przenikliwą
wizją upadku własnego społeczeństwa jak
gdyby przeczuciem nowej formacji.
Katastrofalizm Witkacego, lekceważony przez
współczesnych, okazał się bodaj największym,
najbardziej zaskakującym odkryciem pisarza.
Nie t ylko przez przenikliwość i ostrość widzenia,
nie tylko przez niepokoje i przeczucia programowego indywidualisty, ale przez swoje konsekwencje społeczne i filozoficzne . Dostrzegając
niehumanistyczne perspektywy rozwoju współ
czesnej sobie cywilizacji europejskiej i niebezpieczne - w swoim mniemaniu - tendencje
historii, czując całe wyobcowanie i zmechanizowanie człowieka Witkacy stał się równocześnie
jednym z pierwszych jego obrońców przed przerażającymi perspektywami nowoczesnej cywilizacji - wyprzedzając o siedem lat „Nowy, wspaniały świat" Huxleya. Przeczuł niebezpieczeń
stwa alienacji, frustracji, masowych nerwic
i z determinacją prawdziwego kleryka - choć
z pozą mitomana - formułował swoje ostrzeże nia. Na długo przed Sartrem, nie znając Heideggera - był pierwszym polskim egzystencjalistą. Niedoceniany minął własną epokę, którą
rozumiał jak nikt bodaj żegnany najczęściej
wzruszaniem ramion. Już po wojnie pisał o nim
poeta:
U nas ciekawy jest Witkiewicz
Umysł drapieżny. Jego książek
Nie czytać - prawie obowiązek.
W ciągu najbliższych stu Lat chyba
Nikt w PoLsce jego dziel nie wyda,
Aż ta formacja co go znała,
Stanie się już niezrozumiała,
I jaka była w nim trucizna
NajLepszy spec się już nie wyzna.
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Epigon i prekursor, szarlatan i geniusz, improwizator i wizjoner, fascynujący do dziś umysły,
podniecający świadomość, nieco kłopotliwy sztandar współczesnej polskiej awangardy, inspirator
Gałczyńskiego i Mrożka pozostał przecież obok Brzozowskiego i Boya - najciekawszym
fenomenem polskiego życia umysłowego pierwszej połowy XX wieku. „Jestem - pisał o sobie - jak jakiś nabój wysokiej marki eksploz~wności, leżący. spokojnie na łące. Ale dotąd
me ma armaty 1 nie ma mnie kto wystrzelić,
a sam tego nie potrafię - muszę mieć ludzi".
Popełnił samobójstwo, gdzieś pod Baranowiczami, w pewien pogodny ranek tamtego, pamięt
nego września. Września 1939 r.
JAN

PAWEŁ

KAROL IRZYKOWSKI

TWÓRCZOŚĆ

WITKIEWICZA

GAWLIK

duży

R ozmach twórczy Witkiewicza jest
i ory ginalny. Duchem filozoficznym należy do pokolenia minionego, mniej więcej do przybyszewszczyzny, ale ówczesne „l'art pour l'art" zdążył
przetłumaczyć na program .nowoczesny, na formizm, lecz swój własny. Pod względem stylistycznym lgnie właściwie do futuryzmu (ciekłe
go kawalizmu), lecz chciałby go skrystalizować
w duże, zwarte, do malarstwa i do muzyki zbliżone konstrukcje formy.
Płodność niebywała. Od roku 1918 do 1923 napisał 22 sztuki, z których kilka drukowano
i grano. Jest jednym z tych niewielu, którzy
rzeczywiście robią nową sztukę w Polsce, a nie
żerują na niej. W teorii i praktyce. Ale gdy inni
poeci nie wypierali się treści, a tylko w praktyce
zwężali ją
przez przytłaczanie jej „zadaniami
formalnymi", Witkiewicz objawil podejrzaną zajadłość
teoretyczną
wobec tego żywiołu. Bo
w gruncie rzeczy owe „znaczenia", o których
tu była mowa, są paradoksalnym, choć niedostatecznym, ratowaniem treści, skoro się je ma
uważać przecież! za „elementy artystyczne''. To jest koń trojański, to jest właściwie
„paseizm", to jest stara wartość przemycona do
państwa tępego Tempego, i Witkiewicz ma sobie
ten ratunek za specjalną zasługę.
Okropnie się Witkiewicz gniewa, gdy kto
twierdzi, że między jego praktyką a teorią
w dramacie jest znaczna różnica. Niestety, ja ją
także widzę. Czysta Forma, tak jak ja ją zrozumiałem i jak ją sobie wyobrażam, byłaby może
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i możliwa przy natchnieniu r ::- --:1.0 wyrafinowanym, powiedzmy apollińskim. ~-: „, _-i:·Jjącym każ
dy efekt i um:eszczającym ;::;::.> na od-o.:iwiednim
miejscu . •~'. ~ Witkiewicz wy ~.1 ;iga od· poety natchnien! :; :iionizyjskiego. f1irii, która nie obli~za .. W praktJ'.ce zaś po prostu pisze niechlujnie
r mewybredme. Wszystkie jego osoby mówią
tym samym żargonem filozoficznym i w ogóle
tym . samym stylem; małe cele dialogowe są
w kazdym calu te same; ciągle się buduje i przezwycięża jakieś systematy filozoficzne; ciągle się
":'Pada z filozofii w zimną impertynencję.
Co prawda i u Szekspira, i u Ibsena i u Sło
"".ackiego osoby mówią jednakim styl~m autorow; tylko w okresie naturalistycznym dramat~rgi~ starała się przełamywać tę autorską unif1kacJę stylu. Ale za to dialog różniczkuje się
u nich w inny sposób: przez akcję, przez silne,
odrębne interesy każdej postaci. Otello i Jago
mówią kwiecistym językiem Szekspira, ale jednego wyodrębnia namiętność, drugiego lodowa ciejące szelmostwo. Interesy figur Witkiewicza
są słabo zaznaczone, prezentują się one od razu
głównie gadaniem, nie forsują niczego na serio.
Dyi;amiczne napięcia niszczą się co chwila; najprzod przez to zbyt jednolite gadulstwo, a potem
pr:.;ez _najokropniej zastosowaną deformację,
ktora niby to ma fakty odrealniać, przybliżać do
snu, a właściwie odejmuje im wszelką ważność.
Dziwactwa szły zwykle w literaturze w parze
z jakąś nową niesamowitą siłą. Dlatego pro~n.o~a dla _dziwactw literackich bywała najczę
~c1e.J pomyslna. Ale dziwactwa Witkiewicza były
Jakres słabe, flakowate. Zapowiadały - w teorii
i wyglądem - Grand Guignol, uszlachetniony,
na szerszą skalę i na wszelkich motywach opart)_',_ al~ w wyniku otrzymywaliśmy ja1'iś taki pop10ł, ze trudno było uwierzyć, że tam są jakieś
1skr-'.' -~dolne do większego ognia. Dopiero jego
pow1esc POŻEGNANIE JESIENI poniekąd zrehabilitowała te próby i gdyby nie ona nie zadawałbym sobie dziś trudu zdobywania' się wobec
n_ich na maksimum mojego uznania. Podobają
się one raczej ilościowo niż jakościowo. Interesują na przykład spisy osób i półosób, każda jest
obrysowana pomysłowo po malarsku, i w ogóle
w tej nieustannej ciekłości, wytwarzającej tyle
figur i sytuacji, aby je porzucić w połowic roboty - jest twórcza zawziętość i może genialna
grafomania. Dramaturgia Witkiewicza to jest
pilny, wciąż na ogniu stojący kocioł, z którego
by sobie inni wzór brać mogli, także jego koledzy od n?wej sztuki. Wśród nich tylko Peiper
dał oryginalny, peiperowski (opętanie skoja-
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rzeń!) dramat SZÓSTA! SZÓSTA, Czyżowskiego
DZIWNA ULICA jest rozmyślnie zniekształco
nym symbolizmem, sąsiadującym z TROPAMI
Pika Mirandoli; dramaciki Czyżewskiego są
mało
dowcipnymi sztuczkami kabaretowymi
i wcale się nie liczą. Tak więc głównie Witkiewicz ratuje honor nowej sztuki w dramaturgii.
Ale sercem tkwi w przeszłości. Rozwiązuje sobie nawet po swojemu problemy i problemiki
życiowe,
zamalowując to
sosem futuroformistycznym. Już byli tacy (Boy, Breiter), którzy na
przekór mu wykrywali w jego sztukach sens
i realizm. Nie wdaję się w to, stwierdzam, że
jest tam jeszcze dość z zadań starej dramaturgii.
Jest na przykład dążność do „stawiania" normalnych postaci, które może jego życi u wewnętrznemu są potrzebne. Tumor, Multiflakopulo, Wścieklica - są właściwie tą samą figurą,
kolosalne, mądre i brutalne bydlę. Drugi typ,
który się u niego powtarza, to elegancki dekadent: Bezdeka w MĄTWIE, Florestan w NOWYM WYZWOLENIU.
Snadż ten ostatni typ najwięcej
interesuje
Witkiewicza, gdyż powrócił do niego w wielkiej
i - od razu chcę powiedzieć - bardzo mocnej
powieści POŻEGNANIE JESIENI. Nie wdaję się
w kwestię, czy ta normalna powieść jest kompromisem czy trampoliną autora do dalszych
eksperymentów, czy chciał odpocząć, czy dowieść czynem, że gdy zechce potrafi pisać tak
samo jak inni, a nawet kilka razy lepiej. Nic też
mnie nie obchodzą teorie autora, że powieść
w ogóle nie może być dziełem sztuki, tylko workiem na różne rzeczy. Trochę workowatą była
przecież i dramaturgia Witkiewicza.

Karol Irzykowski
i lżejszy kaliber"
Czytelnik 1957 r.

„Cięższy
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KAROL IRZYKOWSKI

TEATR
WITKIEWICZA

N

ie

dość było S . I. Witkiewiczowi, że poświę

cił mu specjalną książkę (Teatr), że polemizował
i dyskutował na jego temat w wielu oddzielnych
artykułach, potwierdził swoje poglądy teoretyczne (na szczęście, nie zawsze z absolutnym rygo-

ryzmem) prawie trzydziestoma sztukami teatralnymi, których większość, jak dotąd, pozosta~e
zresztą na dnie jego teki. Dzieła te wykraczaJą
poza ramy scen oficjalnych, a Polska jest na razie zbyt uboga, aby pozwolić sobie na „Teatr
Witkiewicza''. A jednak teatr taki istniał w Zakopanem, gdzie trupa amatorska odgrywała
z wielkim talentem jego sztuki; na nieszczęście,
w Zakopanem nie ma warunków sprzyjających
dla istnienia stałego teatru. Przed paru laty
wolny teatr „Elsynora" w Warszawie wystawił
na otw<ircie sztukę Witkiewicza zatytułowaną
PRAGMATYSCI. Ponadto kilka jego sztuk oglą
dało światła rampy w sposób jak najbardziej
rozmaity. Zdarzało się, że jakiś teatr ponosiła
szlachetna ambicja awangardyzmu: tak to, na
przykład, w Toruniu, mieście niewielkim, grano
jedną
ze sztuk Witkiewicza „formistycznych"
czy „eksprP.sjonistycznych" (jakże się tu obejść
bez etykiet.ki?) z takim oto zastrzeżeniem: „Dla
młodzieży i
wojskowych wstęp wzbroniony".
Innym razem teatr przedmieścia, teatr robotniczy w Warszawie przemycił WSCIEKLICĘ i nie
tylko zyskał gorące uznanie wśród literatów,
lecz objechał z tą sztuką całą Polskę. Nawet
teatry oficjalne ośmieliły się - pod naporem
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ogólnego zaciekawienia - wystawić kilka sztuk
Witkiewicza, „ekstrawaganckich" zdaniem
pewnych krytyków.
Pierwszy Kraków wystawił TUMORA MÓZGOWICZA i KURKĘ WODNĄ. Teatr Mały
w Warszawie pokazał niedawno WARIATA
I ZAKONNICĘ, a także NOWE WYZWOLE:NIE - tryumfując nad wieloma przesądami.
Tymczasem krytycy zmienili ton wyraźni~: na
początku traktowano Witkiewicza jako kpiarza,
blagiera degenerata, niemal „bolszewika"; stopniowo jednak, po każdym kolejnym sp~kta~~u.
ujarzmiał coraz większą ilość opornych i zm10tł
wiele uprze d zeń. Po ostatniej premierze "':'arszawskiej rozległ się zgodny okrzyk : „Alez to
olbrzymi tale.nt!.„" Niemniej Witkiewicz pozostaje wciąż na marginesie naszego życia teatralnego; rutyna repertuaru, naruszona chwilowo,
wraca do swoich praw.
Rozgłos Witkiewicza dotarł do młodych kół
literackich za granicą. Sztuki jego, tłumaczone
na francuski, niemiecki i angielski, spoczywają
w rękopisie w rękach tych 1u? inn~ch. propagatorów nowego teatru, czekaJąc, az pOJdą na
scenę. Witkiewicz ma swoich entuzjastów niemal
wszędz ie .

Osobliwy jest ów teatr. Porównują go z teatrem Pirandella (którego zresztą Witkiewicz
nie znał wcale), lecz podob ieństwo to jest raczej
pozorne. Pirandello - to mózg; Witkiewic~ to
siła żywiołowa . Napisać sztukę teatralną w kilka
nocy a jednocześnie w dzień machnąć ponad
dzie;ięć doskonałych portretów - oto proceder
twórczy, właściwy Witkiewiczowi.
. .
Gdyż u niego malarstwo i teatr stanowią Jedno. Dzieła malarskie Witkiewicza to teatr zastygły na płótnie, teatr o życiu tak intensywnym,
że artysta musi uzewnętrznić jego nadmiar dopomagając sobie płucami aktora, przetwarzając
je na głosy; a jednocześnie przekształca raz po
razie swój teatr w serię obrazów znieruchomiałych, które jakby w osłupieniu odtwar~ają. se_n
życia. Postawa Witkiewicza wobec szt_µki i zycia
jest z gruntu tragiczna, ale wyraża się oszalałą
farandolą masek, potworów wykrzywiającyC:h się
w ohydnym uśmiechu, a następnie wypowiadających słowa, które pog r ążają w zad u mie i zaraz wyrywają z niej brutalnym zgrzytem. I ca łość nasuwa na myśl metafizyczne błazeństwo,
gdzie kulisami jest wieczność, a poliszynelem
dusza ludzka, zawsze ta sama, zawsze jednakowa pod pstrokacizną kostiumów.
Teatr Witkiewicza jest egzotyczny. On to zawsze chodzi do góry nogami, z cudacznie wykrzy-
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raca; co zaś do trupów, wynosi się je z zimną
krwią, chyba że autor je wskrzesi, aby uwypuklić tym drastyczniej elementarną nicość wypadków. Tę mieszaninę życiowej groteski i ży
ciowego tragizmu, których splot jak świat świa
tem radował mistrzów teatru, uświetnił Witkie-

•

wicz nową kombinacją form i kolorów. W tym
teatrze okropności jest coś z guignolu - guignolu, którego marionetkami poruszałby artysta
inteligentny, obdarzony duchem piekielnym. Humor Witkiewicza, cierpki i gorzki, zniewala
dzięki swoim oryginalnym błyskom. Postacie
kobiece w jego sztukach niepokoją drażniącą
przewrotnością dziewcząt przedwcześnie zblazowanych; mężczyzna - bohater sztuki - jest zazwyczaj wyposażony siłą byka. Miejsce akcji to świat szeroki i urojony, skrzyżowanie dróg,
na którym spotykają się wszystkie ludy i wszystkie rasy, silnie nacechowane egzotyzmem. Gdyby
ułożyć
pełną
li stę
postaci
występujących
w owych trzydziestu sztukach, dodać do tego
szczegółowe portrety, sporządzone przez autora
stanęlibyśmy przed bardzo oryginalnym świat
kiem!
KAROL IRZYKOWSKI
(fragment)

ST. IGN. WITKIEWICZ
KOMPOZYCJA (PASTEL)

wioną

twarzą, on to Hamletowskiemu: „Być
być" przydaje akompaniament melodyj
murzyńskiego jazzu, podczas gdy wokół tłum
masek wybladłych w upiornym odblasku jego
życia własnego próbuje tanecznych pas.
Oczywiście logika sztuk Witkiewicza różni się
od logiki obowiązującej w teatrze „normalnym",
którego Witkiewicz nienawidzi. Pojęcie o niej ,
dość zresztą mgliste, mogłaby dać owa fantazja

albo nie

Teofila Gautier (w Pannie de Maupin) na temat
Szekspirowskiego JAK WAM SIĘ PODOBA,
z tą mniej więcej różnicą, że Witkiewicz posuwa
się znacznie dalej w swoim irracjonalizmie i że .
przyprawia go nie komedią, ale tragedią. Wychodzi daleko poza granice tego, co było dotychczas teatrem - teatrem, gdzie nawet i śmiałość
koncepcji ustępuje wobec prawa rzeczywistości
życia .
Witkiewicz odczuwa potrzebę najgwał
towniejszych wstrząsów, która w połączeniu
z nieoczekiwaną reakcją jego wyobrażni inspiruje mu sytuacje, gdzie bohaterowie sztuki wyrzynają się wzajem na zimno między dyskusj ą
dialektyczną
a dowcipem wystrzelającym jak
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Inspicjent
FELICJA
GABRIEL,
kontrola
tekstu MARIA KISIELEWSKA, kierownik technicLny
BOGDAN CHOMIAK, kierownik sceny I 'RANCISZEL{
KOBYLARZ, kierownik oświetlenia JAN KRĘŻEL,
kierownicy pracowni teatralnych: krawieckiej mę
skiej MICHAŁ WALCZAK, krawieckiej damskiej
MAŁGORZATA KUCIELOWA,
perukarsl<iej PAWEŁ
GRABOWSKI, stolarskiej ROMAN SZCZEPAN, malarskiej ANTONI UNDEROWICZ, modelarskiej STA ~ISLAW
MOŻEJKO,
tapicerskiej JERZY RAJWA,
szewskiej BERNARD MALINOWSKI.
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