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WITKACY OSWOIM TEATRZE

J

est faktem nieraz

już

stwierdzonym,

że

teatr

powstał

z re-

ligijn~ch misteri_ów. Tak_ ~yło w s_tarożytne! G~ecji i pro-

cesowi powstania greck1eJ tragedn odpow1adaJą początki
teatru na przełomie wieków średnich. Niekoniecznie jednak wrażenie artystyczne musi być związane z wyrazem
uczuć religijnych jako takich. Może ono być wynikiem kontemplacji samej formy, niezależnie od tego, czy treść życiowa
danego dzieła będzie miała bezpośredni związek z metafizycznymi przeżyciami, czy nie. Teatr, wskutek tego, że elementami
jego są działania istot żywych, stracił powoli charakter religijny,
a treść istotna, formalna, zredukowana została do środka pomocniczego w celu symbolicznego lub realnego spotęgowanego
przedstawienia życia i związanych z nim problemów.
Istotą sztuki w ogóle jest , bezpośrednio dana jedność osobowości, czyli to, co nazywamy uczuciem metafizycznym, wyrażona
w konstrukcji jakichkolwiek elementów, a więc: barw, dźwię
ków, słów lub działań. Malarstwo i muzyka posiadają elementy
jednorodne. Poezja, oprócz wartości dźwiękowych i możności
wywoływania obrazów wzrokowych, operuje jeszcze pojęc i ami ,
których znaczenia są według nas równie dobrym materiałem
artystycznym, jak każda czysta jakość. W teatrze dołączają się
do tego jeszcze działania, jakichkolwiek zresztą istnień poszczególnych. Poezja więc i teatr są w przeciwieństwie do sztuk
prostych: malarstwa i muzyki, sztukami złożonymi. Każde dzieło
sztuki malarskiej posiada oprócz czysto formalnych wartości:
kompozycji, harmonii barw i ujęcia formy, treść przedmiotową,
która pochodzi z tego, że uczucie metafizyczne, ogólnie jedno
i to samo u wszystkich istnień poszczególnych, polaryzuje się
w psychice danego osobnika, stwarzając sobie indywidualną
formę, tym bardziej oderwaną, jako czysta konstrukcja, im
więcej skondensowaną jest osobistość stwarzającego ją indywi nowożytnego
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duum. W istocie artystycznej twórczości tkwi więc pewna immanentna sprzeczność.
Tym, czym świat przedmiotów i wyobrażeń jest w malarstwie, tym jest świat uczuć w muzyce i tym samym jest sfera
sensu pojęciowego w poezji i sensu działań w teatrze. Jeśli
uznamy treść formalną, tzn. konstrukcję samą dla siebie dzieła
sztuki, za jego istotę, nie powinny na s już obchodzić nie'stotne,
a tym niemniej konieczne elementy samego procesu tworzenia,
mając tylko związek pośredni z dziełem już dokonanym. W tym
oświetleniu deformacja świata zewnętrznego w malarstwie, nietrzymanie się logiki uczuć w muzyce, bezsens życiowy i logiczny
w poezji i na scenie - nie powinny nas oburzać. Przełamanie
pewnych nieistotnych narowów dotyczących życiowej strony
dzieł sztuki roztwiera według nas zupełnie nowe horyzonty formalnych możliwości, związanych przeważnie z kwestią kompozycji. Pewna fantastyczność psychologii i działań w przeciwień
Oczywiście, dążenia tego rodzaju muszą być istotne, tzn. nieprostwie do fantastyczności zewnętrznej: smoków, czarownic itp.
stworów, odpowiadająca deformowaniu świata zewnętrznego,
jest tym, co może dać nowe możliwości formalne w teatrze.
gramowe. Programowe wykrzywianie kształtów normalnych, prozmiernie smutnym. Deformacja dla deformacji, bezsens dla bezod utartego szablonu w sztukach niniejszych usprawiedliwiają
s i ę w ten sposób, jest kwestią eksperymentu. Teoretycznie jest
to możliwe i przypuszczamy, .ż~ jeśli nie te sztuki, to inne,
innych autorów może, udowodnią kiedyś słuszność tych twierdzeń.

Oczywiście dla jednych może się to wydać śmiesznym, in gramowy bezsens w poezji czy w teatrze jest zjawiskiem niesensu, nieusprawiedliwiony w wymiarach czysto formalnych ,
jest czymś godnym najsroższego potępienia. Czy pewne dewiacje
nych może oburzyć. O ile ktokolwiek zabawi się przy tym szczerze. w zupełnie nieistotny według nas sposób, będziemy się tylko
cieszyć ze względu na rzadkość śmiechu w naszych ponurych
czasach. O ile ktoś się oburzy w głębi duszy bez zbyt silnych
manifestacji zewnętrznych trudno wszystkich zadowolić
jest absolutną niemożliwością. Coraz mniej jednak jest ludzi,
którzy pękają ze śmiechu na widok kwadratowych łydek Picassa
lub zatykają z oburzeniem uszy słuchając baletu Strawiń s kiego.
Przypuszczamy w zasadzie, nie przesądzając bynajmniej wartości formalnej sztuk niniejszych, że do czysto zewnętrznej, z ży
ciowego punktu widzenia może groteskowej
potwornawej
„treści" można się przy dobrej woli zupełnie dobrze przystosować.
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Jeszcze jedno: oprócz kwestii erotycznych treścią sztuk są
pewne fantazje na temat przewrotu w matematyce i fizyce
w Tumorze Mózgowiczu, na temat psychiatrii w Pentemychos.
Przeżycia bandy zdegenerowanych byłych ludzi, na tle mechanizującego się życia, stanowią treść Macieja Korbowy. Filozoficzne
dywagacje i problemy związane z absolutnym nienasyceniem
życiowym są wplatane w Multiflakopulu, w Pragmatystach, drukowanych, niestety bez korekty, w trzecim zeszycie „Zdroju"
z r. 1920, w Nowym Wyzwoleniu, w Bziku tropikalnym (napisanym na współkę z panią Eugenią Borkowską), dalej w sztukach
pt. Oni, Miętosza, czyli W sidłach Beztroski, Filozofowie i Cierpiętnicy,

czyli Ladaczyni z Ekbatany, W małym dworku, NieStraszliwy wychowawca i Metafizyka dwu-

podległość trójkątów,
glowęgo cielęcia.

Fantazjami na temat matematyki i psychiatrii nie chcieliani jednych, ani drugich uczonych, podobnie jak
poglądami na tzw. „miłość", kwestie społeczne i nadnaturalne
zjawiska nie chcielibyśmy obrazić erotomanów, społeczników
i spirytystów. Są to tylko preteksty dla pewnych kombinacji
formalnych. Używając terminu analogicznego do pojęcia „napięcia kierunkowego", wprowadzonego przez nas do teorii malarstwa, chodzi o nadanie pewnym masom wypadków w czasie
pewnego „napięcia dynamicznego". To jest znaczenie formalne
tzw. „treści" poematów i sztuk teatralnych. Zaznaczamy, że
„poglądom'', wypowiadanym prz.ez osobistości w sztukach tych,
nie przypisujemy żadnego obi°ektywnego znaczenia.
byśmy obrazić
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Autoportret. 1917
O wy, znikomo mate fakty,
W Nieskończoności czarnych żqdz,

O, jakże marne sq wszystkie akty
Tych, co się puszq, kark! swe gnąc . „
«Bezimienne

dzieło».

1921

SPÓR OWITKIEWICZA

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ :

w

„Wiadomościach Literackich" nr 15 z r. 1924 wydrukowana została rozmowa ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem. Na p y tanie, co myśli o ówcze sn y m stosunku społeczeństwa . polskiego do sztu k i,
Witkiewicz odpow iedział :

Sądzę, że położenie artystów u nas jest, z małymi wyjąt
kami, fatalne. Zasadniczy ton naszego społeczeństwa w stosunku do ludzi, tworzących coś nowego w sztuce, jest
wrogi. Jeśli nie traktuje s : ę ich jako wrogów (urojonych)

wszelkich pozytywn ych wartości społecznych i narodowy ch
i fałs z y wie (jako naturalizm) pojętej sztuki, to w najlepszym razie uważa się ich za n:eszkodliwych błaznó w ,
nad którymi można się przynajmniej pośmiać . Winę tego
p onosi także kr ytyka, która nie zajmuje si ę zupełnie problematami artys t ycznymi i nie chce się w tym kierunku
niczego naucz y ć, jak tego dowod zi reakcja na moje prace
te oretyczne (Nowe formy w malarstwie i Szkice estetycz ne), a także polemika o książce pt. Teatr. Pomijając już
brak estetycznego wykształcenia krytyków, główną ich
wadą jest
n i erze cz o w ość w po 1 em i ce, która
uni emożliwia ws zelki postęp w dyskusji i czyni, że walka
s taje s ię bezo wocna. Dawniej polski artysta mógł przynajmniej liczyć na swoją śmierć. Ale od czasu śmierci Tadeusza Miciń s kiego, który mimo to· został zapomniany,
widać, że i ten ryzykowny stosunkowo eksperyment nie
daje wyników dodatnich.
STEFAN ZEROMSKI :

rem dramatycznym

Stanisława

Ignacego Witkiewicza pod
istne curiosa. Sztuka dostępuje łaski wystawienia, ale po godzinie jedenastej w nocy, jako pewnego rodzaju dziwoląg, który się pokazuje,
ale się za to nie bierze odpowiedzialności . Do wystawienia
utworu, który wymaga nowych dekoracji i nowego zgoła
układu sceny, zużywa się stare płótna, u s tawiając je, ku
zupełnemu zgorszeniu i przerażeniu widza, w trójkąt i paprząc je srodze na futurystyczna. Utwory Stanisława Ignacego Witkiewicza, z dziwnie oschłego, twardego i jałowego
pnia duszy w y strzelające, są jednak w twórczości dramatycznej naszej oryginalnymi zjaw.iskami i zasługują na to,
żeby je traktować nie tak po macoszemu, jak dotąd. Gdy
chodzi o wystawienie dzieł znanych, dyrekcje nie szczędzą
kosztów i dekoratorowie łamią sobie głowy. Młoda i oryginalna twórczość musi czekać „ aż się przedmiot śwież y ,
jak figa ucukruje, jak tytoń uleż y" .
tytułem

Pragmatyści,

dzieją

Snobizm i

postęp

Wyd. J . Mortkowicza. 1929

JAN LORENTOWICZ:
śród

pisarzów młod s zego pokolenia p. Stani s ław Ignacy
Witkiewicz posiada um ysł bodaj najciekawszy. Mówię
u m Y sł, nie zaś ta 1 en t, bo właśnie dramat tej niezwykłej indywidualności polega na tym, że cała otchłań
(na razie bez dna) dzieli jego znakomite zdolności dialekt yczne i świadomość nowych form od jego twórczo ś ci.
Każda jego k s iążka, każda najdrobniejsza rozprawa stwierdza, iż wie on wybornie, jak powinno b y ć w sztuce, a jednoc z eśnie zdaje sobie jasno s prawę, że m oment twórcz y
nie zależy ani od woli, ani od stopnia uświadomienia artysty. Z utworów dramatyczn y ch p. Witkiewicza, poprzez
wszystkie zawiłości i dążenia teoretyczne, łatwo w y wn ios kować , że mógłby napisać świetn y dramat „normalny'',
to znaczy „realistyczny" czy „s ymboliczny". Czuje teatr,
jak rzadko kto w Polsce; ma wybitny zmysł konstrukc yjny a figury stawia ręką niezwykle pewną. Ale właśnie
p. Witkiewicz widzi w takim teatrze, powtarzającym ży
cie, zupełne zaprzeczenie sztuki ; nienawidzi go z całej
duszy, złorzeczy mu ze szczerą pa s ją.
Dwadzi eścia

Gdy zachodzi „okoliczność" wystawienia sztuki najzupełniej
oryginalnej młodego autora, jak to miało miejsce z utwo-
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się

lat teatru

Wyd. F . Hoesika. 1933

9

TADEUSZ ZELENSKI-BOY:
Odrzucając jak zmłóconą słomę wszystko, co było, sili s:ę
[Witkiewicz] tworzyć dla siebie nową sztukę: zimne
i mądre szaleństwo, w którym, jeśli je rozedrze raz po
raz krzyk duszy, to natychmiast przedrzeźniają mu się
szydercze echa w jaskrawych podźwiękach. Nic bardziej
niedorzecznego niż etykietka „bezsensu", którą jako rzekomy program przyczepiono do teatru Witkiewicza:
w gruncie rzeczy byłby on nieraz przeintelektualizowany,
zanadto obciążony pracą myśli, gdyby mu wtedy nie przychodził w sukurs niezawodny zmysł humoru (dosłownie
tutaj „szubienicznego") oraz wrodzone poczucie dynamiki
teatralnej. Witkiewicz nie wypowiedział może w teatrze
swego ostatniego słowa; mimo to nie waham się go uznać
za jeden z najsilniejszych i najoryginalniejszych talentów
scenicznych - i to nie tylko u nas. Rzeczą interesującą
i świadczącą, jak bardzo teatr ten urodził się z tętna chwili,
jest powinowactwo tego zakopiańczyka z odległym Sycylijczykiem Pirandellą, mimo iż wówczas, kiedy Witkiewicz
tworzył swój teatr, nie tylko dzieł, ale nazwiska Pirandella u nas nie znano, a sam Witkiewicz nie zna jego pism
zapewne dotąd.
Idzie on zresztą dalej poza granice dotychczasowego
teatru, ograniczonego nawet w swych zuchwalstwach korleksem realności życia. Potrzeba najsilniejszych wstrzą
sów w połączeniu z nieoczekiwaną reakcją humoru dyktuje mu owe sytuacje, w których ludzie mordują się wzajem na zimno m'ędzy dialektyczną dyskusją a jakimś
strzelającym jak raca dowcipem, trupy zaś wynosi się
z flegmą za kulisy, o ile im autor n~e każe· zmartwychwstać, aby tym dobitniej podkreślić życiową nieistotność
tych zdarzeń. Pomieszanie farsy i tragizmu życia, których
splątanie było zawsze igraszką mocarzy teatru, przybiera
u Witkiewicza nowe kombinacje barw i kształtów. Jest coś
z grand-guignolu w tym teatrze okropności, ale z grand-guignolu, którego kukły porusza mądry i piekielnie dowcipny artysta. [... ]
W tym stosunku do teatru jest tyle rzeczy nowych,
tyle momentów gwałcących dotychczasowe nawyki, że nic
dziwnego, iż publiczność poddaje się im z pewnym oporem. Otóż tajemnica przyjemności leży tu w tym, aby się
poddać; śmiać się, gdzie usta składają się do śmiechu, bez
troski o to, że jest obyczaj płakać, kiedy trup leży na
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Autoportret. 1922

podłodze; a tak samo poddawać się autorowi, kiedy w żar
cie wyraża głęboką myśl, poddawać się bez obawy o to, że
nas „b:erze na kawał". Ale dla najoporniejszych nawet
jasnym było, że tu bucha ze sceny olbrzymi talent, że się
spełnia coś absolutnie nowego i że odtąd byłoby ze strony

naszych teatrów zbrodnią nie dać się temu człowiekowi
w całej pełni wypowiedzieć.

że

rzekomy eksperymentator nie ma dość rzetelności i powagi do swego eksperymentu. Zresztą nie moją rzeczą jes t
pouczać autora, jakim ma być w celu sprostania zadaniom ,
które on sam sobie określił. Moją rzeczą ocenić dzieło zawiera ono niewątpliwie elementy oryginalne, ale - niestety, znowu wbrew p. Boyowi - nie czt1ję w nim istotnie
twórczej pasji.
Recenzje teatralne

Flirt z Melpomeną . Wieczór siódmy

PJW 1965

Pi s ma , t. XXII . PJW 1964

KAROL IRZYKOWSKI:

JAN LECHOŃ:

Sztuki Witkiewicza wyglądają zwykle jak mozaiki pozszywane ze strzępów rozmaitych sztuk innych. Posługuje się
metodami nowoczesnego malarstwa, na przykład Picassa,
którego obrazy wyglądają dla oka nienaw ykłego jak bezładna klejonka z wycinanek lub jak rebus. W literaturze
nie jest to nowość: podobnie pisał Arystofanes, a póżniej
na przykład niemieccy romantycy (Tieck, Grabbe, Brentano), w których gwarze teoretycznej takie wykpiwanie
życia nazywało się „ romantyczną ironią". I również chcieli
wywoływać wrażenie dzikiego snu, i tak samo im s ię to
nie udawało jak Witkiewiczowi tudzież wielu dzisiejszym
kiniarzom. (Tylko p. Boy bierze dobrodu sz~ie sam zamiar
za gotowe już ziszczenie). (.„J
Ale najsłabszą stroną utworów Witkiewicza w ogóle
jest dialog'. o ile nie zawiera kawałów stylistycznych. Nie
przyczynia się do charakterystyki ani osób, ani s ytuacji,
nie posuwa akcj i naprzód, wypełniony jest b yle czym , najczęściej dygresjami o kulturze, filozofii, matematyce, estetyce albo perwersji seksualnej (wszystk:e kobiety u Witkiewicza są perwersyjne). Autor po prostu i bez ceremonii
wkłada swoim osobom w usta to, co mu przyszło wczoraj
i dziś na myśl w tych kwestiach i czego nie miał jeszcze
czasu napisać w artykule. Nawet wójt Wścieklica rozprawia o pragmatyzmie, o Czystej Formie, perwersji itd. co się zewnętrznie uzasadnia tym, że studiował filozofię.
Na tak tani dialog pozwol'.ć sobie - trzeba nie lada odwagi czy nonszalancji.
Nie wdając się w dalsze -wywody, twierdzę, że Witkiewicz, który ma pewne plany teoretyczne w dramaturgii,
właściwie je zdradza, nie wypełnia, nie eksperymentuje,
tylko się tanio bawi. To jest w całej tej sprawie najgorsze,
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Dowiadujemy się, że rozpoczęta w Teatrze Małym praca
nad wystawieniem sztuki Witkiewicza Tumor Mózgowicz
jest sabotowana przez część zespołu, wyraźnie nie chcącą
dopuścić do tej ciekawej premiery*. Nie wątpimy, że dyrekcja teatru albo sama, albo korzystając z ingerencji obu
związków autorskiego i aktorskiego - znajdzie na to
sposób. Aktorzy, z taką podziwu godną potulnością grający np. Ma s kotę p. Zalewskiego albo Czerwony mlyn Molnara, muszą okazać tyleż samo choćby skromności wobec
niepospolitej inteligencji i rasowego temperamentu artysty, którego zresztą oceniła już nie tylko krytyka, ale nawet zwykła publiczność oklaskująca rok temu Wści eklicę
w Teatrze Fredry. Sztuka Witkiewicza wyrażnie i mocno
tłumaczy się teatralnie, czego już przed pięciu laty dowiódł
buchający
rozmachem spektakl p. Trzcińskiego
w Krakowie ; nie potrzebuje skandalu jako reklam y - ale
też nic na nim nie może stracić. Czy to jednak nie wstyd
dla aktorów Teatru Małego, że żegnają się jak pned
diabłem przed człowiekiem, z którym ich koledzy z krań
ców miasta bez obaw wódkę pili , a toruńscy aktorzy ła
mali się piernikiem?
„Wi a domości

Literackie" nr 13, 1926

• W końcu marca 1926 roku w Teatrze Małym w Warszawie przystąpiono do wystawienia Tumoru M ó zgowiczu ; po pierwszej próbie
część aktorów oddała role, wskutek czego dyr . Szyfman musiał
zrezygnować z realizacji sztuki. Wywołało to burzliwą polemikę
p r asową, w której w
obronie W i tkiew icza stanęli w pierw sz y m
szeregu Boy-Zel e ński i Jan Lechoń, w obronie aktorów zaś m. in .
Zygmunt Nowakowski i Karol Irzykowski. W końcu doszło do
„dyplomatycznego" kompro misu między związkamL autorów i aktorów , ale do w y stawieni a Tumoru w Teatrze M a łym już nie doszło.
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KAZIMIERZ CZACHOWSKI :

Dramaty Witkiewicza nie są bynajmniej filozoficzn ymi
traktatami, lecz ż y wymi zdarzeniami, przez których art ystyczne spotęgowanie przejawiają s i ę niejako skondens owane „formuł y bytu". Chodzi w nich nie o prawdę, lecz
o zdziwienie nad odkrywanymi nagle prawdami. O przypomnienie widzowi, że istnienie jest pełne dziwów, o wytrącenie człowieka z jego zmechanizowanego zobojętnienia ,
o rozpętanie w nim demonizmu. [ ...]
Cokolwiek wszak o twórczości Witkiewicza rzec moż
na dobrego lub złego , nie ulega wątpliwości , że w naszej
współczesnej l.iteraturze jes t to obok Rostworowskiego j edyny naprawdę wielki talent dramatyczn y. Jako duchowych jego poprzedników ws kazać by można poniekąd Sło
wackiego i zwłaszcza Micińskiego, ale talent to, choć nie
dokładnie wykrystalizowany, przede wszystkim wyjątkowo
oryginalny i bezwzględnie samodzielny. Zjawisko w swoim
rodzaju odrębne, sięgające wymiarów genialności , nawet
w krańcowym , aż psychopaty cznym sceptycyzmie zwątpie
nia.
Obraz

współcz esnej

literatury polskiej 1884-1 93 4

W arszaw a 1936

IGNACY FIK:

Witkiewicz

własny kierunek, który nazwał „czy Pewne sposoby eks presji został y tu podniesione
do bytu metafizycznych samoi s tności i poddane procedurze
najwyszukańszych kombinacji. W sztuce przestała obowią
z y wać logika normalna, to też bezsens ż y ciowy stał s i ę
programową za s adą budowy literackiej. Nie ch c ąc kor zystać z dominanty ani psychologiczn ej, ani społecznej i p opadł s z y z tego powodu w pesymizm, Witkiewicz , w y łączyć
musiał powieść z dziedzin y sztuki i uwa ż ać ją za obszerny
worek, do którego wrzuca się , co s ię komu podoba . Zasadą
budowy s tać s ię mu s iała mniej lub wię cej przygodna wi ęź
s ubiekty wn ych skojarzeń. Celem s potęg o wania atrakcji,
właśnie Witkiewicz, teoretyczny wróg treści, rzucić s ię
mu s iał na poszukiwanie perwersyjnych tematów. Dosta rczyła mu ich patologia ró ż nego rod zaju , zwłaszcza z zakresu seksuologii czy narkomanii. W ten sposób rzecz ystworzył

s tą fo r mą".
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Autoportre t. 1930

wistość została wprawdz:e zdeformowana, ale wcale nie
w sensie formalnym, elementy świata zostały jedynie dość
prostacko przekształcone na groteskowe i makabryczne karykatury,

20 lat literatury polskiej (1918-1938)
Kraków 1939

JERZY EUGENIUSZ PŁOMIEŃSKI:

Był niewątpliwie St. I. Witkiewicz fenomenem w dziejach
kultury polskiej i nie tylko polskiej, zresztą n:e znanym
umysłowej
eEcie europejskiej oraz społeczeństwom zachodnim, a co gorsza, nie znanym również prawie zupełnie
społeczeństwu polskiemu. Należał on do wyjątkowo rzadkiego - w Polsce przede wszystkim - rodzaju pionierskich teoretyków o zadziwiająco szerokiej skali twórczej
i renesansowo rozległych zainteresowaniach intelektualnych, a równocześn.ie do niemniej rzadkiego rodzaju odkrywczych artystów. Obojętne, że artysta kłócił się w nim
paradoksalnie z teoretykiem, przecząc sobie nieraz w jaskrawy sposób zamiast harmonijnego dopełniania się. Jego
wielostronność nawet w porównaniu z głośnymi twórcami
okresu renesansowego (Leonardo da Vinci, Michał Anioł
Buonarotti) czy oświecenia (J. J. Rousseau, Wolter, Swedenborg) jest zaskakująca. Naturalnie, że Witkiewicz nie
dorastał, mimo swojej wielostronności, do mistrzostwa żad
nego z wyżej wymienionych twórców. Filozof, który stworzył własny system filozoficzny, nawiązujący wprawdzie
do Leibnizowskiej monadologii, ale mimo to wcale oryginalny, atakowany zresztą przez polskie koła filozoficzne,
estetyk, głoszący wybitnie nowatorskie poglądy estetyczne,
które podważały kursujące w epoce dwudziestolecia teorie
estetyczne, teatrolog, walczący ze swoją epoką, a równocześnie twórca nowego dramatu i nowego teatru, nie uznanego, a nawet zaciekle atakowanego przez polską krytykę
teatralną i literacką (poza jednym Boyem Żeleńskim, gorącym wielbicielem teatru Witkacego), autor trzydziestu
kilku sztuk, wystawianych tylko chyłkiem, przeważnie na
scenkach doświadczalnych, awangardowy teoretyk malarstwa, naczelny w Polsce apostoł tzw. „formizmu" obok
K. Winklera i L. Chwistka, powieściopisarz, wskrzeszający
tak płodny w okresie oświecenia gatunek powieści-trak-
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tatu (Wolter, Rousseau, u nas Krasicki), tj. powieści o kierowniczej funkcji zagadnieniowej, wreszcie artysta-malarz,
pejzażysta i portrecista, malarz tysięcy portretów tzw. psychologicznych (określenie samego Witkacego), rozsianych po
całej Polsce, oto szereg dziedzin, w których wypowiada się
jego osobowość twórcza.
Bez względu na zastrzeżenia, jakie nasuwała i nadal
nasuwa twórczość St. I. Witkiewicza, nie podobna nie
przyznać, że ten wybitnie europejski intelektualista oraz
artysta górował nad swoją epoką przede wszystkim kulturą umysłową, zdumiewająco rozległą, oraz pasją intelektualno-artystycznej wynalazczości. Gdyby dzieła jego udostępniono Europie, stałby się zapewne dla europejskiej elity
kulturalnej twórcą bardziej urzekającym i zapładniającym
od głośnego przed II wojną światową angielskiego pisarza-nowatora, J. Joyce'a, i niemniej głośnego dzisiaj pisarza
francuskiego, Sartre'a.
Rozważania

nad twórczością St. Ign. Witkiewicza
Księga

pamiątkowa,

1957

KONSTANTY PUZYNA:

Dobry w końcu ten Witkacy czy zły? Rewelacja czy humbug? Rozczarowany entuzjasta rzuca się na poszukiwanie
autorytetów. Znajduje ich sporo, bo o Witkiewicza spierały się najwybitniejsze umysły. Kłopoty jednak rosną.
Kotarbiński pisze, że był to genialny talent filozoficzny,
ale niedouczony, ponadto zaś „rodził nie dzieła do porodu
gotowe, leci raczej embriony dzieł". Boy: „Nie waham się
oj!łosić t(,go genialnego improwizatora jednym z talentów
najtęższych i najoryginalniejszych, jakie wydała twórczość
dramatyczna - nie tylko w Polsce." Irzykowski powiada:
„twórcza zawziętość i może genialna grafomania". Co począć z takim pisarzem?
A przecież ta wiązka cytatów jest warta uwagi. Szczególnie formuła Irzykowskiego. Można by nią bowiem bez
wysiłku objąć także twórczość Wyspiańskiego, Micińskiego,

Przybyszewskiego, nawet Żeromski czasem aż s:ę prosi. Co
ciekawsze, przynajmniej w wypadku Wyspiańskiego z Przybyszewskim, powtórzy się tu identyczna - może mniej
jaskrawa jedynie - rozbieżność sądów między Irzykowskim i Boyem. świadczy to, że spór sięga głębiej: dotyczy
nie tylko Witkacego, lecz oceny pewnej formacji intelek-

17

tualnej, pewnego kręgu stylistycznego z epoki Młodej Polski, któremu Irzykowski był od początku niechętny,
a z którym Boya wiązały różne sympatie, zarówno artystyczne, jak towarz ysk ie. Witkacy z tego kręgu niewątpli
wie w yrasta : jest tylko o pokolenie młodszy.
Zatem - epigon, choć buntowniczy epigon, jak chce
Stawar? Na pewno nie. Lecz pojęcia „epigon" i „prekursor" s ą przecież względne: oznaczają jedynie proporcję nowych i starych elementów. Prekursorzy także nie spadają
z nieba.
Wstęp

do Dramatów
PIW 1962

Autoportret. 1929

ODRAMACIE <{ONb

Lech Sokół

Oni, „dramat w dwóch i pół aktach" powstał w roku 1920. Był
to dla St. I. Witkiewicza rok szczególnie owocny: napisał wówczas dziew i ęć dramatów, z których nie wszystkie ocalały. Jego
twórczość dramaturgiczna, rozpoczęta w roku 1918, rozwijała się
bujnie do roku 1925. Rok 1926 był już rokiem posuchy. Powstał
wtedy dramat Ponury bękart Wermi n stonu, którego nie udało
się odnaleźć. Dzieło wieńczą wreszcie Szewcy, sztuka pisana
w latach 1931-1934.
Sztuka Oni, nie drukowana i nie grana za życia autora,
podejmuje problematykę typową dla twórczości Witkacego przewijającą się w inn yc h dramatach, w powieściach
i pracach z dziedziny teorii sztuki oraz filozofii. Ogólnie rzecz
b :or ąc świat dramaturgii St. I. Witkiewicza da się określić jako
abs urdalny świat-labir y nt. Symbol ten - dość częs ty i głęboko
z n aczący
w kulturze europej skiej, a u Witkacego dokładnie
określony i przywoływany w późniejszych dramatach służy
określeniu sytuacji człowieka w świecie rzeczywistym. Człowiek,
tragicznie w ów świat uwikłany, ponosił klę sk ę - to była tragedia. Ale postaci Witkiewicza nie są tragiczne, kategoria tragedii nie prz ys taje do rzecz y wi s tości jego dramatu. Autor posługuje się śmiechem, kpiną, komizmem, jako nowym rodzajem
broni człowieka w walce z absolutem. Problemy wykp:one nie
s tają si ę przez to automatycznie rozwiązane . Rozwiązania nie
ma, nie ma „oczyszczenia", występującego w tragedii klasycznej.
Do dramatu Witkiewicza przys taje najdokładniej groteska, która, mimo kom izmu, szyderstwa, dowcipu , okazuje s ię bardziej
pesymistyczna niż tragedia, ponieważ nie przynosi rozwiązania.
katharsis. Ogląda j ąc na s cenie komiczne sytuacje, śledząc dowcipne dialogi , musim y pamięta ć , że u Witkiewicza śmiech znaczy
coś zupełnie innego niż np. u Fredry czy Bałuckiego. Zabawa,
częs t o wyśmienita, ma tu drugie, niepokojące dno.
Problematyka sztuki Oni obraca s ię wo kół sprawy, która
szczególnie niepokoiła autora. w:tkiewicz był prze konan y, że
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postępujący rozwój społeczny, osiągnięc i a nauki i techniki, doprowadzą do obiektywnego, jak mawiał, uszczęśliwienia ludzkości, ale jednocześnie spowodują upadek sztuki. świat zostanie

odarty z wszelkiej tajemniczości, człowiek, zautomatyzowany
manekin, pozbawiony indywidualności w sensie romanty cznym,
nie będzie zdolny do twórczości artystycznej czy filozoficznej.
Stąd często różne postac i Witkiewicza są określane jako „ostatni indywidualiści''.
„Oni ", reprezentanci „tajnego rządu", z Seraskierem Bangą
Tefuanem, „założycielem nowej religii Absolutnego Automatyzmu" na czele stawiają sobie za cel zniszczenie sztuki we
w szelkich jej przejawach . Wspan!ała galeria malars twa pana
Kaliksta Bałandaszka zostaje zniszczona. Tajna działalność Tefuana doprowadza także do ostatecznego upadku teatr. Wraz
z teatrem ginie, co prawda po części z przyczyn osobistych, Spika de Tremendosa, ostatnia aktorka „niezautomatyzowanego "
teatru. Teatr, jak mówi Tefuan, „musi być też czynnikiem automatyzacji. Za pięć lat zmienimy wszystkie teatry w przytułki
dla zidiociałych podrzutków."*
Obraz niszczenia dzieł sztuki jest niemal proroczy. w niewiele lat później zapłonęły stosy książek, a Goebbels wypowiedział słynne zdanie: „Gdy słyszę słowo kultura, odbezpieczam
rewolwer."
W dramacie sporo jest dywagacji filozoficznych utrzymanych w charakterystycznym dla Witkacego stylu. Jego postaci,
r~ztrząsające problemy filozofii egzystencjalnej i ontologii, są
niezwykle barwne i bujne. Zawdzięczają to zabiegowi redukcji
psychiki do kilku cech wybranych i wyolbrzymienia, groteskowego przerysowania tychże cech. Przemawiają dziwacznym języ
kiem, mieszaniną naukowego żargonu, sparodiowanej mowy potocznej i oryginalnych neologizmów. Język ten, czę s to krytykowany, ukrywa w sobie niewyczerpane pokłady komizmu.
Groteska, parodia, pastiche, sarkazm i ironia są żywiołem,
w którym Witkacy czuje się najlepiej. Jego sztuki są zabawą ,
zabawą szampańską, a przy tym pełną znaczenia. W szelkie problemy filozoficzne, choćby najpowazmeJ sze, w ypowiadane są
z szyderstwem, ironicznie. Ironia często przeradza s ię w autoironię. Wystarczy, jeśli idzie o dramat Oni, przypomnieć sobie wielokrotnie powracające uwagi na temat słynnej teorii Czystej
Formy. Witkacy parodiowa! dosłownie wszystko : rozmowy zasł y szane i dyskusje naukowe, język rozpraw filozoficzn y ch , matematy cznych i przyrodniczych oraz przede wszystkim • St. I. Witkiewicz, Dramaty , t. I, Warszawa 1962, s. 317.
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język

literatury. Jego świat, groteskowy, wyolbrzymion y , jest

parodią świata istniejącego.

Postaci dramatów Witkiewicza, cierpiące męki nienasycenia
i nudy, żałosne i śmieszne, poszukują wyjścia z sytuacji, wyjścia,
którego nie ma. Bałandaszek i Spika są ludźmi borykającymi
się z nienasyceniem i nudą . Witkiewicz dotyka tu spraw powracających wielokrotnie w jego twórczości, a wyłożonych obszerniej w powieści Nienasycenie. Ludzie Witkiewicza cierpią z powodu niena~ycenia życiem, to znaczy wszelkie ich przeżycia czy
też osiągnięcie jakichś celów nie daje im zadowolenia. Poszukują
wciąż tego, co nazywa się u Witkacego „ przeżycie~ istotnym_".
Ab y je osiągnąć uciekają się często do narkotykow, nurzaJą
w najdzik~zej rozpuście. „Nasycenie się" jest jednak bardzo
trudno osiągalne. Jeżeli już nawet uda się je osiągnąć - przeradza się w przesyt, obrzydzenie, skąd droga wiedzie do nudy,
spleenu, i w ostatecznym efekcie znowu do nienasycenia ...
Postaci chodzą wkoło , w kieracie, podobnie jak Jan Maciej Kar ol
Wści eklica z późniejszego dramatu. Ich cierpienia i wątpliwości
są potraktowane z szyderstwem. Ale kiedy Bałandaszek przy
końcu dramatu woła: „Kto i po co - oto są dwa pytania czło
wieka! Jak! Jest jeszcze jedno pytanie: jak? Na to odpowiadam:
kiedy dwa pierwsze są bez odpowiedzi wszystko jedno
jak"• - to dochodzą tu do głosu autentyczne kwestie filozoficzne, które podskórnie tkwią w każdej scenie, prawie w każdej
dłuższej wypowiedzi. Przykład powyższy podałem jedynie ze
względu na jego krótkość, nie przynosi bowiem oryginalnych
sformułowań. Ale nie trudno o nie u Witkiewicza.
Maj 1966

T.

* Ibid„ s. 341.
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ZE WSPOMNIEŃ PRZYJACIÓŁ

wtedy dwa fakultety, a we Lwowie był na trzecim, na chemii,
i potem jeszcze skończył matematykę.
Staś był wtedy w wieku przejściowym, chudy, wyciągnięty,
niezgrabny, nieśmiały. Po pewnym czasie ośmielił się i zadziwiał
swymi wiadomościami obu moich towarzyszy.

...

[ ]
Muszę

się tu wrócić i powiedzieć, że Staś przechodzJ najpasje, które, obok treści poważnej, przeplatały się
z czysto dziecinnymi, chłopięcymi zabawami, przy czym ojciec
zawsze był mu „towarzyszem", traktując każdy objaw już to
dziecięcych zabaw, już to zainteresowań głębszych jednako
poważnie, zupełnie na serio, wychodząc ze swych własnych założeń, żeby nie naginać, nie nauczać, a jedynie pomagać mło
demu życiu do jak najbardziej samodzielnego rozwoju własnych
duchowych pierwiastków i zdolności do najwyższego poziomu.
różniejsze

tanisław

urodził

się

24 lutego
jako syn
Stanisława W1tk1ew1cza i Marii z Pietrzkiewiczów
nauczycielki muzyki. Ochrzczony był w Warszawie, w kościeie św.
Aleksandra. Pod aktem chrztu są podpisani oprócz ojca, jako
świadkowie, Antoni Sygietyński, krytyk, oraz Józef Holewiński,
artysta rytownik.
Właściwe chrzciny (z olejów) odbyły się w cztery lata póź
niej w Zakopanem, na które przyjechała z Ameryki, jako matka
chrzestna, wielka aktorka Helena Modrzejewska. Ojcem chrzestnym był góral, popularny Sabała-Krzeptowski. Asystą na tych
chrzcinach były liczne pary góralskie. Później mówili górale, że
„Staś ich wszystkich jest chrześniakiem".

S

Ignacy Witkiewicz

dnia

1885. roku w _w~rsz_awie przy ul. Hożej nr 11

[... ]
Było

zimą z r. 1900 na 1901. Staś wtedy szesnastoletni,
[do Lwowa] z ojcem na doroczny egzamin w gimnazjum. Staś nie chodził do żadnej szkoły, gdyż w Zakopanem
była wtedy tylko szkoła początkowa. Nauczyciel tej szkoły, jednocześnie pierwszy kustosz Muzeum Tatrzańskiego, p. Staszel,
był pierwszym nauczycielem Stasia. Następnie kurs gimnazjalny
przechodził pod kierunkiem Mieczysława Limanowskiego, póź
niejszego geologa, profesora w Wilnie, wtedy jeszcze studenta
we Lwowie. Stryj ze Stasizm przyszli do nas niespodzianie.
Mieszkałem -nie sam, lecz we trzech. Moi współmieszkańcy byli
o dz'.esięć lat ode mnie stars·. Jednym z nich był inż. chemik,
dr fil. Bolesław Miklaszewski, wówczas asystent profesora Niementowskiego na Politechnice, póżniejszy twórca i rektor Wyż.
szej Szkoły Handlowej w Warszawie. Drugim był Władysław
Wojtowicz, późniejszy profesor szkół średnich, autor podręczni
ków matematycznych. Dodam jeszcze, że Wojtowicz m'ał za sobą

to

przyjechał

Zamieszcz?n~ tu fragmenty wspomnień pochodzą z książki:
Stanisław
Ignacy W1tk1ewtc~. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa pod redakcją
Tadeusza_ Kotarbmsk1e~o 1 .Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego. PIW, Warsza.wa J9o7; ostatni zas fragment z ks1ązki Rafała Malczewskiego Pępek

swiata. Wspomnienia o Zakopanem. Czytelnik, Warszawa 1960.
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''

Każde

nowe poznawanie życia objawiało się okresową pasją.
poznawanie przyrody, laboratoria, zbiory, książki różnej
treści,
dzieła
naukowe, dziecinne zabawy, żołnierze ołowiani
i wycinani z tektury, malowani przez ojca, modele statków, wykonywanych również przez ojca, studiowanie lokomotyw w okresie budowy kolei do Zakopanego. Był czas, że Stasia zajmowała
wyższa matematyka, której lekcji udzielał mu mieszkający wtedy
w Zakopanem, już w starszym wieku, prof. Folkierski. Darzył
on Stasia wielką przyjaźnią i cen:! zdolności.

A

więc:

[ ... ]

Na wiosnę roku 1914 Stanisław Ignacy przyłącza się jako
rysownik i fotograf do ekspedycji naukowej, która pod wodzą
prof. Bronisława Malinowskiego, słynnego etnografa, wyjeżdża
do środkowej Australii. Na ten wyjazd decyduje się Stanisław
Ignacy głównie pod wpływem głębokiego przeżyc:a po tragicznej śmierci swej narzeczonej, Jadwigi Janczewskiej.
Zaledwie ekspedycja wylądowała w Sydney, wybuchła wojna 1914 r.
Prof. Malinowski zostaje internowany, jako obywatel austriacki, a Stanisław Ignacy, jako rosy.jski poddany, odstawiony
jest do Rosji, do Petersburga. Ojciec Stasia, chociaż tak długo
mieszkał w Zakopanem, nie zmienił obywatelstwa, aby Staś nie
potrzebował służyć w wojsku austriackim, gdy w Rosji jedynacy
nie odsługiwali wojskowo.
W Petersburgu mieszkała ciotka nasza Jałowiecka oraz jej
córka Jadwiga żukowska. Staś przyjechał do nich.
Zobojętniały na wszystko, ciągle pod wrażeniem śmierci narzeczonej, Stanisław Ignacy wstąpił zaraz do przyspieszonej
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gwardyjskiej szkoły oficerskiej, aby później, gdy przyjdzie kolej
na „pospolite ruszenie'', nie potrzebować odsługiwać jako prosty
żołnierz.

Jako podporucznik, w drugim roku wojny, poszedł na front
kontuzjowan y pod Mołodecznem.
Ten okres służb y w stopniu oficera w ówczesnym wojsku
ros yjsk im, wśród ogólnego rozkładu i demoralizacji, wywarł poważny wpływ na Stanisława Ignacego. Wrócił do kraju w koń
cu 1918 r. Był przygnębiony i dopiero po pewnym czasie otrząs
nął się z tego przeżycia.
W Petersburgu zaczął malować portrety zarobkowo. Rozpoczął od
portretowania swoich kolegów ze szkoły oficerskiej
w Pawłowsku, a potem, nie mając na wydatki - zarabiał portretami. [„.]
Także jeszcze w Rosji, w r. 1917, zaczął poważnie pracować
nad filozofią, choć już przedtem, od wczesnej młodości, interesoi

był

wał s ię nią .

[„.]

Ignacy, podczas powszechnej wędrówki na wschód
w r. 1939, podczas wojny polsko-niemieckiej, pod wpływem zbliżającej się całkowitej katastrofy wpadł w stan silnej depresji
i odebrał sobie życie 18 września 1939 r.
Stanisław

JAN WITKIEWICZ

Stosunek Witkacego do matki był wzruszający. Kochał ją
i w sposób swoisty.
Bardzo charakterystyczną autentyczn ą anegdotę charakteryzującą doskonale jego stosunek do matki opowiadał mi w czasach późniejszych któryś z jego przyjaciół. Staś miał jechać do
Australii. Przed samym wyjazdem, żegnając się z matką, powiegłęboko

dział:

- Teraz mam do ciebie prośbę , ale czy obiecujesz mi, że
zrobisz to, o co cię poproszę?
Gdy zaś pani Witkiewiczowa, zdumiona, ale przyzwy czajona
do ekstrawagancji syna, wyraziła po krótkich targach swą zgodę ,
Staś ciągnie dalej:
Błagam cię, mamo, wyskocz teraz przez okno!
- Ależ, Stasiu, co ci w głowie!
- Mamo, musi sz to zrobić, błagam cię!
Ponieważ mieszkanie było
na niewysokim parterze, pani
Witkiewiczowa w rezultacie nalegań syna uległa, wdrapała się
na parapet i zeskoczyła.
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Ignacy Witkiewicz Potok na Olczy. 1908

•

- No, widzisz, Stasiu, zrobiłam, o coś mnie prosił, powiedz
mi więc teraz, o co ci chodziło, zmuszając mnie do takich dziwacznych poczynań?
- Dziękuję ci, mamo - na to Witkacy - teraz pojadę spokojnie, gd yj: wiem, że w razie pożaru dasz sobie radę i potrafisz
się uratować.

[ ...]

z gościem i bawiąc go odgrywaniem najprzeróżniejszych scenek.
Imitował różnych ludzi i parodiował ich ruchy i sposób mowy
w sposób niezrównany. Celował też w odgrywaniu całych scenek
między znajomymi czy też wyimaginowanymi postaciami. Pam_iętam, jak doskonale imitował Boya, Szymanowskiego, Struga,
Piłsudskiego i wielu, wielu innych, a nawet... Mikołaja II.
Witkacy był oryginalnym kolekcjonerem, a jedną z głównych
atrakcji jego pracowni było tak zwane „album osobliwości". By!
to dość pękaty foliał z powklejanymi weń najprzeróżniejszymi
fotografiami i przedmiotami. Można tam było znaleźć moc dokumentów dotycząc y ch właściciela albumu z tzw. „aus tralijskiego okresu", a więc najprzeróżniej s ze zaproszenia , legitymacje
e~c. tuż ob_ok pięknej kolekcji grafiki Konecznego (o którym
pisał tak ciepło St. Zeromski), podwiązkę Rity Sacchetto obok
kawałka skóry ludzkiej, a fotografię młodego Artura Rubinsteina
obok rysunków niżej podpisanego. Groch z kapu s tą .
Potem Witkacy zaczął zbierać las ki. O ile „album osobli""'.ości " . było czymś dla mnie niezmiernie interesującym, o tyle
nie miałem zrozumienia dla tej nowej pasji kolekcjonerskiej
mego znakomitego przyjaciela. Co pewien czas meldował mi
o swych zdobyczach. Jedną z prawdziwych sensacji było zdobycie laski Romana Dmowskiego czy też generała Szeptyckiego.

Nie było, rzec można, dziedziny kulturalnej czy też naukowej, wobec której nie zajął on zdecydowanego i określonego stanowiska . Powaga m y ślenia i poważny stosunek do spraw tzw.
„istotn ych" szły u niego jednak zwykle w parze z kompletnym
brakiem liczenia się z otaczającym go światem.
Bardzo grzeczny w stosunkach z ludżmi, gdy chodziło jednak o przeprowadzenie jakiejś „demonicznej" koncepcji czy też
stworzenie „nonsensu życiowego" bywał bezwzględny, a czasem
wprost okrutny, nie cofając się przed stworzeniem najbardziej
nawet kłopotliwych sy tuacji. Wprowadzić niespodzianie do obcego mu domu orszak najdziwniejszych i ad hoc zebranych
gości należało do jego najulubieńszych sztuczek.
Pamiętam szereg takich zebrań, gdy gospodarz, niezwykle
pochlebiany faktem goszczenia u siebie Witkacego, w miarę
przyby wania coraz to nowych i nieoczekiwanych gości, coraz
bardziej tracił na humorze, mienił się na twarzy, by w końcu
z głuchą rezygnacją i sztucznym uśmiechem pełnić swą, jakże
ciężką w takich razach, rolę gościnnego amfitriona do końca .
Pamiętam też pierwszą oficjalną wizytę Witkacego w domu
moich rodziców, którym cuda opowiadałem o swym nowym
prz yjacielu. Wizyta w y padła niezw ykle efektownie , gdyż Witkac y, w y piwszy potężną ilość alkoholu przy obiedzie („popojka
ci la maniere russe"), wykonał po czarnej kawie bieg na czworakach do salonu, gdzie zasiadłszy do fortep:anu odegrał cały
swój repertuar, z Menuetem skomponowanym na Oceanie Spokojnym i walczykiem pod tytułem Zal za uciekającym bezpowrot11ie życiem (własne kompozycje'), a skończywsz y na straszliwej
jakiejś improwizacji (chlust!). Pamiętam, że w gabinecie mego
ojca zebrali się właśn : e starsi panowie na brydża, tego rodzaju
więc wybuch temperamentu Witkacego wypadł dość nie w porę
Trzeba było nie lada wybiegów, by przerwać ten koncert, dla
którego or y ginalności , niestety, zebrani okazywali stosunkowo
mało zrozumienia . [... ]
Witkacy prz y jm o wał gości czę s to w nocn ym dezabilu (czasem nago) i odbywał s tarann'e toaletę (dbał Ot) niezwykle o czystość ciała i schludność garderoby), przez cały czas rozmawiając

Mimo wszystko stos unki nasze - jak inne stosunki Witkacego z l~dźmi - nie obeszły się bez tarć. Gdy kiedyś b ył u mnie,
przyn1es10no mi egzemplarz k s iążki, która s ię właśnie b y ła ukazał.a; _o ile się nie mylę, była to po francusku w ydana historia
POJęcia
czasu przez Zawirskiego. Zobaczywszy ją Witkiewicz
zap_roponował, by mu ją pożyczyć. Miałem ochotę sam ją przejrzec, a:e _wys~arczyło bardzo szybkie zastanowienie si ę trwające
zaledw'.e _Jak1s ułamek sekund y i uświadomiłem sobie, ż e nie chcę
odmawiac, wolę się obejść bez książki.
- No, dobrze - powiedziałem.
Otóż tego ułamka sekundy zastanowienia i tego „no" na
początku zdania nie mógł mi nigdy wybaczyć. Wielokrotnie do
tego powracał: twierdz i ł , że się zdradziłem w tym momencie
z m y ch prawdziwych uczuć, że naprawdę go lekc e ważę i pogardzam nim . Traktowałem to najpierw jako żart, a potem przekonawszy s i ę , że mówi na serio, u s ił o wałem mu tłumaczyć, że
moje uczucia dla niego są wręcz przeciwne, ale nie chciał się
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ROMAN JASINSKI

*

zgodzić; jeśli sobie nawet mówił sam tych swych
nie uświadamiam, to jednak je mam , on się zna na psychoanalizie lepiej i jego sąd jest miarodajny.
I przy tej sprawie przypomniał mi inną. Kiedyś dawniej,
przyszedłszy do niego na Bracką, zastałem tam wiszący na ścia
nie dop'ero co skończony portret młodej kobiety . Był naprawdę
uroczy: i sam rysunek, i model tak samo. Była to - narysowana
jednobarwnie, czarną tylko kredką - twarz, sama tylko twarz,
widoczna zupełnie na wprost, dość szeroka, z falą zaczesan yc h
wysoko włosów, schylona i z opu szczonymi na wielkich oczach
powiekami. Witkiewicz zapytał, czy mi się podoba. A gdy odpowiedziałem, że tak, oświadczył, że mi rysunek ofiaruje. Trochę
mnie ten dar krępował, ale wiedziałem , że nie można mu odmawiać, a przy tym rysunek podobał mi się wyjątkowo. I nigd y nie
przestał mi się podobać, wisiał długo w moim pokoju , a potem
na Prezydenckiej przy wejściu do niego. Gdy zapytałem , kogo
ten rysunek przedstawia, powiedział, że nie wie, że raz jeden
tylko tę kobietę widział.
Otóż
wówczas podczas owej psychoanalitycznej rozmowy
przypomniał mi go.
powiedział to, co miałem najcenniej- Dałem panu
szego, a pan tak mi się odwdzięczył.
Mówił to z całą powagą. Czy żartował? Nie jedyny to był,
zaiste, wypadek, gdy nie wiadomo było , czy drwi, czy 'mówi
serio.

z tym
uczuć

WŁADYSŁAW

TATARKIEWICZ

*

Warunki jego bytowania tak się ułożyły, że nie mógł on
wyładować swego niezwykłego dynamizmu, nie mógł
uaktywnić w pełni ogromnego potencjału energetycznego, który
tkwił w jego osobowości. Z tego wynikało jego nienasycenie
i stale nurtujące w nim dążenie do ucieczki od tej realnej rzeczywistości. Sądzę, 7.e gdyby on był bardziej „praktyczny'', to
stałby się reformatorem politycznym, socjaln ym, religijnym
i zmieniałby swoje zewnętrzne środowisko w szerokiej skali. Nie
mając ku temu warunków St. Ign. Witkiewicz u c iekał od codziennej rzeczywistości, a miejscem ucieczki była dla niego rzeczywistość sztuczna, odmienna od istniejącej , stworzona lub tylko
zaaranżowana przez niego samego w małym kręgu najbliż s zego
środowiska. W pierwszym rzędzie właśnie z tej jego cechy psychicznej wynikały zasadnicze rzuty jego postępowania i twórczości, poczynając od malarstwa z deformowaniem twarzy „mow

Autoportret. 1939

Umiejętność pozostawania w grani c ach swatch jest mqdrośc!q, którą nie
każdemu ra cz y

udzielić Przedwieczny

«Jan Maciej Karol Wścieklica». 1922

pełni
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deli" i deformowaniem przyrody. Szukanie nowych dróg i rozwiązywanie zagadnień malarskich bodaj mniejszą tu grało rolę może raczej b y ło ono środkiem, a nie celem.
Z tegoż źródła wypływa „teatr Witkacego", stąd nadawanie
znajomym zmyślonych nazwisk, tytułów (książąt , hrabiów, maharadżów) itp.
Stąd trzeba wyprowadzać jego zamiłowanie do urządzania
różnych kawałów, a nawet do różnych sztuczek mimicznych (istniały liczne fotografie amatorskie jego eksperymentów nad włas
ną

twarzą) .

Stąd jego damskie parasole, kraciaste kolorowe płaszcze ,
jego „muzeum". Nawet nie waham się stąd w dużej
mierze wyprowadzać jego licznych przeżyć uczuciowych. Można
powiedzieć, źe Witkacy organizował dokoła siebie „teatr" z nieprawdziwego zdarzenia i w takim teatrze dobrze s ię czuł , w nim
odpoczywał od rzeczywistości. W nim się wyżywał, gdyż był
i twórcą, i aktorem. Stąd jego zadziwiający dynamizm, czy to
w „pracy ", czy w „zabawie", czy w eksperymentowaniu - dla
niego wszystko to było odmianami twórczości. Stąd również wywodzę nie tylko jego zapał ,do eksperymentów na sobie samym
z rozmaitymi środkami, ale i jego natarczywość - często brutalną z jaką zmu s zał znajomych i przyjaciół do takich sam ych
doświadczeń, albowiem nie znosit w tych wypadkach ludzi nie
biorących czynnego udziału w „teatrze". To pragnienie teatralności było tak silne, że wmawiał w znajomych, jakoby zaszła
w ich psychice i zachowaniu taka lub inna zmiana pod wpływem
zaleconego środka, a tym bardziej wmawiał to w siebie samego.
Toteż skrzętnie notował na swych obrazach na wet wypitą literatkę piwa, „pyfko", albo filiżankę kawy (Cof.) , albo „Cocaina",
jakkolwiek czasem chodziło o wpuszczenie do nosa kilku kropel
I-szej kokainy z cynkiem (krople do oczu). Sądzę , że część takich
notowań mogła być fragmentem roli, którą sam grał w „swoim"
teatrze, część jednak niewątpliwie pochodziła z samosugestii,
której ulegał bardzo łatwo , a ·która nieraz dawała powód do
„nabierania" go.

TEODOR

BIRULA-BIAŁYNICKI

*
Witkac y był ciekawym ponad w szelki wyraz eksperymentatorem. Witkacowski teatr b y ł amators ki• co s ię zowie. Grali
w nim dentyści i malarze, państwow i przepowiadacze pogody,
• Mowa o t ea t r ze pro w adzonym przez Witkiewicza w Z a kopanem .
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czyli urzędńicy FIM-u, zielonookie panny. Najważniejsi byli ci,
którzy mówili z trudem po polsku, z akcentem angielskim, białoruskim lub rosyjskim .
Miss Cooper była gwiazdą tego teatru, który miał ułatwić
autorowi Sz ewców ujrzenie swych sztuk na scenie nieraz w wykonaniu piekielny m - m ówił a dzi wn ie j ęz yk iem polskim. Moż n a
było ją zrozumieć, czar jed~ak ducha, w y powiadającego swoje
kwestie z akcentem brytyjskim, robił swoje tym bardziej, s koro
główny bohater zaciągał, jak by wyrwał co rychło z Pińska lub
Jelizawetgradu. Wykonawc y b yli opętani rolami, jakie mieli
grać lub już odtworz yli. Lekarz deklamował badanej chorej u s tę
py z Biał e go Domku*. Wiatrolog, czyli Pimek w aksamitnym
berecie na głowie, który otrzymał od autora, czaił się nocami za
węgłem banku zakopiańskiego, by dopaść znajomego i klapiąc
zębcami odwalać R ys zarda Trzeciego. To trwało latami, sto wiatrów halnych przewiało Krupówkami, a Pimek wciąż straszył, choć
spod czarnego beretu zwisało już pobielone uwło s ienie. Ja, pon ieważ urodziłem się w Krakowie i jako tako mówiłem po
polsku, choć z akcentem zwierzynieckim, nadawałem s:ę racze.I
do malowania dekoracji. Pamiętam, jak e śmy wypędzlowali „dworek" w Białym Domku, jakie baniaste kolumny dźwigały daszek.
Poza tym nie wiem zupełnie, co by ło z tyłu, to znaczy, poza
dworkiem , czy jakaś stara „wolna okolica" jeszcze ze zbiorów
ś. pamięci Dzikiewicza, pełna brzóz i innych latorośli tak ży
wych, jakby wyrwan y ch z lasu, lub też jakieś koszmarne tworzywo poza czasem i sensem . Nie wątpię jednak, że słuchacze
ż yjący jeszcze pamiętają, jak brzmiał dialog. Autor siedział
w loży i obserwował z czartow s ką uciechą, co się nie dzieje tam
na deskach scenicznych. Zwłaszcza jak brzmi jego dialog nie
obdarzony żadną zdrową m y ślą ani posłannictwem s połeczn ym
lub jakimkolwiek innym. Najpoważniej s i obywatele ryczeli ze
śmiechu lub popadali w zadumę nad wszystkim, co się działo na
scenie. Dent y ści z bródkami jak Mefisto , Indianin podszywa j ąc y
s ię pod Angielkę, grający ducha polskiej umarłej, dziewczynki
błąkające się po scenie, lekarze pochodzący z głębi Rosji , mówiący „kwestie" akcentem aktorów z teatrów państwowych
w Warszawie, grających cara Aleksandra Pierwszego lub księcia
Konstantego - tworzyli zespół godny Broadwa yu.
Teatr przetrwał parę lat. Trzeba stwierdzić, że publiczność
zawsze dopi s ywała, młodzież urodzona w Zakopanem nie dziwiła
• Om y łka

Malczewskiego. Chodzi tu o sztukę Witki ew icza
dworku wyst aw10ną w teatrze z a kopiańskim 27 sierpnia
w rezysen1 autora. (Przyp. red.)
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w
1925

mał ym

roku,

się zupełnie surrealizmowi sztuki teatralnej Witkiewicza, daleka
od naturalistycznego teatru w dolinach. Widziała raz Wesele ,
grane w „Morskim Oku" w podobnym wykonaniu, które trwało
od siódmej wieczór do trzeciej rano, z Pimkiem w roli Szeli,
z weterynarzem jako Czepcem; paru lekarzy i kominiarz, który
grał Wernyhorę, dodali wdzięku utworowi równie „trudnemu"
jak dramaty Witkiewicza.
Nie ma jednak nic wiecznego na tym świecie. Teatr Witkacego rozpadł się. Pachniało starciem z bronią w ręku - w koń
cu okazało się, że dentysta „zdefraudował" (cóż za piękne, przedwojenne wyrażenie), a skarbnikowi pod postacią Angielki polecono sprawę zatuszować. Prawość miss Cooper nie wytrzymała
tego i stowarzyszenie zległo do grobu.
RAFAŁ

MALCZEWSKI

Stanisław

Ignacy Witkiewicz, Kometa Encke. 1918

Potworny, samotny, zb!qkany !eb
Zatacza kota w bezgwtezdnej przestrzeni,
Trawka majowa dziko się zieleni
(Ciężar sumienia jako pytek strzep),
Uśmtech zaśwtatów na umarlej twarzy
Ploszy motyle rozwścieczone s !ońcem.
Wszystko stę zdaje swoim w!asnym końcem,
Ostatni punk cik już się ledwie żarzy.
Smutek bezdenny
Rozchyla wewnętrzne zasłony
l ukazuje sens życta na zawsze st raco ny
I uśmiech Nicości ztmny i promienny.

«Maciej Korbowa i Bellatrix». 1918

Jarosław

PARODIA

Iwaszkiewicz

STANISŁAW

IGNACY WITKIEWICZ

RADOŚĆ KWICZYDUCHA
CZYLI METAFIZYKA NA PODWÓRKU

Dramat w 3 aktach i jednej

odsłonie

KWICZYDUCH SMOLIKIEWICZ
(duży

niecierpliwy blondyn ze śladami wielkiego powodzenia
u kobiet wchodzi nonszalancko i obejmuje Hipolitę)

Czy pani wiesz, że przychodzę z tropików? Nie jest
pani kochankiem.

możliwe, że

mogę stać się

HIPOLITA ORSZA
(podstarzała

brunetka ze

ś ladami

wielkiego powodzenia u kob iet)

Jeżeli ,

Dusiu, pragniesz zostać dla mnie czymś więcej niż był
śp. hrabia Baltazary Orsza, musisz się poświęcić na ołtarzu m oich
nigd y nieprzebranych chuci.
KOSTROJNISIA

(perwersyjna dziewczynka lat trzynastu)
Ależ,

nie

Hipolito, skoro pan Kwiczyduch ciebie
jego słusznemu żądaniu?

pożąda,

dlaczegóż.

zadośćuczynisz

HIPOLITA
Odejdź,

bo ci dam w

mordę!
ŻANDARM

(wchodzi, sal utuje)
Melduję
po wo łała

panu profesorowi, że Akademia Nauk Metafizycznych.
go na katedrę Glosatora Bertranda Russella .
(wychodzi)
HIPOLITA

Mój

mąż, śp.

głupstwa

Szambelan Baltazary, nie
metafizyczne.

zwracał

uwagi na takie

Pierwodruk: „ Cy rulik Warszawski" n r 4, 1926.
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Portret Marii Nawrockiej. 1919

KOSTROJNISIA

(do

Hipolity)

Patrz, oto nadchodzi nasz kochany Ludwik XVI.
z jego widoku.

Jakże się cieszę

LUDWIK XVI

Wprawdzie mam

zg i nąć

na szafocie, ale

lubię ładne

kobietki.

(obejmuje Hipolitę i caluje jq)
HIPOLITA

Ludwisiu, jak ty umiesz

całować!

KWICZYDUCH

(wyrywa

palmę

z wazonu i ud erza

nią

Hipolitę)

HIPOLITA

Umieram niewinna.
(pada i umiera)
KOSTROJNISIA

(usiluje
Puście

mnie!

otworzyć

drzwi)

Puście!

LUDWIK XVI

Moi

państwo,

te drzwi

są zamknięte .

Tu w ogóle nie ma

wyjścia.

KWICZYDUCH

Wasza Królewska

Mość

racz teraz

zdechnąć.

(Rzuca się nań, Kos t rojni si a u siluje ich rozdzielić. Trup
Hipolity powstaje i bi erze udzial w bi j atyce; ob szczaja rukopasznaja sch watka.)

Kurtyna
odnalazł
JAROSŁAW

IWASZKIEWICZ

P o r t ret N a ny Stachurskiej. 1929

DWA LISTY DO EDMUNDA WIERCIŃSKIEGO

21. VIII .1927

Szanowny Panie:
W odpowiedzi na pismo grupy artys tów wyraziłem już opini ę
negatywną co do Zakopanego, po eksperymencie z naszym teatrem amatorskim (be z i n tere s o w n y m !). Cóż dopie~ o mówić
o utrzymaniu 17 osób. Założ y ć centralę w Warszawie z przeno ś 
n ym s ztelażem do dekoracji i jeździć - to jest jedyna rzecz.
Chocia ż nasz b. administqicyjny d yrektor jest trochę innego zdania. Napisze to Panu sam. Tow. Tatrz. jest instytucją bez pieniędzy i ledwo się zajmuje ścieżkami w górach, a o jakichś wyż
szych zadaniach kult. nie ma mowy. Ja nic zrobić nie mogę, bo
jestem o s obistością wysoce nie popularną i moje wmieszanie s ię
zaszkodz ić ty lko może . Wszędzie mam wrogów nie jest to
mania prześladowcza, tym niemniej nic i nikogo nigdzie protegować nie mogę, bo sam wiszę w niebieskim lufcie. Ale wczoraj była u mnie żona red. „Epoki" (dod. podhalańskiego) i mówiła , że o ile Pań s two chcecie reklam y, to oni służą swoim
organem. Proszę więc Pana, ab y Pan zwrócił s ię do redakcji
„Epoki" w Warszawie. Oni obiecali poparcie. Dyr. adm. p. Na\vrocki nap!sze detale sam.
Rozumie Pan, że odradzając Zakopane jako siedzibę dla
teatru, p o stępuję wbrew sobie dlatego , że dla mnie, stałeg c
mieszk. tutejszego i bądź co bądź autora dram. nowego typu
byłob y to szczęściem . Ale uważam , że b y łob y to ty lko zaprze paszczen iem doskonałej idei.
Łączę wyrazy szacunku

Listy po c h o dzą ze zbior ó w
na ich o p u blikowani e.

p.

Marii
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Wi e r ciń s kiej,

któr a

zezwoliła

n am

---- ~ -

18.IV.1928

Szanowny Panie:
(W tej chwili przypominam sobie, że piliśmy na „Ty" - z kim
jeszcze, nie pamiętam. Proszę przypomnieć.) A więc: Kochany
Muńdziu: Przykro mi, że ostatnie chwile przeżyłem w Nirwanie.
Przesoliłem dawkę. I w ogóle ostatni raz. Dziękuję bardzo za
odprowadzenie mnie do domu. Miałem w:zje potem. - 3 dywizje
sam Y c h K n ob e 1 s d orf f 6 w, potem była ich nieskończoność.
Wyparły ich jakieś garnkowate twory. Napisz mi, czy się „zespół" na mnie nie obraził za krytykę. Ale lepsza otwartość. Tym
bardziej, że różne rzeczy umiEm ocenić. Tylko było przesolone
według mnie.
Pragnę więc bardzo, abyś całemu „ Zespołowi" i sobie wyraził moje serdeczne podziękowanie za Waszą pracę. Może się
gdzie jeszcze spotkamy.
Tymczasem ściskam Cię serdecznie
przesyłam wyrazy szacunku i sympatii Twej żonie.
Wasz Witkacy

Stanisław

ONI

Ignacy Witkiewicz

OSOBY
PAN KALIKST

BAŁANDASZEK

bardzo przystojny ciemny blondyn. Nieduży, szczupły, lat
36. W półakcie, na początku sztuki, ubrany w ciemny strój
marynarkowy. W akcie I - w żakiecie, w II - we fraku.
Bardzo bogaty, tzw. znawca „sztuk plastycznych". W ogóle
nieśmiały, ale miewa ataki koźlego zaiste uporu. Zupełnie
ogolony, rozdzialek w środku.
SPIKA HRABINA TREMENDOSA

aktorka. Zyje sobie z Bal a n daszkiem i ma wyjść za
niego za mąż. Znajduje się w trakcie przeprowadzania rozwodu z mężem swym, hrabią Tremendo s a, którego
już od lat nie widziała na oczy. Jasna blondyna, uczesana
wysoko z lokami po obu stronach. Oczy blade, nabrzm;al '1 .
Cala twarz przepojona ukrytym cierpieni em. Bardzo pięk
na. La t 28.
MARIANNA SPLENDOREK

kucharka. Bardzo przyzwoici e i fioletowo ubrana osoba
o kasztanowych wło sa ch. Bardzo piękna. Lat 39. Czarna
koronkowa chusteczka, którą pani Splendor e k
io
wklada, to zdejmuje z glowy bardzo często.
FI CIA
s lu:!:ąca. Ładna

dzierlatka, lat 18. Czarno ubrana. Z

białym

fartuszkiem.
DYREKTOR TEATRU (GAMRACY VIGOR)

pan we fraku i narzuconym
blond i takaż broda , ścięta w
men pierwszej klasy.
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nań pięknym
linię prostą

u

futrze . Grzywa
dołu. Dżentel

DWAJ LOKAJE

we frakach.
w akcie Il.

Roznoszą

chłodzące

TRZECH SEKRETARZY
dopingujące

napoje

a) Hr a b i a
net z

Teraz „oni"
MELCHIOR

ABŁOPUTO

pulkown:k, lat 55. Sumiaste, siwiejące wąsy i czarna, szpakowata czupryna. W akcie I im Zivil. Redengota tabaczkowa. Portki pepita. Lakiery. Krawat biały, plastrowaty. N os
szeroki. Poczciwości człowiek: gotów każdemu nieba przychylić. W II akcie w pełnym uniformie czerwonych huzarów gwardii prezydenta: czerwony mundur szamerowany
zlotem, białe spodnie, lakierowane buty z ostrogami. W rę
ku czarne futrzane czako z białą kitą. Mówi brodato-wqsiastym zawiesistym głosem, mimo że ma tylko wąsy, brody nie ma wcale. Akcent kresów wschodnich.
GLIWUS KRETOWICZKA

porucznik żandarmerii. Mily chłopiec, lat 28. Blondynek
dość delikatny. Bardzo układny, ale pod tymi formami
ukrywający charakter nieugięty i żelazną wolę. W akcie I
im Zivil. W II - w mundurze opisanym poniżej.
PROTRUDA BALLAFRESCO

dama lat 69. Matronowata ropucha. Ropuchowata, siwa .
Ubrana w dekoltowaną suknię czarną z fioletem w akcie
Il, w takąż niedekoltowaną w akcie I . Mówi władczo. Zona
przywódcy partii au~omatystów.
HALUCYNA BLEICHERTOWA

chuda staruszka, lat 66. Wysoka, mówi cicho, ale przekonywająco. Zona prezydenta. Tak zwana najstraszniejsza
jego halucynacja.

M a c i ej

Ch r a p os k r zeck i -

bru-

wąsami,

b) Bar o n

R u pre c h t Ba eh re n k 1 ot z - blondyn, ogolony,
c) M a r k i z F i b r o m a D a M i j o m a brunet
z bródką w szpic.
Młodzi ludzie wytworni w każdym pól calu. Ubrani
w I akcie w żakiety, w II - we fraki.
SERASKIER BANGA TEFUAN
założyciel

nowej religii Absolutnego Automatyzmu. Wielki
przyjaciel pułkownika A b l op ut a. Ubrany: w I akcie
i w półakcie w szerokie czerwone hajdawery i żółtą koszulę, przewiązaną czerwonym pasem z kutasami. Na nogach łapcie. Jatagan za pasem. W II akcie we fraku .
Olbrzymia czarna koafiura. Nos orli i czarne wąsy. Chudy,
wysoki. Twarz czarna od tkwiących w niej ziarenek prochu. Wróg sztuki.
ŻOŁNIERZE

POLICJI

ubrani jak Kret o w i czka w II akcie, tj. czarne mundury i czarne z zielonymi lampasami portki. Na głowach
hełmy stalowe. Jest ich co najmniej ośmiu. Karabiny z nasadzonymi bagnetami.
TRZY

PIĘKNE

DAMY

w balowych sukniach, na balu u Bał a n daszka. P i erwsza: suknia zielona. Druga: suknia fioletowoniebieska.
Trzecia: suknia różowa.*

SALOMON PRANGIER

finansista. Krępe bydlę z kwadratowymi plecyma. Niesły
chany despota. Lat 46. Szatyn . Włosy w jeża, krótko przystrzyżone wąsy. Jasnoszary garni.tur i żółte amerykany
w I akcie, frak w II .
ROSIKA PRANGIER

j ego żona. Brunetka w rumuńskim typie. Była szansonistka. Lat 22. Bardzo ładna i ponętna kokietka pierwszej
klasy. W I akcie ubrana czarno z czerwonym, w II - czerwona balowa suknia i odpowiednie akcesoria.
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* w przedstawieniu obecnym, na Scenie Kameralnej, r e ży se r
i scenograf nie trzymali się ściśle uwag Witkacego ani. co . do
samych postaci (nie ma np. Markiza Fibroma Da Mijoma 1 dwoch
pięknych Dam), ani co do ich stroju i wyglądu
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Sztukę

Oni Stanisława Ignacego Witkiewicza reżysero
na Scenie Kameralnej Witold Skaruch. Scenografię
przygotował Franciszek Starowieyski, muzykę Adam
Walaciński; układ tańców Witold Gruca.
Obsada: Henryk Boukołowski (Kalikst Bałandaszek),
Renata Kossobudzka (Spika hrabina Tremendosa), Zofia
Komorowska (Marianna Splendorek), Jolanta Czapliń
ska, Jolanta Wołłejko (Ficia), Wacław Szklarski (Dyrektor teatru, Gamracy Vigor), Stanisław Jasiukiewicz
(Melchior Abłoputo), Gabriel Nehrebecki (Gliwuś Kretowiczka), Maria Klejdysz (Protruda Ballafresco), Aniela świderska (Halucyna Bleichertowa), Michał Danecki
(Salomon Prangier), Jolanta Hanisz, Jolanta Czaplińska
(Rosika Prangier), Mieczysław Gajda (Hrabia Maciej
Chraposkrzecki), Andrzej Chomiński (Baron Ruprecht
Baehrenklotz), Krzysztof Kowalewski (Seraskier Banga
Tefuan), Wiesława Kosmalska (Dama).
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