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Zastosowanie we wspomnieniach o Witkacym metody prostackiego brązowania byłoby obrzydliwą krzywdą wyrządzoną
iego pamięci. Człowiek ten bowiem, pogardzający przez całe
iycie tzw. opinią publiczną i mający ją gdzieś, jak to stwierdzał na każdym kroku i przy każdej okazji, znajdował specjalną właśnie przyjemność w „skandalizowaniu się", zaskakując ludzi artystyczno-życiowymi ekstrawagancjami. Zastanawiały mnie one nieraz swym głęboko metafizycznym odblaskiem, jakbym to określił. Wykazywał w tym imponującą
odwagę cywilną, aż do ostatnich chwil swego życia, gdy
dźwigał już szósty krzyżyk na karku. [... ]
Spróbuję dać coś w rodzaju syntetycznej charakterystyki
portretu tego niezwykłego człowieka, który przez długie lata
był moim artystycznym przyjacielem i bratnią, życzliwą
duszą w moich tarapatach i przygodach życiowych.
A więc: Stanisław Ignacy Witkiewicz --'- Witkacy - filozof - teoretyk estetyki - malarz - alkoholik - na:k~
man - (w trzy ostatnie „specjalności" wkładał dużo w1w1sekcyjnego eksperymentatorstwa, stosowanego zaciekle na
sobie i na bliźnich) - powieściopisarz - dramaturg - znakOlll1ity imitator o kapitalnym aktorsko-błazeńskim zacięci~ prestidigitator intelektualny - gentleman - prekuroor wielu
zagadnień i zjawisk kulturalnych.
Wszystko to w formie doskonałej, zogniskowane w tej
fascynującej indywidualności.
Był on bezsprzecznie jednym z najciekawszych i najoryginalniejszych umysłów w Polsce międzywojennej, a przy
tym, co się, niestety, często w takich wypadkach zdarza (chociażby Rimbaud np.) człowiekiem pełnym głębokiego tragizmu wewnętrznego, który wyjaskrawiało, podkreślając go
jeszcze tym wydatniej - tło ponurej mozaiki złożonej z naszego rodzimego świństwa, kołtuństwa, płycizny i niedoroz-

woju kulturalnego.
Tak scharakteryzowałbym w skrócie tę
stać. [... ]
* Fragment wspomnień p. t. „Witkacy.' czyli o życiu.
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MÓJ TEATR *
Czy możliwe jest powstanie; choćby na czas krótki, takiej
formy teatru, w której współczesny człowiek mógłby, niezależnie od wygasłych mitów i wierzeń, tak przeżywać metafizyczne uczucia, jak człowiek dawny przeżywał je w związku
z tymi mi tarni i wierzeniami? [... ]
Aby podobną formę w teatrze stworzyć, trzeba, oprócz
i s t o t n e j p o t r z e b y jej stworzenia, czego zdaje się dziś
* Fragmenty książki „TEATR" - Kraków 1923.
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nikt w dostatecznie wysokim stopniu nie posiada, zupełnego
zerwania ze wszystkimi dzisiejszymi teatralnymi konwenansami, z dzisiejszym pojęciem sceniczności, akcji i psychologicznej podstawy konstrukcji sztuki teatralnej. Napięcie bowiem
uczuciowe podczas trwania na scenie dramatu, czy czegoś
podobnego - polega dziś jedynie na przejęciu się losami bohatera. Naprzód wszystko się wyjaśnia: co i jak, potem zaczyna się wikłać, dochodzi do szczytu, potem - bum!!: straszna
awantura i wszystko się kończy. To wszystko oczywiście w czysto życiowych wymiarach, jedynie trochę spotęgowanych. Do
tego widz musi być ciągle zajęty, ciągle ktoś wchodzi i wychodzi, w związku z całą intrygą, która jest główną osią zainteresowania, ciągle jest jakaś awantura na scenie, ale tylko
zależnie od uczuć i charakterów, lub też zderzenia ich między
sobą albo z jakimiś wyższymi potęgami, i to się nazywa
akcją. Widz nie może się nudzić z powodu braku ruchu na
scenie ani przez chwilkę. Walka człowieka z samym sobą lub
z losem, konflikty danego charakteru z sytuacjami zewnętrz
nymi - oto całe „menu" teatru współczesnego, od którego
już mdlić zaczyna nawet tak zwaną szerszą publiczność. Drugi
rodzaj, to różne gatunki strachu przed niewiadomym, zaczynając od ciemnego pokoju, a kończąc na śmierci, zużyte jako
efekty na scenie, od których mrowie przechodzi po krzyżu więcej nic. Trzeci rodzaj to symbolizm: cały czas lata np. niebieski ptak po scenie, ale widz musi mieć ciągle w pamięci,
że ten ptak to nie żaden ptak, tylko miłość przez wielkie M.
Ptak nareszcie zdycha - to znaczy, że i miłość zdechła też
w jakimś sercu. Pozatem mamy historję i wszystkich dawnych
mistrzów sceny w starych, współczesnych im i nowych stylizacjach, mamy dramaty składające się z żywych obrazów,
wypełnione mniej lub więcej mętną historiozofią, dramaty
muzyczne, muzyczno-rykowe, rykowo-wyciowe, wyciowo-pi-
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skowe, wszystko na nic - nuda w teatrze panuje niepodzielnie. Czy to będzie grecka tragedia po grecku, czy Szekspir po
szekspirow.gku, czy Ibsen po grecku i zmoderniwwany Ajschylos, skutek jest prawie ten sam. Czy to będzie dążenie do maksymalnego uproszczenia: jakaś jedna deska, prześcieradło i mó~
wienie wszystkiego jednym i tym samym tonem, czy absolutny realizm monachijski, czy moskiewski, wszystko to już
jest znane i oprócz manjaków uproszczenia lub komplikacji samych „odradzaczy", nikogo istotnie wstrząsnąć nie potrafi.
W Grecji ludzie szli do teatru prawdopodobnie dla innych
wrażeń, niż my. Oni treść sztuk znali dobrze, bo treść ta była
tylko pewną warjacją znanych wszystkim mitów. Na tle tej
znanej treści, która była tłem metafizycznym stawania się na
scenie, wszystko, co się działo, cały przebieg akcji, był tylko
przez swoją formę spotęgowaniem elementu metafizycznego,
którego w życiu, oprócz wyjątkowych chwil ekstazy, coraz
mniej zaczynali ludzie spotykać. Uczucia ludzkie, jako takie,
były tylko elementami stawania się, były pretekstem dla czysto
formalnych związków, wyrażających inny wymiar psychiczny
przez swoje stosunki i syntezę obrazów, dźwięków i znaczenia
wypowiadanych zdań. Nie były one treścią główną przedstawienia, wybebeszającą widza w prawie czysto fizyczny sposób.
Zadaniem teatru jest według nas to właśnie wprowadzenie
widza w stan wyjątkowy, który nie może być osiągnięty tak
łatwo w przepływaniu dnia codziennego w czystej swojej formie, stan uczuciowego pojmowania Tajemnicy Istnienia. Jest
to wogóle celem całej Sztuki, tylko teatr, w przeciwieństwie
do innych sztuk, mających swoje epoki większej lub mniejszej
istotności wyrazu tych właśnie treści, jest jakby zawsze tylko
degrengoladą czegoś, co być mogło, lecz nie jest. O ile inne
sztuki oddzieliły się faktycznie od objawów czysto religijnych,
jako treści ich dodatkowe, o tyle teatr, który jest dalszym
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ciągiem samego obrzędu , nie mógł się ostać wkraczającemu
weń życiu i stał się powoli nim samym. Jakby pozostała
po czymś skorupa wypełniona została zupełnie inną treścią.
Budowa sztuki dramatycznej, wybór punktów węzłowych
postulowanej całości wypadków życia, lub jakiegoś faktycz-

nego przebiegu zdarzeń, jest to ten element konstrukcyjności,
po dawnym obrzędzie. Ale treść tego wszystkiego
jest kompletnie inna, mimo, że tu i tam działają jakieś istoty:
ludzie czy fantastyczne bóstwa.
Dawniej były to bezpośrednie symbole Tajemnicy, przez
które przeświecała ona dość blisko i wyraźnie - dziś są tylko
ludzie, i tylko w tym pewnym spotęgowaniu, w tym stłoczeniu
na małym okresie czasu wielkich wypadków, możemy mieć
pewne poczucie dziwności życia, której, rozwleczonej w przebiegu dnia codziennego, a nawet „świątecznego", wcale już
nie dostrzegamy. To ostatnie jednak wrażenie daje nam wła
śnie w stopniu daleko wyższym niż teatr, pogardzany i mimo
to groźny jego wróg: kinematograf. Twierdzimy, że cokolwiek
się uczyni, czy jako uproszczenie, czy skomplikowanie, w ceht
wystawienia, zupełnie odmiennego od poprzednich, sztuk
teatralnych już stworzonych, bezsilni będziemy wobec ich
charakteru wewnętrznego, wynikającego z celu, dla którego
stworzone zostały przez ich autorów. Granicy tożsamości dzieł a
dramatycznego z samym sobą przejść nie możem:y :
Z jednej strony mamy „wystawiaczy", którzy uważają za
treść główną wrażenia dźwiękowe , lub dekoracje i ruchy.
Inni chcą zrobić svntezę tych elementów w ich największym
spotęgowaniu i doprowadzają widza do zupełnego obałwanienia:
nie wie on, co się z nim dzieje wśród piekielnych dźwi~ków.
to znów szatańskich w swym bogactwi~ obrazów, czasem
usłyszy jakieś zdanie, którego sens zaginie w ogólnym bric-ahracu wrażeń, i w rezultacie powstaje tylko chaos przeciwnych
pozostały
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sobie elementów, nie złączonych przez autora jedną wewnętrzną ideą samej formy, ponieważ sztuka potrzebuje tylko
pewnego natężenia elementów, aby być realistycznie wystawiona i pojęta przez widzów. Żadna stylizacja nie uczyni
z realistycznej koncepcji czegoś jakościowo innego, coby mogło
dać nowy wymiar przeżywania. [... ]
Teatr dzisiejszy robi wrażenie czegoś beznadziejnie zakorkowanego, co jedynie może być odetkane przez wprowadzenie
tego, co nazwaliśmy fantastycznością psychologji i dzią.łania.
Psychologia bowiem postaci i ich działania muszą być pretekstem dla czystego następstwa wypadków; chodzi tylko o to,
aby ciągłość psychologii postaci i działań o życiowych związ
kach nie była tą zmorą, pod które j ciśnieniem powstałaby konstrukcja sztuki. Dosyć już według nas tej przeklętej konsekwencji charakterów i tej „prawdy" psychologicznej, która
zdaje się wszystkim bokami wprost wyłazić. Co kogo obchodzi,
co się dzieje na ulicy Wspólnej Nr 38 m. 10, albo w zacza rowanym zamku, czy w dawnych czasach. My chcemy w teatrze
być w zupełnie innym świecie, w którymby wypadki wynik ające z fantastycznej psychologii osób zupełnie życiowo niekonsekwentnych, nietylko w czynach pozytywnych, ale i w pomyłkach swoich, osób zupełnie może do życiowych postaci nie
podobnych, dawały w dziwaczności swych powiązań stawanie
się w czasie, jako takie, nie uwarunkowane żadną logiką , oprócz
logiki samej formy tego stawania się. Chodzi tylko o to, abyśm y
musieli w sposób konieczny przyjmować dany ruch j a ki e j ś
postaci, dane zdanie o sensie realnym, lub też również tylko
formalnym, daną zmianę oświetlenia lub dekoracji, dan y
akompaniament muzyczny, tak jak przyjmujemy za konieczną
daną część kompozycji, lub dane następstwo akrnrdów w utworze muzycznym. Do tego możnaby jeszcze dołączyć element
zmienności danej psychiki i zupełnej dowolności życiow e j
12
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reagowania na dane wypadki, rówmez niczym nieusprawiedliwione. Jednak musiałyby one być zasugestiowane w tym samym stopniu formalnej konieczności, co wszystkie inne wyżej
wspomniane elementy stawania się na scenie. Oczywiście ta
fantastyczna psychologia musiałaby być przezwyciężona w ten
sam zupełnie sposób, co kwadratowa łydka na obrazie Picassa.
Publiczność, śmiejąca się ze zdeformowanych kszałtów na
obrazach mistrzów współczesnych, tak samo musiałaby się
śmiać z niedającej się na razie zupełnie wytłumaczyć psychiki i działań osób na scenie. Problemat ten jest jednak
według nas zupełnie do przezwyciężenia, w ten sam zupełnie
sposób, co obrazy i muzyka współcze sna: przez zrozumienie
istoty sztuki wogóle i przez przyzwyczajenie się. Podobnie,
jak ludzie, którzy zrozumieli nareszcie Czystą Formę w malarstwie, nie są w stanie patrzeć potem na inne obrazy'
i inaczej rozumieć tych, których przedtem nie pojmowali
i wyśmiewali, tak samo ludzie przyzwyczajeni do takiego
teatru, o jakim mowa, nie mogliby już słuchać i widzieć całej
realistycznej lub ciężko-symbolicznej produkcji dzisiejszej na
scenie. [... ]
Oczywiście sztuka t eatralna w wyżej opisanym stylu,
poza tern, że mogłaby się stać rzeczywistą potrzebą przynajmniej pewnej części publiczności, szukającej prawdziwie
a rtystycznych wrażeń, musiałaby jednak powstać jako naturalna konieczność twórcza u któregokolwiek z autorów dla
sceny piszących. Jeśliby była tylko programowym bezsensem,
wymyślonym na zimno, sztucznie, bez istotnej potrzeby, nie
mogłaby prawdopodobnie obudzić nic więcej oprócz śmiechu,
podobnie jak obrazy o dziwacznej formie przedmiotów, tworzone przez ludzi, nie cierpiących na istotne „nienasycenie
formą", tylko fabrykujących je dla businessu lub „pour epater
les bourgeois". [... I
14
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W analogii do „deformacji" w rzeźbie i malarstwie, do bezsensu logicznego i życiowego w poezji (i może a-tematyczności
i a-rytmiczności w muzyce) dalszym koniecznym momentem
rozwojowym formy w teatrze musi być wyrzeczenie się ży
ciowej konsekwencji akcji, na tle tego, co nazywaliśmy fantastycznością psychologii jakichkolwiek (fantastycznych , czy
zbliżonych do nas) istnień poszczególnych.
Tak jak przez odpowiednie ich użycie, słowa tracą wartość
jako znaczki do porozumiewania się i wyrażania określonych
myśli i uczuć i nabierają czysto formalnego znaczenia, odwartościowują się co do nowego sensu życiowego, aby w wyż
szym wymiarze czystej formy stać się elementami czysto
formalnymi, tak samo w bezsensownych z punktu widzenia
życia sytuacjach, działaniach i wypowiedzeniach zawiera si ę
niesłychane rozszerzenie horyzontu w tworzeniu formalnych
konstrukcji na scenie. Oczywiście nie mówimy tu o bezsensie
programowym, bezsensie dla bezsensu, nieopłaconym niczym
w wymiarach formalnych. Nie twierdzimy również, że dana
sztuka lub poemat powinny być obowiązkowo od góry do dołu
sensu pozbawione. Jesteśmy tylko zdania, że nie należy się
sensem życiowym w konstruowaniu czystej formy krępować ,
o ile ma się ze względów czysto formalnych na bezsens ży
ciowy szczerą ochotę , o ile jest on z punktu widzenia czysto
a rtystycznego prawdziwą koniec znością . [... J

KONSTANTY PUZYNA

„GLÓWNĄ RZECZĄ JEST TREŚĆ,
A NIE FORMA" *
Analiza całokształtu poglądów politycznych Witkiewicza
wyma gałaby osobnej rozprawy. J est na razie zbyt trudna
i wypadnie ją pozostawić następnej generacji. Nie ma obawy
zresztą: Witkacy wyżywi jeszcze kilka pokoleń badaczy. ~la
zrozumienia jego dramaturgii, gdzie tkanka polityczna .Jest
znacznie wątlejsza i mniej istotna niż w powieściach, wystarczy uświadomić sobie samo rozdarcie politycżne _Witkiewicza: świadomość konieczności i zwątpienie o jej sensie. „Ludzie teraz, to tylko wy - to każdy wie - mówi w ~zew_cach
pod adresem Czeladników. - Ale z ~rugiej strony me wier~ę
już w to nowe życie, które stworzyc macie '!"Y - oto mo~a
tragedia jak na patelni". „~ do tego -:- ,~odaJe w Poz~~~ntU;
jesieni - z jednej strony me mogę zmesc kłamstw dz1sieJ~ZeJ
demokracji razem z jej równym startem dla wszystkich,
parlamentaryzmem, niby równością wszystkich wo~ec I_'rawa
i tak dalej, a z drugiej strony - nic, ale to nic mme me o~
chodzi los klas pracujących i walka ich z mdłą de?1okracJ~,
która dopiero się zaczy na". Lecz czy naprawdę me go me
obchodzi, skoro wciąż myśli o tym i mówi w po~~eściac~,
skoro tak bardzo chce od tych spraw uciec w teoru sztuki,
filozofii, postulatach -Czystej Formy?
,
Nie Witkacemu nie zawsze można wierzyć na słowo, choc
wciąż przecież interpretuje sam siebie, refe~uj_e i komen~uje
własne idee, myśli , odczucia, i to przewazme zaskakuJąco
trafnie. Między pełną samoświadomością i na pół świadomym
* Fragme n ty studium p. t. WITK A C Y, o publiko w a n ego j a k o ws t i; p do w y d a 7
nia DRAMAT Ó W s. I. Wi t k iew iczn (PIW - 1962). T ytu ł frag m e nt ow p ochodzi
oct reda kcji progr a mu.
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okłamywaniem siebie, między demaskowaniem rzeczywistości
i konstruowaniem sztucznych
rajów,
między
buntem
i ucieczką - mieści się twórczość Witkiewicza. W konkretnych
scenach z dramatów lub powieści widać zupełnie jasno, choć
w groteskowo zdemonizowanych wymiarach, jaki świat ginie,
gnije, degeneruje się: „formacja burżuazyjna", „byli ludzie",
sfery arystokracji, finansjery, dyplomacji, cyganerii artystyczno-naukowej, oddające się „szataiiskim" orgiom w oczekiwaniu potopu. W teorii sztuki i w historiozofii Witkiewiczowskiej rozrasta się to w zagładę w s z e 1 k i e j kultury.
Żyć w tego typu psychozie nie jest oczywiście łatwo.
Toteż Witkacy własny wewnętrzny niepokój i niedosyt przekształca z kolei w teorię nienasycenia metafizycznego: szuka
metafizycznych wstrząsów, które by pozwalały zapomnieć
o świecie, przeżyć w nagłym olśnieniu, bezpośrednio, prawie
mistycznie - indywidualną Tajemnicę Istnienia. Kiedyś takich
przeżyć dostarczała ludziom religia; dziś dostarczyć ich może
tylko sztuka, erotyka, alkohol, narkotyki - chociaż i tego
nie na długo wystarczy, bo wraz ze wzrostem cywilizacji zanilrnją same uczucia metafizyczne. Ten nieco wyświechtany
dekadentyzm podnosi Witkacy do rangi wyznania wiary,
drwiąc zeń równocześnie z pozycji i dekadentów, i nadchodzą
cej „masy". Zarazem całą sprawę Przeżywania Tajemnicy
Istnienia jako Jedności w Wielości (wszystko z dużej Iii.tery)
usilnie stara się zabsolutyzować, „steoretyzować" w rozprawach
filozoficznych i estetycznych. Ponieważ całe kawały tych rozpraw z ich dyskursywnym, teoretycznym językiem pakuje bez
ceregieli do powieści i dramatów, powstaje stop zupełnie niepowtarzalny: elementy co chwila dezawuują się wzajemnie,
świat dramaturgii demaskuje filozofię, filozofia przekreśla
ów świat . Gra sprzeczności rośnie w potworną groteskę, z której nie ma już wyjścia.

IS

Oto korzenie samotnego ekspresjonizmu Witkacego. Majego głębsze źródła: świeże doświadczenia i sublimacja metafizyczna, z jakich rośnie. Tylko co począć z nimi
w Polsce lat dwudziestych, gdzie aura radosnego rozmachu
czyni je niezrozumiałymi nawet dla awangardy? Bliższy jej
jest konstruktywizm i futuryzm od tej pesymistycznej historiozofii: trzeba budować odzyskane państwo, „burzyć muzea"
tradycji, jak chciał Marinetti, konstruować maszyny, miasta,
szklane domy, nową poezję pracy. Łatwo uchwycimy ten ton
u Peipera, u wczesnego Przybosia . A jest w tej orientacji
także pokusa intelektualizmu, Witkacy zaś jest umysłem aż
nadto intelektualistycznym: nawet własny ekspresjonistyczny
krzyk obrzeża zazwyczaj ironią i trzeźwo formułuje jego
teoretyczne zaplecze. Ma też kult dla logiki, fizyki, matematyki, wysoko ceni spekulację filozoficzną, myślenie pojęciowe.
Zanim Tengier w Ntenasyceniu oszołomi Zypcia huraganem
„potwornej" muzyki zastrzega się Genezyp: „Ale ja musz ę
to wiedzieć w pojęci ach, a to całkiem co innego".
.
Zjawia się przy tym pokusa ucieczki -- od własnych niedawnych przeżyć, od tego, co się wie, od rzeczywistości w sferę konstrukcji abstrakcyjnych, w teorię Czystej Formy.
Zresztą słowa „ekspresjonizm'', „formizm", „futuryzm", „konstruktywizm" w latach dwudziestych nieraz bywają wymienne, oznaczają po prostu awangardę, nową sztukę . R?zbieżne orientacje warzą się jeszcze we wspólnym kotle; ich
wyznawcy kłócą się czasem zajadle, lecz zwykle przeoczaj_ą
istotne sprzeczności . To my dopiero zaczynamy je klasyfikować, to dla nas absurdalny wydaje się fakt, że krakowscy
formiści sami nazywali się także „polskimi ekspresjonistami" ,
co jest właściwie zupełnym pomieszani.em pojęć. Dla Witkacego nazwy te_ miały pewno inne znaczenie. Jego zdrada bJ:ła
wytłumaczalna, choć pociągnęła za sobą niemałe konsekwencJe.
jaczą już
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Witkacy zdradza bowiem ekspresjonizm z krakowskim
formizmem. Łączy się z tą grupą wkrótce po powrocie do
kraju, staje się jej czołowym teoretykiem i reprezentantem.
Unia wydaje się szczęśliwa i dla autora Kurki Wodnej: lata
owe to lata jego niebywałej płodności. Między rokiem 1918
i 1926 wyrzuca z siebie .trzydzieści kilka dramatów, trzy
książki teoretyczne o malarstwie i teatrze Czystej Formy,
ponadto maluje, dyskutuje, wygłasza odczyty, odgryza się
polemistom. [... ]
Aż raptem, około roku 1927, pęka formistyczny kaganiec. [. . .]
Bierze się do powieści. W roku 1925 zaczyna pisać Pożeg
nanie jesieni, wydaje je w 1927 i zasiada do Nienasycenia.
Teorię Czystej Formy na tym terenie po prostu wymija:
stwierdza, że nie obowiązuje ona w powieści, ponieważ powieść
jest zbyt długa, nie działa bezpośrednio, jako sztuka, obraz
czy poemat. Nie przychodzi mu do głowy, że można napisać
k r ó t k ą powieść, nie dłuższą od sztuki.
,
Brak tego prostego spostrzeżenia świadczy, że wyjaśnienie
jest wykrętem. Lecz tego właśnie trzeba Witkacemu: odrzu. cenia balastu własnej estetyki, stwierdzenia, że powieść nie
jest dziełem sztuki, może być zatem wszystkim, „począwszy
od apsychologicznej awantury, przedstawionej od zewnątrz,
do czegoś, co może graniczyć z traktatem filozoficznym lub
społecznym". Teraz uwolnione z pęt Czystej Formy buchnie to,
co Witkacy ma naprawdę do powiedzenia: wściekła, ekspresjonistyczna groteska polityczno-społeczna, połączona z katastroficznym traktatem i - krzywym oczywiście zwierciadłem obyczajów. W powieści wyzna całkiem jawnie „główną rzeczą jest treść, a nie forma". [... ]

JERZY EUGENIUSZ

PŁOMIEŃSKI

POŻEGNANIE Z WITKACYM

*

W powietrzu wisiał już złowrogi zapach pożaru wojennego. Alarmowe, przed-wojenne sygnały prasy płoszyły sen
z powiek ludzkich. [. .. ]
Zapowiedziałem Witkiewiczowi kartką pocztową wizytę
pożegnalną, która nastąpiła dnia 25 sierpnia 1939 r. po południu .
Czekał na mnie w pokoju na piętrze. Był rozstrojony
i blady, jakby po nocy spędzonej bezsennie. Opowiedział mi
na wstępie o męczącym śnie, który powtarzał się u niego od
pewnego czasu z demoniczną wprost tożsamością ze swoją dziwaczną scenerią i spiętrzeniem szczegółów, których bezsens
trudno było rozszyfrować według jakiegoś klucza normatywnie logicznego. Ale Witkiewicz wierzył niezachwianie we
Freudowską teorię snów z jej znachorsko-intelektualną, spekulatywną dociekliwością i z jej sofistyką, dla mnie przynajmniej wybitnie niestrawną . Żalił się również przede mną
na jakieś przykrości, których błahość uderzyła mnie natychmiast, a które jego przeczulony system nerwowy, chorobliwie
reagujący na bodźce zewnętrzne, wyolbrzymiał niewspół
miernie do ich nieważnej nikłości.
Wyszliśmy na balkon. [... ]
Witkiewicz zatoczył ręką okrągłym gestem w stronę krajobrazów górskich.
·
- Muszę to wszystko porzucić dziś lub jutro na zawsze świat mojego dzieciństwa i młodości. . . Drogi mi i bliski. ..
* Fragmenty XIII r ozdziału wspomni e ń o St. I. Witkie wiczu p. t. „ P o ls ki

ma ximus katastrofizmu", zamieszczonych w K s i ążc e Pamiątkow ej ku
czc i Witkie wicza (PIW - 1957). Tytuł fra g m e ntó w p oc h o d zi od r e d a kcji pr og r a mu.
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i nigdy więcej - nigdy - nie będą oczy moje podziwiać
tych cudów niezrównanych ...
Głos jego drżał nieznacznie, rozpłynąwszy się przy koń
cowych słowach w szepcie rozpaczliwego smutku.
- Powinieneś tu pozostać, Stanisławie tu mógłbyś
łatwiej przeczekać tę burzę odparłem cicho.
- Nie mogę, Jerzy - muszę wyjechać jak najprędzej do
Warszawy .. . czekają na mnie ... nie wiem, co się ze mną
stanie... w Warszawie mam mnóstwo spraw .
Milcz.al przez chwilę, a potem zaczął snuć bezdźwięcznym
głosem czarne horoskopy bliskiej przyszłości.
- Nie przeczuwasz nawet, jakie piekło wali się na świat . ..
niewielu to przeżyje.. . kamień na kamieniu nie zostanie
z tego, czym żyło nasze pokolenie i nasz czas. . . jesteśmy
nową Atlantydą, którą ten dziki potop zatopi wraz z naszymi
teoriami, które bezskutecznie usiłowały ujarzmić życie i poznać jego zagadkowy mechanizm do dna . . . z naszym zhisteryzowanym katastrofizmem, przerafinowanym i mdłym jak ta
cała epoka schyłkowa, szukająca nadaremnie swojego kompasu przeklęta epoka. . . z naszym pięknoduchostwem,
obcym społecznej aktywności człowieka naprawdę nowoczesnego - czuję, że zbliżam się z tą epoką do kresu .. .
ciężko mi będzie odchodzić, Jerzy mnie, który miałem
zawsze szalone ambicje, by wyssać z życia całą jego magię
i wyrwać mu jego tajemnice, by ponad jego prawami przeżywać i przemyśleć jego najistotniejszy sens . . .
Zamilkł na chwilę, by znowu podjąć swój spowiedniczy
monolog.
- W naszych oczach pęka ostatnie ogniwo końcowego
kręgu współczesnej kultury i być może społecznych
form życia . .. agonię tego kręgu przepowiedziałem w moich
I
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powieściach

i dramatach żadna siła nie może Je] pow. . nie o to chodzi, że ten klasyczny ciemnogród
zapadnie się wreszcie w nicość - nie warto tego żałować ...
ale upokarza nieznośnie świadomość , że jest się tylko bezradnym, nic nie znaczącym atomem wobec potwornego tę
tentu nowej historii - a jej horoskopy przerażają, cierpnie
na mnie skóra, gdy pomyślę, że ten zwielokrotniony Dżyngis
chan teutoński mógłby zwyciężyć... życie straciłoby swój
smak a kultura stałaby si ę agitacyjną tragifarsą rasistowską nie! nie mogę o tym myśleć bez dreszczu ...
Witkiewicz zgarbił się. W swoim odruchowym, posępnym
zgarbieniu robił wrażenie gigantycznego dębu, który powalił
huragan tragicznie na ziemię . Żałosny zapach przedwczesnej
starości wiał z jego przygarbionej zmalałej prawie postaci,
zastygłej w bezsilnej pozie.
.
- Wiele mógłbym znieść, ale nie zniósłbym tortur, piekielnie boję się tortur - w oczach jego czaił się obłąkany
strach - a czekają nas galery .. . jeden wielki obóz koncentracyjny - to nasza bliska przyszłość . .. - rzucał gorączko.wo
i bezładnie słowa, z których ziała przeraźliwa apatia. Jego
ogromnym ciałem wstrząsnął nagły dreszcz, jakby pod podmuchem lodowatego zimna. Oczy, których blask szmaragdowy
przygasł, wpił w daleki, niewidzialny punkt, jakby usiłując
z mroków przyszłości ...vydrzeć prawdę dnia jutrzejszego.
- Tak, Stanisławie, czeka nas niewątpliwie złowrogi egzamin, chyba cięższy niż poprzednie pokolenia polskie, ale nie
wolno się nam załamywać - mówiłem z umyś~nie szarżowaną
surowością, by rozwiać przytłaczający nastrój przygnębienia ,
który buchał ze słów i postaci Witkiewicza - a ty będziesz
szczególnie potrzebny życiu polskiemu ... - dodałem miękko nie wiadomo jeszcze, jak się ułożą sprawy - twoja diagnoza
przyszłości, która jest w tej chwili wielką niewiadomą, wydaje

strzymać.
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OSOBY :
Dr Plazmodeusz Bliidestaug
Plazmonik Blodestaug, jego syn
Róża van der Blaast
Klaudestyna de Montreuil
Cynga (nazywają go Józefem)
Pułkownik Manfred hr. Giers
I Grabarz .
Il Grabarz Józef Leon Girtak

Dejbel } Oficerowie są du wojennego Flowers
Książę Padoval de Grifuellhes .
Księżna Barbara .
Lidia, baronowa Ragnok, dama księżnej Stróż więzienny
Zosia
Służąca Róży van der Blaas t
Oficer gwardii
Osoby z

ROMAN STANKIEWICZ
JERZY KAMAS
IRENA SZRAMOWSKA
ALEKSANDRA GÓRSKA
JANUSZ ZAKRZEŃSKI
EUGENIUSZ FULDE
WŁODZIMIERZ SAAR
MARIAN CEBULSKI
MIECZYSŁAW JABŁOŃSKI

JAN KRZYŻANOWSKI
JULIAN JABCZYŃSKI
MARIA MALICKA
ELŻBIETA DANKIEW'CZ
AMBROŻY KLIMCZAK

* *

*

MAŁGORZATA

DARECKA
ARKADIUSZ BAZAK
tłumu

HALINA BEŁKOWSKA, KRYSTYNA KRóLOW~':.A, IRENA MISZKE, JANINA ORDĘŻANKA,
NINA SKOŁUBA-SZMIDT, KAZIMIERA SZI SZKO-BOHUSZ, MARIA ŚWIĘTONIOWSKA,
ANNA WALEWSKA, JÓZEF DIETL, STANIS W JĘDRZEJEWSKI, ANDRZEJ KRUCZYNSKI,
WOJCIECH KRUPIŃSKI, ANDRZEJ MROWIE , MARIAN SZCZERSKI, STEFAN SZRAMEL
Lokaje,
Reż y seria
BRONISŁAW
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DĄBROWSKI

więźniowie,

Scenografia
KAZTMIERZ WISNIAK

żołnierze

gwardii,

żandarmi ,

Mieduwalszczycy

Opracowanie muzyczne
FRANCISZEK BARFUSS

Współpraca reżyserska

MARIAN SZCZERSKI
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Inspicjent
MARIA KOMOROWSKA-MA TWISZYN
Sufler
MARIA CENCOROWA
Kierownik Techniczny
MIKOŁAJ

GA WRIŁOW

Kierownik Pracowni Scenotechnicznej
ROMAN FENIUK

Kierownicy pra cow ni
Krawieckiej damskiej
BRONISŁAWA

Krawieckiej

KOREJBO
m ęskiej

TADEUSZ STANKIEWICZ
P e rukarskiej
MIECZYSŁAW STĘPNIOWSKI

Operator

światła

EUGENIUSZ WIECHEĆ
Brygadier sceny
WŁODZIMIERZ

KOPACZ

Kapelusze
MARIA SZTUKOWA
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mi się nazbyt czarną i beznadziejną ... musisz żyć, chociażby
dla nowej kultury polskiej ...
Czułem , że moje słowa spokojne i rzeczowe, przy pomocy
których chciałem rozładować silny atak spleenu Witkiewiczowskiego, celowały tym razem w próżnię. Widocznie moje
dobroczynne fluidy, które mi nieraz przypisywał, przestały
działać. Witkiewicz był głęboko zmaltretowany duchowo. Słu
c hał mnie z twarzą chmurną i zamkniętą.
- Przestań Jerzy - odpowiedział śmiertelnie znużonym
głosem nigdy ni c byłem potrzebny społeczeństwu polskiemu
a ni polskiej kulturze - może garsteczka przyjaciół moich ,
naprawdę mi wiernych, odczuje moje odejście. . . zresztą nikt - nikt - nikt. .. - sącz) i martwo coraz ' cichsze słowa,
które zgasły nagle w bezgłośnym skowycie bólu.
- Tak„. tak„. będzie mi ciężko przekroczyć ten próg„.
a le muszę to zrobić - muszę! - powtórzył twardo, jakby
się szamotał sam ze sobą w obliczu ostatniej decyzji gdybyś
przeżył tę zawieruchę i chciał o mnie pisać błagam cię,
Jerzy -- pisz absolutną prawdę - mówił dalej · łamiącym
się, głuchym szeptem pluń na te wszystkie J>TZeklęte
konwenanse, które małych ludzi zapędzają w ślepą uliczkę
potwornego kłamstwa . .. pisz tylko pełną prawdę! nie zatajaj
niczego ... pamiętaj . . . - jego przygaszony głos stał się teraz
dziwnie chropowaty; jego wyblakłe oczy przeszywały mnie
dawnym blaskiem szmaragdowych lśnień, jakby chciały wymusić na mnie ślubowanie wierności fetyszowi prawdy. Zawsze szukałem prawdy i walczyłem o nią przez całe życie
swoje - może dlatego było ono tak burzliwe i najeżone niepowodzeniami. . . ale tylko konfrontacja z prawdą jest dla
twórcy istotnym sprawdzianem jego nieprzemijającej wartości nie boję się tego zabiegu - nigdy nie kokietowałem
nikogo i nie zabiegałem o niczyje względy. . . nie należałem
27

żadnej z kapliczek literackich oraz intelektualnych ... chodziłem wyłącznie własnymi drogami i pozostałem samowystarczalny. . . tego mi nie chciano wybaczyć, jak nie chciano
mi darować moich awanturniczych bufonad, którymi odgradzałem się samoobronnie od ludzkiego kłamstwa, ludzkiego
natręctwa i beznadziejnej płaskości naszego życia ... Przeży

do

waliśmy je nieraz wspólnie ... wiesz o tym równie dobrze jak'

ja, że to była dla mnie jedynie humorystyczna dywersja
duchowa ... czuję, Jerzy, że nie spotkamy się już więcej uśmiechnął się do mnie nikłym migotem bladego uśmiechu,
nasyconego melancholią mrocznych przeczuć - wybacz mi,
Jerzy, jeśli bywałem nieraz przykry w przyjaźni - zawsze
ceniłem twoją lojalność, mimo że intelektualnie staliśmy na
przeciwległych biegunach ... uścisnął mi mocno dłoń i ucałował delikatnie moje policzki.
Żegnając wtedy St. Ign. Witkiewicza nie spodziewałem się,
że to było moje ostatnie z nim spotkanie.
Wiadomość o jego śmierci samobójczej, popełnionej w zapadłej wsi wołyńskiej, dotarła do mnie w pierwszych dniach
października w Warszawie, dokąd przeniosłem się na jakiś
czas. Była dla mnie bolesnym ciosem. Długo nie mogłem się
pogodzić z myślą, że ten kapitalny wirtuoz życia i najniepospolitszy, wielokierunkowy twórca o niewyczerpanych wprost,
potężnych siłach witalnych, nie żyje naprawdę.
A jednak to był b.ezlitosny fakt. Historia wymuszała znowu
na społeczeństwie polskim swój wielokrotny, wstrząsający
haracz, którego potworny nonsens budził grozę.
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HENRYK VOGLER
REALNOŚĆ I ABSURD
„BEZIMIENNEGO DZIELA"

Bezimienne dzieło St. I. Witkiewicza zaczyna się od grobu,
a kończy się na rewolucji. To znaczy - innymi słowy zaczyna się od metafizyki, a kończy się na socjologii. Oczywiście, zarówno grób jak i rewolucja w Bezimiennym dziele
nie mają nic wspólnego z autentycznymi i rzeczywistymi zjawiskami, odpowiadającymi tym pojęciom. Grób kopie się
w Bezimiennym dziele tylko poto, aby Giers mógł sobie nad
nim · postać, w ten sposób dowcipnie personifikując przenośnię o „starcu stojącym nad grobem". Tzw. rewolucja zaś,
to tutaj awanturnicza przygoda anarchizujących młokosów
. w czarnych spiczastych czapkach i starców z siwymi brodami,
którzy się (jak wynika z motta do Bezimiennego dzieła) autorowi, po prostu, pewnej nocy przyśnili. Ale samo połączenie
tych dwóch terminów jest typowe dla pisarza, który jak
chyba nikt inny w literaturze polskiej porywał się na mówienie - a zwłaszcza na my ś 1 en ie - o sprawach najważ
niejszych.
Zwróćmy uwagę na datę powstania wymienionego utworu
scenicznego. Jest rok 1921. Polska rozpoczyna - po stukilkudziesięciu latach niewoli okres drugiej niepodległości. Kaden-Bandrowski głosi „radość z odzyskanego śmietnika". Skamandryci upajają się wiosną i winem, czerwienią krwi, ciałem
i zmysłami. Nawet Peiper i awangarda wielbiąc „miasto,
masę, maszynę" znaczą w ten sposób swój optymizm w stosunku do tworzącej się rzeczywistości.
Bodaj że jeden tylko St. I. Witkiewicz już wówczas vvybiega myślą poza ciasny teren „narodowego śmietnika", widzi
29

sytuację

wyzwolonego kraju w szerokim kontekście
wielkich procesów historycznych i . społecznych przeobraża
jących całą Europę, ba, cały świat. Dobrze zorientowany
w sprawach współczesnej filozofii (co prawda, przede wszystkim niemieckiej, co nadaje jego systemowi myślenia - podobnie jak to było u Karola Irzykowskiego - charakter nieco
~c~olastyczny). stara się w swojej analizie sięgać do samych
zrodeł poznama, do podstawowych problemów ontologicznych,
do istoty ludzkiego bytu . A wszystko to czyni nakładając
clownowską maskę,
z najbardziej błazeńskimi grymasami
i wysuniętym językiem. Na tle ogólnego uroczystego upojenia, tego rodzaju kpiąca postawa działać musiała jak
łatwo zrozumieć wręcz szokująco . Nie mówiąc już o tym,
że była czymś niesłychanym w bogobojnej, kaznodziejskiej
atmosferze literatury polskiej, gdzie, owszem, można było zastanawiać się nad historią i bytem oczywiście, narodowym - ale tylko ze śmiertelną powagą.
Elementy owe, zawarte w sztukach Witkacego, czynią
z nich -- zwłaszcza z tych pierwszych, z lat 1920-1921, do
których należy Bezimienne dzieło - dużej wagi dokument.
To ostatnie pojęcie pozwala, być może, rzucić pewne światło
na charakter twórczości dramatycznej St. I. Witkiewicza. Nie
posiada ona na pewno siły, żywotności, biologicznej - rzec by
można prężności, które z każdego autentycznego dramatu
(przykładem będziie tu nieodmiennie Szekspir) czynią coś w rodzaju samodz!elnego, tętniącego własną krwią i oddychają
cego własnymi płucami - organizmu. Sztuki Witkacego są raczej intelektualnymi konstrukcjami, a ich bohaterowie pojęciami, czy niemal wzorami matematycznymi, które mogłyby
być dowolnie wymieniane z jednej sztuki w drugą, gdyż poza bardzo zabawn:vmi nazwami, ujawniającymi olśniewającą
pomysłowość autora nie ma w nich właściwie nic indywi30

świeżo

dualnego. Nie będzie więc bardzo dalekie od prawdy stwierdzenie, że sztuki te są, w pewnym sensie, papierowe. Ale z papieru sporządzony jest również każdy dokument (często jest
to, po prostu, synonim dokumentu), co wystarczyłoby już ,
aby „papierowych" sztuk Witkacego nie traktować lekceważąco.
Także Bezimienne dzieło jest jak wspomniano - tego
rodzaju dokumentem. Mimo obcych nazwisk, m. in. francuskich (de Montreuil), holenderskich (van der Blaast), niemieckich (Blodestaug), angielskich (Flowers) czy nie-wiadomobliżej-jakich (Griffuelhes), mimo fantazyjnej nazwy kraju
(Centuria)
rzecz dzieje się niewątpliwie w Polsce.
„W Polsce, czyli nigdzie" - pisał Jarry, określając miejsce
nkcji Króla Ubu . W Polsce, czyli tylko w Polsce - można
powiedzieć, śledząc przebieg wydarzeń Bezimiennego dzieła
oraz występujące tam charaktery. I to w Polsce lat dwudziestych, tuż po pierwszej wojnie światowej i po tzw. „Cudzie
nad Wisłą". Co więcej, można by nawet stwierdzić, że obraz
kraju i ludzi jest w pełni reaiistyczny, gdyby termin ten, popularnie rozumiany, nie stał się równoznacznym z fotograficzną odbitką. Np. postacie księżnej Griffuelhes i jej synalka
mogłyby się wydać grotesko·;, e i absurdalnie przerysowane.
Ale tak prezentowali się wówczas n a p r a w d ę (z retuszem
nieodzownym dla wyrazu artystycznego) przedstawiciele tak
zwanej arystokracji, owi Potoccy czy Radziwiłłowie, którzy
w złoconych klatkach swoich pałaców, latyfundiów czy ordynarii wiedli surrealistyczną egzystencję, unoszącą się w sposób
niemal irracjonalny nad gęstym błotem chłopska-mieszczań
skiej codzienności. Witkacy już na samym początku drugiej
niepodległości widział ten absurd i irracjonalizm, który z całą
jasnością dostrzegają \Vszyscy dopiero dzisiaj, gdy powiew
historii zmiótł owe egzystencje, tak prawdziwe, że wydają
się · aż nieprawdopodobne.
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W 40 lat po Bezimiennym dziele Tadeusz Różewicz pi~ze
Grupę Laokoona, gdzie w pierwszej od~łonie pols~y celm?y
rozmawiają o Kierkegaardzie oraz żalą się na „~ezmtegr~?Ję,
alienację, frustrację", na co wracający z zagr~n~cy P°?rozi:y
zauważa: „Z tego, co panowie między sobą mowią mo~na s~~
domyślić, że jesteśmy w kraju". To samo !1ależałoby ~twierdzic
spotykając w Bezimiennym dzie~e artystow dyskut~Jących na
temat sztuki, malarstwa, muzyki, czy tez pułkownika. roz:nyślającego o „rzeczach ostatecznych". Tak, na pewi:-o Jestesmx
w kraju. A owe intrygi i spiski wojskowych, planuJące „ustroJ
pseudo demokratyczny ale bez_ żadne.~o parlamentarne~o
bluffu" pozwalają nawet dokładnie ustahc dat_ę. W ~zeczywi
stości niedługo później, bo w maju 1926 r. Pił~udsk1 dokona
zamachu stanu. I wreszcie najważniejsza realnosć owych czasów, której literatura rozentuzjazmowana „cudo~nym",
niemal z nieba spadłym wyzwoleniem - beztrosko me brała
pod uwagę i którą tylko Żeromski - ~le dopiero. v;r .trzy lata
po Bezimiennym dziele - _wprowa~ził do i:'O\~iesci (Prz~d
wiośnie): Rewolucja. Ale o rewolucji w Bezimiennym dziele
;eszcze - za chwilę.
, .
A więc w tej sztuce, którą autor okresla ]~ko.: „cztery akty
dość przykrego koszmaru" mamy d~ czynie.ma z kompleksem tematów, istotnych dla ówczesne] Polski, a nawet dla
zrozumienia wielu polskich spraw dzisiaj. Ale - tu. zaczyna
się ingerencja stylu Witkacego, będącego wyr~zem Jego osobistego, przewrotnego widzenia świata, a takze stosunku do
świata. Ten kompleks tematów mianowicie przekazai:y zostaje w szopkowa-kabaretowej, marionetkowej o~now~e, na
którą zresztą składa się kilka rozmaitych wątkow, Jak ~o
przenikliwie i gruntownie wykazał Konstanty P.uzyna. Historia jest dla Witkacego trochę przypadkowym zartem, P?dobnie jak takim żartem wydaje mu się po trochu egzystenc]a
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człowieka

na miniaturowej okruszynie, krążącej w niewiadomym celu wśród nieskończonych przestrzeni Kosmosu.
To też ważną rolę w dramaturgii Witkacego (zwracałem na to
uwagę pisząc o Matce) odgrywa par o d i a, będąca tu jednym
z zasadniczych sposobów satyrycznej deformacji. Twórczość
dramatyczna Witkacego stanowi poniekąd jak gdyby zwierciadło, w którym odbija się _polska i światowa literatura. Oczy-,
wiście, zwierciadło krzywe. Swiat Witkacego jest przepuszczony
przez filtr literatury, ale jest nią równocześnie zakażony,
zainfekowany z szatańską niemal złośliwością. Bezimienne
dzieło to jeden z charakterystycznych przykła?ów. Tyle, że w odróżnieniu od innych utworów, gdzie przedmiotem parodystycznej drwiny są przede wszystkim dzieła naturalistó_w:
Ibsena, Hauptmanna czy Rittnera - tutaj punktem odniesienia staje się Szekspir i polscy romantycy. Utwór rozpoczyna scena z grabarzami, zdająca się wyraźną parafrazą
odipowiedniej sceny z Hamleta, której metafizyczna refleksyjność otrzymuje "tu jaskrawo kpiące zabarwienie. Podejrzewam,
że dalszy, wysnuty stąd motyw (o ile w dramaturgii Witkacego można używać terminów z klasycznej teorii literatury)
„romansu nad grobem", tak brzemiennego w skutki romansu
księżnej z pospolitym grabarzem ma swoje znamienne
wwry, sięgające kto wie czy nie aż do ... Krasińskiego i Sło
wackiego! To przecież Krasiński wspominał w swoich listach
o romansach, jakie miewał z hrabiną Bobrową - na cmentarzu, co Słowacki zobrazował w Fantazym. Być może również
jest w tym nikły ślad szlachecka-chłopskich amorów z Wesela
Wyspiańskiego, z którego Witkacy nieustannie szydzi, ale tak
jak się zapewne szydzi z kogoś, od czyjego przem~źnego
wpływu nie można się wyzwolić. Jednym z zasadniczych
efektów groteskowo-ekspresjonistycznej poetyki Witkacego je~t
silne k o n tra s t o w a n i e m. in. właśnie kontrastowanie
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socjalne wzgl. klasowe, typu „Księżna i cham", podobne do
tego, jakie w dziesięć lat później stosował w tytule swej
powieści (Kordian i cham) spadkobierca romantyzmu i Że
romskiego.
Gdyż świadomość podstawowych konfliktów społecznych
i klasowych, wżartych głęboko w powstający do życia organizm nowej państwowości - towarzyszyła Witkacemu niem?-1
obsesyjnie. Jak wspominano już niejednokrotnie, spośród naszych twórców bodaj jeden Witkacy miał w owym czasie
(przypomnijmy raz jeszcze: jest rok 1921) poczucie i przeczucie nadchodzącej epoki zbiorowej i zorganizowanej odpowiedzialności. '!'ak wyjątkowa i oryginalna indywidualność,
jaką był ów malarz, filozof, powieściopisarz, dramaturg musiała obawiać się epoki, w której wyjątkowość i oryginalność mogłyby stać się podejrzane. Witkacy zdawał sobie
sprawę, że wobec rozwijających się nowych form organizacji
społecznej, wobec perspektyw cywilizacji przemysłowej i technicznej, a przede wszystkim wobec ofensywy inas pracujących
i klasy robotniczej, która w zwartych, zdyscyplinowanych
szeregach ruszała do walki już nie tylko o swoje prawa ale
o władzę - rola i znaczenie jednostki zmieniają się zasadniczo. Witkacy lękał się tej zmiany, a jednak widział jej historyczną konieczność, szydził z niej, a jednak był nią poniekąd
zafascynowany. W tym samym roku co Bezimienne dzieło powstała Kurka wodna (wkrótce odbyła się jej prapremiera
w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie) , która podobnie jak
Bezimienne dzieło kończy się - rewolucją.
W ostatnim „epilogowatym" akcie Bezimiennego dziela tłum
likwiduje bunt wojskowych i pod hasłami: „Niech żyje jednolita MASA!! Przecz z indywiduum!! Precz z osobowością!!"
zaprowadza w Centurii nowy porządek. Przywódca ruchu projektuje ustrój oparty na „związkach zawodowych prawdzi-
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wych leniwców". Fakt, że ów przywódca jest - poetą, jeszcze
bardziej podkreśla ironię. Kto wie nawet, czy nie stanowi to
pewnego rodzaju aluzji do ... Nieboskiej komedii, gdzie - jak .
wiadomo - wodzem był również poeta, tyle że wodzem wręcz
przeciwnego obozu.
Krasińskiego widzenie dwóch przeciwstawnych obozów ma
również elementy satyryczne. Nieboska jest przecież „komedią". Ale u Witkacego „komedia" nie jest tylko poczciwą
jeszcze, mimo wszystko - XIX-wieczną satyrą. Zrodził ją
już wiek XX. A więc jest ona totalna i absolutna. Rewolucja
Witkacego nie mieści się w żadnych konkretnych kategoriach
politycznych. To - po prostu - absurd. Absurd, rewolucjonizujący rzeczywistość przez doprowadzenie jej do sytuacji
i możliwości - czy raczej niemożliwości - krańcowych. A jednak w Bezimiennym dziele nawet i one - utrzymane przecież w wymiarach czystego nonsensu mają bez mała, charakter proroczy. Mogłyby tego dowodzić choćby niektóre ostat• nie wydarzenia w ruchu robotniczym na odległych krańcach
azjatyckiego kontynentu i krańcowe hasła tamtejszych radykalnych ugrupowań, na czele których stoi - sędziwy poeta.
W kilkanaście lat później, w ostatnim utworze scenicznym,
napisanym niedługo przed wybuchem drugiej wojny świato
wej, w Szewcach (1938) - ta ustawicznie dręcząca Witkacego
wizja nabierze bardziej drapieżnych i katastroficznych wymiarów. W ten sposób przypieczętowane zostaje niejako przeczucie końca burżuazyjnego świata , które na początku mię
dzywojennego dwudziestolecia utrzymywało się jeszcze u autora Matki w granicach zabawy. Ale w zabawie Bezimiennego
dziela tkwi już coś z przyszłych Szewców. świadczy o tym
choćby temat spisku mieduwalszczyków, pojawiający się zarówno w jednym jak i w drugim utworze. Powinowactwo
obu sztuk podkreślone jest w dzisiejszym przedstawieniu przez
3&

w_łączenie w tekst Bezimiennego dziela paru ustępów z Szewcow, zresztą w minimalnym zakresie i tylko dla pełniejszego
scharakteryzowania niektórych postaci.
4_6 lat te~u na scenie Teatru im. J. Słowackiego w KrPko_w1~ z~deb1utował zuchwały awangardzista Stanisław Ignacy
W1tk1_ewicz. W czerwcu 1921 r. mianowicie odbyła się tu prapremiera Tumora Mózgowicza w reżyserii dyrektora teatru
T~ofila Trzcińskiego. Dziś ten sam teatr kontynuuje swą pionierską rolę występując z prapremierą nieznanego dotąd i nig?zie niegrane~o Bezimiennego dzieła. Ale autor stał się ju7.
rueom~l kla~kiem, a doświadczenia minionego półwiecza pozwalaJą w Jego burzących dotychczasowe konwencje ekstrawagancjach dramaturgicznych odczytać wcale wyraziście i bez
e kstrawagancji dramat i komedię naszej współczesności.
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„EKSPERYMENTY"

WŚRÓD

TRADYCJ I

Nie wiem, czy znalazłby się drugi teatr w Europie - miejski, a więc oficjalny i „reprezentacyjny", o tak chlubnej tradycji „eksperymentalnej" .. . Wiekopomną zasługą kierowników
teatru krakowskiego było godzenie tradycją przekazanych arcydzieł literatury światowej z rodzimą współczesną twórczością.

f;i~'\Ą

lll:'> ~\.1

ALFRED WOYCICKI

nalety i..-taYiAć w garćleroliie.

Autorem tego twierdzenia był stuprocentowy artysta teatru .
znawca teatrów całego świata, Karol Frycz, Jeżeli do jego
bogatych doświadczeń dodamy, że w wypowiedziach swych
nigdy nie grzeszył przesadą, twierdzenie powyższe (I. K. C.
1935 r. - nr 103) nabierze właściwej wagi. Opinia ta dotyczyła lat 1893 do 1935, tzn. działalności T, Pawlikowskiego.
J. Kotarbińskiego, L. Solskiego, A. Grzymały-Siedleckiego ,
T . Trzcińskiego i J. Osterwy. Już o pierwszym z nich pisał
~ perspektywy lat i długoletniej praktyki teatralnej, Tadeusz:
Zeleński-Boy: Teatr Pawlikowskiego miał charakter teatru
a w a n gar dy - dla całej Polski wówczas. (Podkreśleni e
Boy'a). Spróbujmy to najlakoniczniej uzasadnić. Otóż przez·
scenę krakowską weszły wtedy do Polski najnowsze europejskie kierunki literackie, poza tym pierwsze współczesne sztuki
rosyjskie, a także po raz pierwszy pojawiły się polskie i zagraniczne sztuki o tematyce proletariackiej. Dodajmy do tej
nowatorskiej (czy według Frycza „eksperymentalnej" lub jak
chce Boy „awangardowej") działalności, nowy styl gry.
oraz - co może najważniejsze - wprowadzenie po raz pierwszy na scenę polską reżysera w dzisiejszym rozumieniu tego
zawodu, więc jako organizatora czy dyrygenta całości widowiska, twórcy kształtu i wyraziciela sensu dzieła scenicznego.
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Droga artystyczna Pawlikows~dego i kierowaneg? przez nieg;o
teatru prowadziła od naturalizm~ przez syI?b?hzm do :eahzmu, uwzględniając cały modermzm europeJ~k!··· prz~d innymi teatrami w kraju. Jednak naczelne mieJsce, zaJmowała
twórczość polska reprezentowana przez 84 autorow, '!" tym
12 debiutantów z Wyspiańskim na czele. Ten, telegraficznym
stylem ujęty bilans działalności. pier~szego dyrek!or~ Teatr~
im. Słowackiego pozwala potwierdz1c słowa Boy a i uzna~,
że Pawlikowski jak0 pierwszy w Polsce: teatr unarodo~ił
w treści zdemokratyzował w idei, a zeuropeizował w formie.
Jego w~ółpracownicy i uczniowie przenie~li te zdobycze
i doświadczenia w następnych latach - koleJno - i:a sceny
Lwowa, Łodzi, wreszcie w 1913 roku do warszawskiego Te~
a tru Polskiego.
.
z tych twórców, których P~"".'lik_o~ski wprowad~i_ł na scenę,
naczelne miejsce zajął Wyspianski i to w P?dWoJnym charakterze: dramaturga i scenografa. Okazał się pre~urso:em
idei artystycznych, które dopiero w ~ze:eg lat po i:im. m1:ły
znaleść swój wyraz w teatrze europeJsk1m. Uzasadmeme L_~o
twierdzenia znajdą zainteresowani w rozprawach T. T:zcu~~
skiego, W Horzycy, Z. Strzele~kiego i innyc_h, w pubhk_aCJl
ot. Wyspiański i teatr wydaneJ przez Teatr im. Słowackiego
{i tamże do nabycia). Swoją misję p~ekursor~k~ r?zpoczętą
za dyrekcji Pawlikowskiego, utwierdził Wyspianski za . dyrekcji J. Kotarbińskiego m. in. Weselem, Wy_zw?leniem,
a zwłaszcza Bolesławem Śmiałym. Dalsze rewelacJe Jego geniuszu teatralnego miały przybrać żywy kształt sceniczny za
dyrekcji L. Solskiego i A. Grzymały-Siedl~ckiego. ~e. skarb~a
twórczości Wyspiańskiego . obficie czerpali ocz~w1sci~ tak~;
inni dyrektorzy Teatru Słowackiego, prezentuJąc ~iększosc
jego dzieł scenicznych w różnych, zależnych od z:n:ian es!etyki teatralnej, realizacjach. Przy tych sposobnosciach me-

jednokrotnie okazywało się, że awangardyzm Poety Wawelu,
trwa jakby ponad czasem. Czyż nie potwierdził tego olbrzymi
sukces ostatniej krakowskiej wersji Wyzwolenia (1957 r.)
w inscenizacji dyr. B. Dąbrowskiego? Wciąż - chociaż 60 lat
minęło od śmierci Wyspiańskiego wybitni artyści teatru
odkrywają go na nowo dla dzisiejszego widza. Więc trwa
również ponad „modami". Bywało, że usiłowano go z kretesem wykończyć, ośmieszyć, czy bodaj odrzucić do lamusa.
Ale zawsze wychodził obronną ręką. A nie raz sukurs przychodził z najmniej oczekiwanej strony, upominali się bowiem
o niego, ba! stawiali go na szczycie, tacy artyści-nowato:zJ'.',
którzy raczej chcieli burzyć wszystko co było przed rumi.
... prócz jednego Micińskiego, był Wyspiański jedynym
wielkim zjawiskiem naszego teatru przedwojennego w wymiarach czysto artystycznych. Był przede wszystkim autorem teatralnym w sferze Czystej Formy, dramaturgiem par
excellence ...
Tak pisał Stanisław Ignacy Witkiewicz w 1937 r., a więc
w 16 lat po swym debiucie na tej samej scenie, która wydała
Wyspiańskiego, czyli w Teatrze im. J. Słowackiego.
Szczęśliwy traf chciał, że w tym czasie kierował krakowską sceną artysta, który biorąc przykład ze swego mistrza - Pawlikowskiego, szeroko otworzył dostęp do teatru
wszystkim nowym kierunkom artystycznym, a zwłaszcza tym
polskim dramaturgom, którzy wykazywali twórczą indywidualność. Był nim Teofil Trzciński. Jemu to zawdzięczała
swe debiuty cała awangarda polska z iW itkiewiczem, Wandurskim, Zegadłowiczem, Grabińskim i J. Hulewiczem na
czele. Dał 30 prapremier autorów polskich. Z pisarzy zagranicznych po raz pierwszy w Polsce przedstawił dzieła całej
awangardy europejskiej: Pirandella, Jewreinowa, Kaisera,
Benelli'ego, Benaventa, Langego, Jensena, Capka, Schonherra,
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Claudela, Rollanda i wielu innych. Boy wyraził się kiedyś,
że teatr krakowski pełni funkcję kierownika literackiego
wszystkich teatrów polskich. W podobnym tonie opiniowali
działalność Trzcińskiego:
W. Horzyca w Scenie Polskiej
(grudzień 1924 r.), J. Wittlin w Wiadomościach literackich
(nr 35 1924 r.), A. Zagórski w Przeglądzie wieczornym
(nr 63 - 1924 r.). A wszyscy podkreślali przede wszystkim
odwagę wprowadzenia na scenę Witkacego i Wandurskiego.
Bo też istotnie Trzcińskiemu tej odwagi nie brakowało. Pogodnie znosił ataki prasy, komisji teatralnej, a nawet protesty publiczności na widowni. On wierzył bardziej w talenty
swych debiutantów, niż w konserwatyzm malkontentów.
I tak, pierwsza sztuka Witkacego Tumor Mózgowicz przez
rok nie mogła się wydobyć z „troskliwych" objęć cenzury.
Trzciński nie ustępował, aż wywalczył prawo jej realizacji.
Prapremiera w jego reżyserii odbyła się 30 czerwca 1921 r.
Wokół sztuki i autora rozpętała się burza. Dyrektor wśród
tych gromów okazał tak stoicki spokój, że aż jeden z felietonistów krakowskich określił go wówczas jako człowieka
o nerwach z betonu. Atak był niebłahy, jako że w pierwszej
linii szły świetne pióra prof. U. J. dr W. Folkierskiego i K. H.
Rostworowskiego. Za nimi znani krytycy: Haeker, Fallek,
Skoczylas, Szyjkowski i inni. Nawet z Warszawy padła zatruta strzała Nowaczyńskiego. Trzeba jednak przyznać, że
Witkacy nie wystawił Trzcińskiego na sztych, lecz sam również energic2'fil!ie parował ciosy. OganiJał się od adwersarzy,
wyjawiał swoje widzenie teatru w Gońcu, replikował na zarzuty w Nowym Dzienniku, polemizował w Czasie z Rostworowskim, który chociaż Tumora moc1110 zaatakował, autorowi
przyznawał wybitny talent. To też Witkacy w swoim zbiorze
pism pt. TEATR (str. 223) pisze o nim z szacunkiem, podkreślając, że autora Judasza uważa za jednego z niewielu uczci42
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wych krytyków i wielkiego znawcę sceny, którego zdania,
nawet najgorszego wysłuchałby z prawdziwą przyjemnością.
Boy opowiedział się - jako jeden z pierwszych - po stronie
autora i teatru.
W trakcie tej batalii o Tumora pisał autor do Trzcińskiego:
Bawię się cudownie czytając recenzje. Odpowiem na wszystko
i zmiażdżę ich bardzo przyzwoicie. ( ... ) Jest pan takim geniuszem reżyserii twórczej, że leżę przed panem na metafi43

zycznym pempku. ( ... ) Jest w . Polsce wielki reżyser - twórca.
Oto do czego, do zdemaskowania Pana Dyrektora, posłużyła
moja sztuka. Łączę wyrazy uwielbienia dla artysty, głębo
kiego szacunku, podziwu dla odwagi - Witkacy. Ze nie były
to tylko zdawkowe - mimo swej pompatyczności - komplementy, świadczą wypowiedzi Witkiewicza ogłoszone na ła
mach prasy i w jego książce TEATR wydanej w 1923 roku.
Cytuję: ... w wypadku „Tumora" dyr. Trzciński przewyższył
aktorów i mnie jako artysta, tj. jako reżyser-twórca. Trzeci
akt, który był dla mnie problematyczny, mimo że nie mógł
bym zmienić w nim ani jednego słowa, wypadł świetnie. Co
do gry artystów, wziąwszy pod uwagę, że niektórzy może
kpili, a inni byli niezadowoleni, i mimo to, że moje komplementy mogą być dla nich nawet nieprzyjemne, a nie tylko
bezwartościowe, muszę skonstatować, że grali doskonale, tzn.
byli, może mimowoli, twórcami, a nie ludźmi udającymi
innych ludzi, w jakiejś imitacji wycinka danej rzeczywistości,
jak to jest w sztukach realistycznych. Nie będę tu rozwodził
się nad wszystkimi z osobna. Powiem tylko tyle, że jestem
zachwycony: żadnych prawie wstrząsów uczuciowych, świetna,
według mojej teorii deklamacja wierszy i wypowiadanie prozy, doskonale pozy w chwilach bezczynności, miara i ustosunkowanie efektów, co jest jedynym sposobem osiągnięcia
siły na scenie i to siły w znaczeniu formalnym, a nie bebechowo-wstrząsowym. Oczywiście zdaję sobie sprawę jaka jest
zasługa dyr. Trzcińskiego, który potężną swoją wolą twórczą,
jak olbrzymia soczewka, skupił wszystko w zupełną jedność
i ustanowił granice najwyższego i najniższego napięcia dynamicznego. Uważam go, (niech Pan wybaczy, Panie Dyrektorze!) za genialnego wprost reżysera-twórcę, który za dużo
swoich cennych sil marnuje na nieodpowiedni dla swego talentu, realistyczny repertuar. Powinien wystawiać tylko praw44
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St. J . Witkiewicz - „Tumor Mózgowicz" (Teatr im. J. Slowackiego - Kraków 1921 r.) Leokadia Pancewiczowa (Rozhulantyna) i Wladyslaw Bracki (Tumor)
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chlubnej tradycji „eksperymentalnej". W tych słowach Karola Frycza nie było przesady. Wszyscy kierownicy artystyczni tej „reprezentacyjnej" sceny wierni byli zasadzie godzenia tradycji z „eksperymentem", bez którego nie byłoby
postępu. A przecież postęp w polskiej sztuce teatrn przeważnie za.czyl1lał się od Krakowa.

dziwych, dawnych Wielkich Mistrzów, a poza tym zwrócić
calą siłę na próby nowej sztuki w teatrze.
Te namowy zawarte w ostatnim zdaniu bynajmniej nie
były potrzebne, by Trzcińskiego podtrzymać w jego entuzjazmach dla awangardowej sztuki. W rok po Tumorze wystawił oczywiście przy nowym akompaniamencie wymyślań
na niego i na teatr - następną sztukę Witkacego Kurkę
Wodną (20 l~pca 1922 r.) z Marią Modzelewską w roli głów
nej. (Przeszła wszelkie moje oczekiwania - pisał S. I. W.)
Potem zaprezentował Ulicę Dziwną K. A. Czyżowskiego, oraz
udzielił debiutów E.
Zegadłowiczowi w
Lampce oliwnej,
J. Hulewic:rowi w Arunie i W. Wandurskiemu w Śmierci
na gruszy. Dwie ostatnie sztuki obłożyła cenzura zakazem ich
publikowania. Po wielomiesięcznych targach uzyskał jednak
Trzciński zgodę na ich realizację, ale zwrócono je teatrowi
tak okrojone, że wypaczony został ich sens. Wtedy podjął
walkę na forum publicznym. Zaatakował cenzorów w prasie.
Dopiero to od.niosło skutek. Po prapremierze Aruny, z róż
nych pozycji atakowano autora i teatr. Ale to jeszcze nie
było groźne. Natomiast prapremiera Śmierci na gruszy za• kończyła się publicznym skandalem. Widownia kipiała. Mimo
to Trzciński nie zdejmował Wandurskiego z repertuaru. Dopiero po szóstym przedstawieniu wkroczyły władze i zabroniły dalszych powtórzeń. Podobny los spotkał ten moralitet
Wandurskiego w 1926 r. w Brnie.
W tym roku dwukrotnie podała pmsa - a) w nekrologu,
b) w wywiadach jubileuszowych - że Witkacego odkrył i wprowadził na scenę: a) dyr. X, b) reżyser Y. Jedna i druga
informacja była błędna. Dopiero w pół roku po „eksperymencie" Trzcińskiego w Krakowie, przyszła kolej na stolicę. Podanie tej garści faktów, było więc konieczne.
Nie wiem, czy znalazłby się drugi teatr w Europie o tak
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