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STANISŁAW

IGNACY WITKIEWICZ (Witkacy)

Syn znanego artys t y - malarza i krytyka - Stanislaw<i urodził się 24 lutego 1885 r. w Warszawie. Dzieciń
stwo i mlodosć spędz i! w Zakopanem gdzie uczył si<:
prywatnie. W r. 1903 zdał we Lwowie maturę i rozpoc1ąl studia w Krakowskiej Akad emii Sztuk Pięknych.
\V ok r esie stucfiów często wyjeżdża! do Wi och, Niemi e c i Francji. W rol<u 1914 orlbyl podróż naukową do
Austrnlii jako sek r eta rz znanego etnografa i badacza
kull ur y B r onisława Malinowskiego.
Po
wybuchu
I wojny swiatowej wstępuje do armii rosyjskiej i jako
oficer bierze udzial w walkach frontowych. Wrócił do
kraju w 1918 r. i zamieszka! w Zakopanem. W 1918 r.
naph:iał pierwszą sztukę „Maciej Korbowa" a w rok
później
sfo rmulowal swo ją „teo rię Czyste.1 Formy".
W latach 1918- 22 wspóldzialal z awangardową grupą
malarzy i poetów „Formiści" jako jeden z głównych
troretyków grupy . W roku 1925 założył w Zakopanem
Towarzystwo T eat r a lne z którego później powstał
flwangur<lowy Tefłtr Formistyczny. Równolegle z dzial<>lnością artystyczną kontynuownl studia filozoficzne
publi kuj ąc szereg rozpraw i artykułów z tej dziedziny.
W r oku 1935 zostal odznaczony złotym Wawrzynem
Polskiej Akademii Literatury. Zginął śmiercią samobójczą 18 września 1939 r. w miejscowości Jeziery kolo
Dqbrowy na Polesiu.
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Na oryginalną twórczość literacką Witkiewicza
składa się przeszło 30 eksperymentalnych sztuk
dramatycznych z których szereg zaginęło, a tylko 12 było wystawionych na scenach zawodowych. Do najbardziej znanych należą „Pragmatyści" (1920), „Tumor Mózgowicz" (1921), „W małym dworku" (1922),
„Kurka wodna" (1922),
„Mątwa" (1923), „Szewcy" (1934). Witkiewicz napisał również 4 powieści z których dwie zyskały

znaczny rozgłos:
nasycenie" (1930).

Sztuka
rzenie
lfl25 r.
neum"
Teatru

„Pożegnanie

jesieni" i „Nie-

*

„Sonata Belzebuba czyli Prawdziwe zdaw Mordowarze" została ukończona w
i opublikowana w czasopiśmie „A~e
w 1938 r. Przedstawienie w „Studio 66"
Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku jest jej prapremierą.

*

Literatura:
S . I. Witkiewicz „Nienasycenie". Powieść, PIW
1957.
S . I. Witkiewicz „Dramaty" 2 tomy , PIW 1962.
S. I. Witkiewicz „Nowe formy w malarstwie"
PWN 1959.
„Stanisław Ignacy Witkiewicz - człowiek i twórca". Księga pamiątkowa PIW 1957.
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TEATR STANISlA WA IGNACEGO WITKIEWICZA
Nazwisko Witkiewicza jest dobrze znane
bardzo szanowane w świecie sztuki polskiej.
Ojciec, Stanisław, krytyk walczący, odkrywca
Zakopanego i Tatr, które sławił w swojej uroczej książce „Na przełęczy", jeden z twórców
polskiej sztuki dekoracyjnej, zaliczał się do najwybitniejszych ludzi wnoszących nową treść
w nasze życie przedwojenne.
Syn, Stanisław Ignąc.Y, odziedziczył po nim
zarówno skłonność do walki, jak ciekawość do
mnóstwa spraw. Prze\vyższa jednak o.ic_a nieokiełznanyn:i rozmachem i powiedziałbym demonizmem osobowości.
Rewolucjonista jako malarz, płodny tak dalece, że jego obrazy i portrety można liczyć niemal na tysiące, teoretyk sztuki głoszący antyrealizm, ideę „czystej formy'', broni swoich
teorii, nadużywając dialektyki matematyczne.i
i filozoficznej w „Nowych formach w malarstwie'' i w „Szkicach estetycznych"; ostatnio zaś
poruszył świat literacki i podbił publiczność
,.Pożegnaniem jesieni", powieścią śmiałą mimo
niewinnego tytułu . W Polsce nie po raz pierwszy trafia się podobne połączenie talentu malar-

~kiego
choćby

z pisarskim; za przykład może tu służyć
wielki Wyspiański.
Ale jedną z najpotężniejszych namiętności
tego propagatora nowych form jest teatr. Nie
dość było S. I. Witkiewiczowi, że poświęcił mu
specjalną książkę (Teatr).._ że polęrri.izował i dyskutował na jego temat w wielu oddzielnych
<:irtykułach, potwierdził swoje poglądy teoretyczne (na szczęście, nie zawsze z absolutnym
rygoryzmem), prawie trzydziestoma sztukami
tc>atralnymi, których większość, jak dotąd pozostaje zre sztą na dnie jego teki. Dzieła te wykraczają poza ramy scen oficjalnych, a Polska jest
na razie zbyt uboga, aby pozwolić sobie na „Te·
G\tr Witkiewicza". A jednak teatr taki istniał
\\' Zakopanem , gdzie trupa amatorska odgrywała z wielkim talentem jego sztuki; na nieszczę
ście, w Zakopanem nie ma warunk'ów sprzyjających dla istnienia stałego teatru . Przed paru
laty wolny teatr „Elsynor" w Warszawie wystawił na otwarcie sztukę Witkiewicza zatytułowaną „Pragmatyści". Ponadto kilka jego sztuk
oglądało światła rampy w sposób jak najbardziej rozmaity. Zdarzyło się, że jakiś teatr po-
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Stenoi;-rafia: J. A. Krassowski

nosiła szlachetna ambicja awangardyzmu; tak to,
na prz y kład , w Toruniu, mieście nie wielkim.
grano jedną ze sztuk Witkiewicza „formisty cznych " czy „eksp r es jonistycznych" (jakż e s ię tu
c bejś ć bez e ty kietki?) z takim oto za s tr z eże niem :
„Dla mł o dzież y i wojskowy ch w s t ę p wzbroniony". Inn ym razem teatr przedmi e ścia*), teatr
robotnic zy w Warszawie przem y cił „Wścieklice"
i nie tylko zy skał gorące uznanie wśród literatów, lecz obj e chał z tą sztuką cał ą Polskę. Nawet teatry oficjalne ośmieliły si ę , pod naporem
ogólnego zaciekawienia - wystawić kilka sztuk

Witkiewicza, „ekstrawaganckich" zdaniem
p ewnych krytyków.
Pierwszy Kraków wystawił „Tumora Mózgowicza" i „ Kurk ę wodną". Teatr Mały w Warszawie poka zy wał nic-dawno „Wariata i zakonnic0", a tak ż e „Nowe w yzwc le nie" - tr y umfując
n ad wi eloma prze .s ądami. T ymczasem kry tycy
zmienili ton w y raźnie; na początku t r aktowano ,I
Witkiewicza jako kpiarza, blagiera, degener ata-;
niemal bols iewika"; stopniowo jednak. po każ
dym koi~jn ym spektaklu, uja r zmia! coraz wię k
s ;,ą il o ść oporn y ch i zmiótł wiel ~ 1;1Przedzeń. ~o
c;statniej premierze warszawskie.i rozległ s1e
zgodn y ·o krzy k : „Ależ to olbrzymi talent..." Niemniej Witkie w ic z pozostaje wciąż na margmesie nas zego ży cia teatralnego; ruty na r epertuaru naruszo n a chwilowo wraca do swoich praw.
Rozgło s Witkiewicza 'dotarł do młody ch kói
literackich za granicą. Sztuki jego tłumaczon e
na francu ski. niemiecki i angiels ki spoczy wają
\I' r ę kop is ie w r ę kach t~' ch lub inn ych propaga- --. l T ea tr przedmie ścia - t e atr im. Fre dry w roku 192:\.
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torów nowego teatru, c z ekając , aż pójdą na scenę. Witkie wicz ma swoich entuzjas tów niemal
ws zędzie.

. O sobliwy jest ów teatr. P orównu ją go z teatrem Pirandella (którego zresztą Witkiewic z ni e
znał wca le ), lecz podobieństwo to je5t racze j pozorne. Pirandello - to mózg ; Witkiewicz - to
siła ży wiołowa. Napisać sztuk ę teah'alną w kilka nocy, a jednocześnie w dzień ma c hn ą ć ponad dziesic; ć doskonałych P?rt~et~w - . oto proceder twórczy, właściwy W1tkiew1czow1.
.
Gdyż u niego malarstwo i teatr stanowi ą
jedno. D ziela malarskie Witkiewiczjl. to teatr zastygł y na płótnie , teatr o ż y ciu tak inte nsywr. ym , ż e a r tys ta mu si uzewnętrznić jego nadmiar dopomagając sobie plucami akto r a. przetwarzając je na głos y , a jednocze śnie pr zek ształ
ca raz po razie swój teatr w serie obr azów
znieru c homiałych . które jakby w o s łupieniu odtwarzają s 2n życia. Postawa Witkiewicza wobe c
sztuki i ży cia jest z gruntu tragic zn a, ale w y raża si ę o s zalałą farandolą *) masek, potworów
wykrz y wi a jących
się w
ohydnym uśr;1i e chu,
2 na s tępnie wypowiadających sło~a. kt.o r.e pograżają w zadumie i zaraz wyrywaJ ą z l1!e.] brutalnym zO"r zvtem. I całość nasuwa na myśl metafizyczn; błazeństwo, gdzie kulisami jest
wieczno ść , a poliszynelem dusza ludzka, za\ys ze
ta sama , zawsze jednakowa pod p s troka c izną
kostiumów.
Teatr Witkiewicza jest e g zotyczn y. On to
zawsze chodzi do góry nogami, z cudacznie w y 0

'lFa r a n doln - · ludowy taniec p rowan sa ls ki w ta k -

cie f;/a.
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krzywioną twarzą, on to Hamletowskiemu: „Być
albo nie b yć" , przydaje akompaniament melodyj mur zy ń s kiego jazz u, podczas gdy wokół
tłum masek wy bladł y ch w upiorn ym odblasku
jego ż yc ia wła s nego próbuje taneczn y ch pas .

Oczywiści e logika sztuk Witkiewicza różni się
oó logiki obowi ąz uj ą c ej w t eatrze „norma lnym",
którego Witk iew icz nie nawidzi. Pojęcie o nie.i.
dość zres z t ą mgliste, mogłab y dać owa fantazja
Teofila Gautier (w „Pannie de Maupin") na temat S zek spirow >kiego „Jak wam si ę podoba".
z tą mniej wi ę c e j ró żnicą, że Witkiewicz posu\Va się zna cznie dal e j w swoim irracjonalizmie
i że p r zy prawi a go nie komedią , ale trage dią .
W ychodzi daleko poza granice tego, co było dotychczas teatrem - t eatrem, gdzie nawet i śmia
łość koncepcji ust ę puj e wobec prawa rzeczywistoś c i ży cia . Witkiewicz odczuwa potrzebę
najgwałto wni e: j szy ch wstrząsów, które w połą
czeniu z ni e oc z ekiwaną reakcją jego wyobraźni
inspiru j ą mu sy tuacj ę , gdzie bohaterowie sztuki
•vyrzyn ają s i ę w zajem na zimno między dyskusją dialekty c z n ą a dowcipem wystrzelającym
.iak raca; co za ś do trupów, wynosi si ę .ie z zimną krwi ą za kulisy , chyba że autor je wskrzesi,
aby uw y pukli ć tym drastyczniej elementarną
nicość w y padków. Tę mies z anin ę ż y ciowej grot eski i życ i oweg o tragizmu, których splot jak
świat świat e m radował mistrzów teatru, uświet
nił Witkiewicz nową kombinacją form i kolorów. Vv tym teatrze okropności jest coś z guignolu*) - g uignolu. którego marionetkami poruszałb y a rty sta intelige ntny, obdarzon y duchem
piekielnym. Humor Witkiewicza, cierpki i gorz-
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1 EATR DRAMATYCZNY
M. ST. WARSZAWY 1959 R.

Reżyseria:

Wanda Laskowska

Scenografia: Józef Szajna

ki, zniewala dzięki swoim oryginalnym błys- • . .
~om. P.?s~a~!e kobiece w j.e~o sztukach niepokof
Ją drazmącą przewrotnosc1ą dziewcząt przed- .,
wcześnie zblazowan ych; m c; żczy zna bohate"r
sz!uki - jes.t. zazwyczaj wy po sażon y siłą byka .
M1eJsce akCJI - to świat szeroki i urojony,
to skrzy żowanie dróg, na którym s potykają sic;
wszystkie ludy i wszys tkie ra sy, silnie nacechowane egzoty zmem. Gdyby ułożyć pełną li s t ę postaci wy stępując y ch w owy ch trzydziestu sztukach, dodać do tego s zczegół o we portrety, sporz ądzone przez autora. s tan ę lib y śm y przed bardzo oryginalnym światkiem!

°"'

W jednej ze swoich sztuk Witkiewicz wy kpił
okrutnie „psychoanality ków". Freud y ści mogliby n.a pewno wziąć odwet, robiąc jego psy choanaliz ę . Tak czy inaczej, intere s ującą rze czą
byłoby przyjrzeć się skokom , do jakich zmus iło
go życie , zanim objawił się t a lent Witkiewicza dramaturga. ·w ychowany od dziecka w Zako i?'a nem, przedsięwziął z przyczy ny dramatu osobistego, podr óż do Australii. Ale wybuchła wojna światowa . Kied y Witkiewicz wrócił spod
zwrotników, wcielono go do armii rosyjskiej.
Walczy na fron cie jako chorąż y gwardii, jest
ś wiadkiem r2wolucji bolszewickiej, w czasie
której wywarł nań znaczn y wpł y w taki oto
przypadek: zaznajomił się w Moskwie z obrazami Picassa. Rze kłbyś, że zamorskie pejzaże, brutalna bezwzgl ę dność wojny , koszmar rewolucji h1cznie ze spekulacj&mi matematycznymi i filozoficzn ymi tego mózgu teorety ka skojarzonego
z nadzwyczaj wrażliwą du s zą artysty że
wszystkie te elementy wywołały w nim rodzaj

„urazu psychicznego", „kompleksu", który moż
na rozpoznać w każdym z jego dzieł, mimo ich
rozmaitoś c i. Schyłek cywilizacji i sztuki, s zaleń
stwo po s tę pu m echan.icznego - oto fakty stanowiące dlań u s tawiczną obsesj ę.

Postawa Witkiewicza wobec sztuki jest czysto
dramatyczna. To jedna z owych dusz umęczo
nyc h, szukaj ą cych w sztuce nie sukcesów (Witki ewicz aż nazbyt gardzi nimi!) , ale rozwiązania
problemu własneg o „ja" . Określiłbym stan natu r aln y Witkiewicza jako nieustanne osłupienie
m etafiz yc zne . „Jaki to w szystko ma sens? Dlaczego wła ś nie to, a nie co inn ego?" - oto nad
czym zastanawia s ię każd y z nas, lecz on ma
wci ą ż ów znak zapy tania przed oczami. Otchła(1
Pascalowska ze w szystkich stron zie.ie u jego
stóp. Witkiewicz wykr zywia siq sardonicznie,
ob se rwują c sam fakt wi e lości zjawisk, odnosi
s i ę z ironi ą do swojego własn ego „ja", które jako jedno z „i s tni e ń szczególnych" narusza swoim charakterem przypadkowym samą istotę
je dności.

To samo również osłupi e nie wobec koszmaru
kondensuje siq chwilami w śmi e ch spa7matyczny, szyderczy i rozpaczliwy, który po
chwili obraca s i ę w zadum ę . I podąży liśm y doprawdy fał s zywą drogą, z agląd;i.jąc w związku
z tym teatrem, do kodeksu moralności. a to
wł aś ni e uczy nili na począ tku zgorszeni krytycy. Opowiadam y nieprawdaż? bez najmniejszego zakłopotania i bez cienia skrupułów
o r zeczach najpotworniejszych, któreśmy sobie
w ymarzyli : ·w szystko to jest na ogół tylko snem!
Absolutny irrealizm teatru Witkiewicza łagodzi
ż y cia

do pewnego stopnia wrażeni e brutalności, .iakiegc doznawalib y śmy w t eatrze normalnym, gdyby na scenie odkrywano i mówiono chociaż
cz ę ść t ego, co s i ę dzieje w sztukach Witkiewicza.
„Wariat i zakonnica" - to może jedna ze
sztuk najbliż s z y ch Witkiewiczowi. Bohater jej,
ustrojon y w kaftan bezpiec_z_eństwa, powiada:·
„ W gł o wie idi:ie mi piekielna maszyna. I nie
wiem, na którą godzinę, którego dnia jest nastawiona . Nie wiem, kiedy pęknie (. ..) Czasem
m y ślę , że już nie może dłużej trwać ta męka
(.. .) A jak raz cała maszyna, stara, s łaba maszyna wejdzie w ruch tak szalony, to musi iść dalej, czy s ię tworzy jeszcze, czy nie. Mózg się
wyczerpuj~, a maszyna idzie dalej . Dlatego to
artyści muszą popełniać szal e ństw[! .

Cóż

robić

z b e zm y ślnie rozpędzonym motorem, którego
nikt ju ż s kontrolować nie może? ... "
Słowa te wyrażają zapewne najbardziej osobisty stan duszy owego poety, malarza i myśli
ciela w jednej osobie, człowieka dotkni ę tc;~o
sz aleństwem sztuki, szaleństwem m y śli, szal e ń ·
stwem możliwie j_ak ·najszybszego utleniania.
„Non-saturatio" - oto słowo , które Witkiewicz
puścił w obieg, a które pr zyjęto jako termin
specjalny. Ale czy to nienasycenie nie jest mimo wszystko jedną z masek, jakie nakłada wieczysty romantyzm?
Na scenę przeniknęły, rzecz jasna, sztuki
Witkiewicza najbardzie j dostępne dla publiczności , to znaczy te, które posiadają najpoważ
r.iejszą ilość zawartości ży ciowej. Nie te sztuki
autor ceni najwyżęj, przeciwnie, uważa je za
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TEATRZE DRAMATYCZNYM
W KOSZALINIE 25.1.1963 U.

Reżyseria ; Hieronim Kon"ieczka
Scenografia: Krystyna Husarska
i Marian Bog·usz

owoc kompromisu, głosząc w jedne.i ze swoich
fundamentalnych teorii, że zawartość życiowa,
za wartość myślowa, jest niczym w dziele sztuki;
t y lko zawartość formalna stanowi i ego esencję.
Oczy wiście, można by mu odpowiedzieć, że za:wartość formalna ł~czy się z zawartością życio
wą pr zy pomocy w_ewnętrznej tajemnicze.i więzi
i że jedne j nie sposób 9ddzielić od drugiej stos ując proce der chemiczny, .iak z kory drzewa
c hinowego dobywamy sulfat chininy. Forma
i treść łączy się więzi ą ukr y tą - jak dusza
z ciałem; można je rozdzielić, wiadomo, zdzieliwszy mocno człowieka ki.iem po głowie. Witkiewicz nie gardzi tym środkiem, wali swo.ią
publiczność, vv·a li na odlew.
Witkiewicz nie powiedział chyba dot ą d w teatrze swojego ostatni ego słowa, ale czy wypowie ·
k kiedykolwiek? Nie wiem i nikt nie może
przewidzie ć, dokąd poniesie go pas ja twórcza
i drapieżn a nat ura, któr ą n ę kają nieustannie
smutek, rozpacz i nuda. A jednak ni e waham się
ogłosiC: tego genialnego improwizatora jednym
z talentów najt ę ższ y ch i najoryginalniejszych,
.iakie wydała twórczość dramatyc zna - i nie
tylko w Polsce.
„Pologne Litte r a ire" nr 18, 1929 r . Prze kł.
poi. .Juliana R ogoz iń s kiego z tomu VI
Pism Boya , w y d. PIW.

KAZIMIERZ WYKA

TRZY LEGE NDY WI TKACEGO
(fragment)

1!..e lJ erl da (j-JjJ-./uutJ..O-iei
B ył

on do skonale świadom, że w miarę komplikowania się rze c zy wi s tości i hi storii nast ę pu
j e nieuchronnie coraz wi ę k sz a i nie dająca si ę
p o w s t r zy mać spec,ializacjF dzialai'i, u zdolnieil,
nau k , sposobów pa n owan ia cz łowieka na d by t em obie ·ty wn y m. Im \ · i ęcej p rzy bywa dy cy plin nauk owyc h, tym m nie j
icdz ą on e o so bie.
T en proces d zintegra cj i pozna nia, je go podziału na komórki s p ec jalistyczne, przerażał Witkiewic za. Był intelek tem dostatecznie mocn y m ,
b~· spr a wdzać, co s ię d ziej e u sąs iad ów w komórkach ni e odwiedzanych zazw ycz aj p r zez artystów. J ęzy k jego dramató w i powi eśc i mówi
tlobitnie, że nie są to popisy erud y cyjne, ki e d y
szyfrem rozmait y ch nauk i ich terminologią
\Vitkiewicz usiłuje oznaczyć wymykające si ę .ieg o pióru dno zjawisk, ale ż e próbował on integrować sprawy nieuchronnie rozd zie1one w naszej kulturze.
Próbował w ~z akże integrować w sposób z tego punktu widzenia jedynie możliwy; poprzez

wła sną oso bowość . Poprzez własne, poszczególne
dośw i a d c zeni e. Jeż eli zadania takie w XX wie-

ku poj ąć serio, a był pr-zecież osobnikiem najbardzi.e.i serio, moralnie w yczulonym, jest to zadani e n i e mo ż liwe, jest to zadanie obłędne, katast r ofi rzn e . R enesansyzm zbudowanego wedł ug praw ideł legendy ind y widualności był możliwy t yl ko p r zy wzgl ę dni e prostym stanie wiedz y i sztuki. opartym na naturalnej gospodarce
człowieka, na kuli ziemskiej doJłi,ero odkrywan e j, jak za Leonarda cŻy IVIich.a la Anioła. Ale
i w ówczas osobowości najmocnicl nim napię
tn owa ne doprowadzał do tragicznego i bolesnego napięcia s ił. „Co gore, oto jedyna ma strawa
- i z tego żyję, z czego inny kona" (Michał
l\.n ioł )

[„.]

Dla Witkiewicza podsumowanie mogło istnieć
tylko w ramach ontologii i indywidualności.
Prz e dsi ęwzięci e obłędne, budowa wieży Babel z
jedną ceg łą w r ę ku. Stąd w jego postaci uderza
nagromadzeni e sił, które w sumie swojej targały s ic;-, niwe czy ły i rozprz ęg ały. Upragniona suma by ła nieosiągalna. Chyba dlatego rys głębo
kiego tra gizmu przewija sic; przez portrety Wit-
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kiewicza, przez Nicość jako gwarancję słusz
ności jego łańcuchów ontolo.gicznych, przez potoki skojarzeń jego powieściowych postaci, ponieważ wnikając fachowo i zachłannie w tak
liczne dziedziny wiedzy ludzkie.i i sztuki, wszę
dzie doc;:ierał do katastroficznej ścianki. Z · jedne.i stron~' głosił uparcie, że nasta.ie koniec
świata, ponieważ kończy sic: indywidualność,
7 drugiej pragnął wszystko pożreć przez własną
indywidualność. To była jego ścianka katastroficzna [ ... ]

W naszych czasach, na t ych złożach rutyny
powieściowej, które się nagromadziły od XVIII
stulecia, indywidualizować postaci potrafi każ
dy szkolarz romansowy. I wcale to nie znaczy,
ażeby wiele nowego przydał do obrazu rzeczywistości. I właśnie jakieś całkowite ujednolicenie i upodobnienie owych postaci, właśnie jakiś skok w wyłączność posuwają spraw<; naprzód. Poprzez legendę filozoficzności Witkie-

wicz

dokonał

tego skoku [.„]
ana1izy. zarzucona i zanu1 zona w to przepływanie . podobnie jak sieć rybacka na urodzajnym i głębokim morzu. wydohywa wsze 1 kich stworów po trochu. Nawet
selekcjonując i odrzuca iąc. kszcze ich wszystkich po trochu pozostawia . Zaś sprawę posuwa
naprzód tylko - skok w jakąś wyłączność . Tylko z takich skoków w wyłaczność powstaje w
sztuce takje jej wspólne dobro, które nie jest
muze<!lną tradycją, ale apelem, by samemu zdoSieć powieściowej

być się na własną wyłączność . Te wynalazki są
ekskluzywne i niemożliwe do powtórzenia.
Witkiewiczowska wyłączność również.
Na tym ona polega, że w m ózgach i reakcjach
jego postaci jak gdyby zagłuszone zostały wszystkie inne klawisze. a wzmocnione aż do wył ą czności ontologiczne. Jak gdvby wycięte w
tyc h mózgach zostały inne ośrodki recepc.ii
św iata, a pozostawio n y ten ośrodek, nie słyc ha
nie rzadki - uogólnienia fi lozoficznego. Ośro
dek dokonuj ący prz e kładu każd eg o przeż~·cia
własnego i każdego zagadnienia ogólnego na
rejestr filozoficzn y, przenoszący je w tę właśnie
tonację. Tą zdolnością obdarzone sa w szystkie
bez wyjątku postaci Witkiewicza. Przy każde.i
sprawie i o każ dej porze manifestuje się ona
\V jego pisarstwie. Przekład
iest .iedno cześn ie
wi elokierunkowy, sprząiza eklektyczny, rozpierzchły wodospad świadomo śr.: i w sposób niespotykany [ ...}

należał
ieszcze do pokolenia.
klc;skę całkowitą ideałów i wmóJ::ata strof ę wsz:1•stkich żywionych prze-

Witkiewicz

w którym na

v„·ień, na
konań odpowiadano

gest_em samobó2!:zym . Czynili to oficerowie kampa nii wrześniowe.i. kie dy pod młóck ą niemieckich bomb rozpadały sie
ich wszystkie wierzenia i cała historia dla nich
wstecz sic rozpadała, aż P O dzień w ymarsz u kadrówki, wmówiony im .iako zapowiedź nowej
er y. Nawet w czerwcu 1940, kiedy g in ęła Francja, odpowiadano samobójstwami. Dzisiaj nie

popełnia sie
co najwyżej

z podobnych przyczyn samobójstw,
popełnia je jeszcze tylko smarkata, zawiedziona miłość. Jakie są związki pomię
dzy zbyt gwałtownie rozbujaną huśtawka historii, etapów. doraźnych celów, wypędzania
z panteonów, zbyt gwałtownie, aże b y wywołaną
tym ru chem zmianę krajobrazu traktować jako
koniec własnego swiata ·- moź e by Witkiewicz
odpowiedział. Ja się nie podejmuj e .
Witkiewicz w dalekiej wsi wołyńskie.i odebrał
so b ie życic 18 września 19:09 r. Nazajutrz p o
wkroczeniu wojsk r a dzieckich na ziemie wschodnie Rzeczypospolitej mi ę dzyw ojennej. Ciągle
na w sc hód. dale.i na wschód, do owej nitec zki
rozciągniętej po traktacie ryskim pamiętamy
te noce i wędrówkę wśród milczącej, głuche.i
wsi ukraii1skiej, z nietajoną radością przyjmu.i ącej rozpad owej Rzecz:vpospolitej. Oprócz policjanta , podatku i s łużby w garnizonie na terytorium rdzennie polskil}l nic tej wsi nie łą
czyło z Polską burżuazy .; ną. l\lloż_na odtworzy ć
poprz ez \Vlasne wspomnienie to morze obcości
i nienawiści. które wraz z katastrofą woienną
uderz y ło w wyczuloną naturę moralną '\Vitkiewicza. Nie przeczuw a ł Z<'.newne rozmiarów tego
morza. W iego pismach Polska międzvwojenna
is tni e je t ylko na linii Warszawa - Zakopane.
tu i tam firma portretowa S . I. Witkiewicza.
oraz sk ł ę bione nad t a lini<; chmury pefne ontologii. Lecz taki. r;owód do samobó jstwa może b y
wystarczy] przew raż liwionemu staroście. nic
jemu. W legendzie .iego katastrofizmu trzeba od
innej stron y sz ukać. Nasuwa się inny domy s ł,
z pozor u wystarczający. Witkiewicz służył w
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Laskow~ka

Pietrusińska

armii carskiej, w elitarnym pułku gwardyjskim
trochę od strony osobnika ozdobionego takimi szlifami przebył i przeżył Rewolucję
Pażdziernikową. Wynikający stąd katastroficzny uraz kładzie się na jego całym dorobku.
Wspominają o nim, jako o składniku osobistego obcowania z twórcą .,Nienasycenia", jeeo
przyjaciele.
Nasuwa się przeto dom ys ł najprostszy, kiedy
zobaczył, że spełniają się dosłownie jego przewidzenia, że „niweliści" wkraczają do wielkie.i
gry jako p rzysz ła je.i siły. decydu j<)c_ą, że etyka
pożera znowu kawał metafizyk i indywidualizmu - skończył ze so b<). Podobnie jak Atanaz,·
Bazakbal w ,. Pożegnaniu jesieni''.
i zapewne

ż.c życit:· na~zc duchowe wyrasta z
czcgoS, \\'
\Viaściwie ni e zna jduje
żadnego
oparcia ani
że poja\vi nie jego \vyc1C1jc sic: zupeł
nie bezsen sownym przypadkiem, że m og ło s ię równi e
dobrze zdarzy(~. iż rodzajem pnnującym na Swiecic>
byłby rodzaj t ermitów ni bo lrnraluchów , co grozi nam

„To,
c7ym

wytłumaczenia,

w każdej chwili zapadnięciem w czeluście czysto zwie- ./
rzęcego życia, _ że w ogóle wszystko z powrotem w ni\\·ecz moż e sic: obróc i ć i że ni e b~dzi e można sobie
nawet zdać z tego sprawy - to gyło owo podstawo\Ve do-świadczenie, które budziło w Witkic\viczu zasadniczy lęk i przerażenie i ni e pozwoliło mu odzy;kać spokoju pi sze t;:ik kompetentn y świadek, jak
Roman Ingard e n. - Był w t~• m wszystkim, w zasadn iczej swej postawie, egzy s tencjalistą na wiele la t
J1rzed uknzanien1 si<: tego kierunku \Ve Franc.1i,
" prawdopoclobnie
współcześnie
z
wystąpieniem
Heideggera. Lecz Heidcgger;:i, o ile mi wiad omo, nigdy nie czytał".
Stąd pisma Witkiewicza przes yca całkowita
niepewność
egzystencjalistyczna, przemazanie
wszelkich równat1, dotąd stosowanych dla wyra-

żenia świata

w jego niewyczerpane.i i

wciąż

od-

radzającej się tajemnicy. Integraln_a katastrofa
już w nich nastąpiła , pisarz nie oczekiwał jej

dopiero od historii,

by

gdzieś

pod Łuniil cem

otrzymać właściwy sygnał.

Legendę

katastrofizmu
i
hi s toriozoficzną
Witkiewicza należy bowiem czytać
we właściwy sposób .To znaczy w sposób bardzo prymitywny będzi e się ją czytać, jeśli dostrzeże się w niej głównie brutalny fizjologiczny, wynaturzony 7,_ęspół proroctw św. Brygidy.
Oto przepowiadał zamach majowy Piłsud
skiego, oto jakieś rządy prawicowo-chłopskie ,
oto, oto, w tym s_posobie. Witkiewicz bronił sic;
przed taką prostacką dosłownością i nietrudno
odgadnąć, dlaczego oraz - że miał w tym
sł uszność . W jego katastroficznej legendzie nal e ży widzieć pewną parabo:c; całościową [„.]
eschatologię

Jest to spojrzenie poprzez wyobrażnię morali filozofi~zną . Nakierowaną ku pragmatyce
historycznej. Nakierowaną ku temu, jak w realizacji konkretne.i i ni12;dy nie pozwalające.i
z góry ustalić się będą właściwie wyglądały te
wszystkie prawidłowości, zasady, zapowiedzi.
Fakt, że faszyzm musiał przegrać w drugie.i
wojnie świ_atowej, był konieczną implikacją
wynikającą stąd, że lud7,,kość w SWQ.im pochodzie
zasadniczo nie cofa s ię wstecz. Cofa miejscami,
całymi epokami, burzy całe cywilizacje, żyjemy
dzisiaj pod tym ciśnieniem, ale nie cofa się w
ogólnej zasad2;ie. Ale że implikacja taka dopiero podówczas się spełni, że w pragmaty_ce historycznej zastani~ ona wykonana nie pierwej,
aż czołgi Hitlera będą szturmowały Kaukaz.
a czołgi japoilskie przedpola Indii - takie winą

zje dla wyobraźni. która s ię nastraja wyłącz
nie na wymiar prz y_ :z łych wydarze11, pozostawią
pelne pole dla przerażenia, eschatologii, katastrofizmu.
„Przyszłość wieloki e runkowa, \vichro wata
za\v~1lai ~ 1
mu wiqok na obecną chwilę, która zmalaht, jakby
widziana przez odwrotny koniec lunety, znikała prawie pod ukryty m sensem grozy za.wartej w potencjalnie poż erany ch, już nadchodzących wypadkach".

Podobną wyobraźnią i podobn ym spojrzeniem
Witkiewicz był obdarzony w stopniu zgoła niebywał y m, niesamowitym. Oczom własnym wierzyć się nie chce, kartkuj<}C „Zwrotnicę", źe już
tam, w roku 1923, drukowana była „Mątwa,
czyli Hyrkaniczny światopogląd"! W tym sensie
mówię par ab o 1 a całości o w a, Apokalipsa z dowolną wymiąn<1 uzasadniających ją
podkładek historycznych!
Witkiewicz odszedł , kiedy po przerwie dwudziestolecia, a był w pełni świadon:i. że to tylko
przerwa na wypalenie papierosa. to trzecie spo.irzeni e zaczęło się znowu realizować. Przy .ied r::ości moralno-filozoficznej
jego natury, gdy
i osobowość i filozofia wyznawana dyktowały
mu, że jego parabola całościowa za_c::znie się rozgrywać, nie było rzeczą wv.żną, a było zbyt nużącą, zbyt potworn ą, poznawać i przeżywać jej
szczegóły. Dowiadywać sic;. czy Wielka Końców
ka będzie wyglądała dokładnie jak w jego wizjach. Instrumentacja nie jest czynnością równą kompozyc ji. Ze stanowiska
jego dramatu
i prozy była to bowiem tylko instrumentacja do
kompozycji już przewidzianej, już w wielu
wariantach rzuconej na papier. Gramy ji1 nadal. [ ... ]
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*
Legenda osobowośc:i. Legenda filozoficzności.
kat'.lstrofizmu. Te trzy legendy Witk1ew1czowsk1e nie stanowią kół rozbieżn y ch.
Stan?w!ą system koncentryczny. Obras:ał się on
wokoł Jednego centrum bogatego w uzdolnienia
i sprzeczności. Istnienia Poszczególnego imieniem Stanisław Ignacy Witkiewicz. Obracał si ę
i tę postać zmiażdżył. Bo w tym sy;;temie nie
tyło ucieczki w inne kola. Przed indywidualizmem nie było ucieczki w historię. Przed historią
-- w filozofię.
Każda z tyc:h legend była prawdziwa, każda
urzeczywistniała się aż do kr es u ostatecznego.
Legenda osobowości w postaci zwanej Witkacy.
~·egenda filozoficzna w systemie podpowiadaJącym indywidualność każde.i cząsteczce bytu .
Legenda katastrofiz.m u w jego dwojakim potwierdzeniu: i przez dzieło, i przez śmierć. _,I
Zaś powiedzenie użytkowe „legenda" tego dotyczy, że do legend nie spotykanych w naszej
!rnlturze i myśli należy właśnie tak przyg niata7ąca konsekwencja: „Jakoś to będzie. Fatalizm
g~upoty", jak powiedział Fredro. Tę ·z jego zapisek starucha słyszymy stale z ust Witkiewicza. Dlatego trzy jego legendy składają się na
prawdę o pisarzu, który nie był doskonały, nikogo nie nauczy pięknej sztuki pisania, nikomu
n_ie P<;>każe dr?gi do człowieka, jego eschatologia
się r.ne speł111 ale ominąć się nic da.ie. jak
kamienna la.wina, która zsunęła się ze zbocza
i nie roztopi jej żadna przyszła wiosna.
L~gei;ida

~

( „ Twórczość"

1958, nr 101
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[.„] Witkac y wyrósł na zmęczeniu sztuką; .iuż
po pier wszej wojnie światowej b y ło ono do syi:
s ilne. Z nudzon r eg ułami, konwencjami, nęka11,- św iadomoś c i ą katastrofy, ku której idziemy,
W i tk a cy wyr.z ucił je wszystkie za burt ę i odk r y ł całą umowność szt uki, nieznośną zwłasz
cza w takich okresach, jak nasz, kiedy nie wiadomo, co te.i umowności podporządkować. W
roku 1965 Irzykowski wraz ze sw ymi doskonał y mi \ zorami jest nie do p rzyjęc ia (choć trudno sobie wyobrazić, aby jego racja miała nie
powrócić) natomias_t Witkacy wraz z bogactwem
perwersji, kompleksów, zainteresowa11, lektury,

erotyzmu, Witkacy atakowany przez Witkacego,
\ \i itkacy posiadający odwagę swych wad, nie
kas truj ą(' y siebie, Witkat:y obnażony jak drze\ •o po zrzuceniu liści, Witkacy , który w ciągu
jednego posiedzenia po zażyciu peylotlu potrafił
zrobić trz~1 portrety, a w przeciągu równie krótkiego czasu napisać sztuke ~ żyje. I trzeba go
przy jąć z cał y m dobrodziejstwem inwentarza i
polubić, a nie kompromitować, nie pomawiać
o if!lpotencję. Jeśli Witkacy był impotentem, to
cz:'J<l u nas potencją można sic; zachwycić? [„.]
(fragment

ś mietniki

artykułu ,;Wspaniale
rozległ~
Witkacego", tygodnik „Swiat"

1955 r .)
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