I

-

-

Jl.
11

1m11

'.Mj

·~
,,, I

'

jl ·'

~

11 I

Ił

t;

I
I

~

:: Il r:

. : I .
I

•

I

=~,, 11Bum1:

Stanisław Ignacy Witkiewicz

W

MAŁYM

DWORKU

sztuka w trzech aktach

OPRACOWANIE MUZYCZNE: JANUSZ KOZIOROWSKI
SCENOGRAFIA: MARCIN WENZEL

REZYSERIA: MARIA STRASZEWSKA

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE
KRYSTYNA SKUSZANKA e JER ZY KRASOWSKI

PREMIERA 4 MARCA 1967

1

OSOBY DRAMATU „W

MAŁYM

OJCIEC DYAPANAZY NIBEK, dzierżawca
skim. Lat 50. Ubrany tabaczkowa, z czarną
nie siwawy. Broda ogolona. Wąsy .

małego

żałobną

DWORKU"
majątku

w

przepaską.

SandomierBrunet, sil-

ZOSIA i AMELKA Nibekówny j e go córki. Z o s i a 12 lat, blondynka.
Am c 1 ka - 13 lat, brunetka. Ubrane różowo, z bladobłękitnymi szarfami
i kokardkami we włosach.
KUZYN Lat 28.

JĘZORY

PASIUKOWSKI. Poeta. Brunet. Ogolony. Ubrany czarno.
OBSADA:

JEGO I NIBKOW KUZYNKA - ANETA WASIEWICZOWNA. Lat 26. Nauczyc ielka muzyki. Ładna . Kasztanowate wlosy.
WIDMO MATKI - ANASTAZJI NIBEK, z domu Wasiewicz. Lat 30. Bardzo ladna
blondynka o ciemnych oczach. Ubrana biało, powłóczyśc ie, z w iankiem rumianków na głowie. Mówi uroczyście (chyba że zmiana tonu jest specjalnie
wyszczególniona) . Chodzi krokiem posuwistym.
Dwóch oficjalistów - faceci około lat 35.
a) IGNACY KOZDRON brunet ogolony. W akcie pierwszym ubrany tabaczkowa, w drugim biało-żółto, w trzecim tabaczkowa. Długie buty.
b) JOZEF MASZEJKO blondyn z bródką. W pierwszym akcie ubrany
szaro, jak do konnej jazdy. W drugim i trzecim - żółty nankin i długie
buty.
KUCHARKA - URSZULA STECHŁO. Lat 45. Ubrana w
Na głowie c zerwona chustka. Gruba .

szarą bluzkę

CHŁOPIEC

15.

KUCHENNY -

Rzecz dzieje

się

w

MARCELI

Kozłowicach,

STĘPOREK

Lal

spódnicę.

DYAPANAZY NIBEK, ojciec

BOGUSŁAW

ZOSIA
AMELKA

KRZESISŁAWA

}

DUBIELOWNA
HALINA PIECHOWSKA

córki

ANETA WASIEWICZOWNA, kuzynka
KUZYN

JĘZORY

D 1\NIELEWSKI

PASIUKOWSKI.

KRYSTYNA l\llKOLAJEWSKA
ANDRZEJ l'llROZEK

WIDl\10 l'llATKI, ANASTAZJI NIBEK

IRENA RElllISZEWSKA

IGNACY KOZDRON
JOZEF MASZEJKO

WITOLD PYRKOSZ
RYSZARD JASNIEWICZ

}
dwqch o ficjal istów

URSZULA

STECHŁO,

MARCELI

STĘPOREK, chłopiec

kuc harka

IRENA NETTO
kuc h enny

PAWEŁ

GALIA

w powiecie sandomierskim

Stanislaw
Ignacy
Witkiewicz.
Portret
podwójny
Kazimi erza
Sosnowskiego· i Michata Choro mańskiego (1928)
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niewiczem Towarzystwo Teatralne, z którego potem powstał prowadzony przez Witkiewicza w 1925-1927 zakopiański awangardowy
Teatr Formistyczny. Równocześnie kontynuował studia filozoficzne
i malarskie. Od 1926 zajmował się malarstwem portretowym. W 1937
wspólnie z Karolem Ludwikiem Konińskim i Jerzym Eugeniuszem
Płomieńskim
zorganizował
i prowadził w Zakopanem Wakacyjne
Kursy Naukowo-Literackie. Wygłaszał liczne odczyty z zakresu literatury, filozofii i plastyki w Zakopanem, Warszawie, Krakowie, Toruniu i Poznaniu. Za twórczość literacką został odznaczony w 1935
Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. We wrześniu 1939
jako oficer rezerwy zgłosił się do wojska, nie dotarł jednak do
swego oddziału. Zginął śmiercią samobójczą 18 września 1939 w miejscowości Jeziory koło Dąbrownicy (woj. poleskie).
,

WAŻNIEJSZE

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ -

WITKACY

Dramatopisarz, prozaik, filozof, teoretyk sztuki, artysta malarz.
lutego 1855 w Krakowie. Syn malarza i krytyka Stanisława Witkiewicza i nauczycielki muzyki Marii z Pietrzkiewiczów.
Dzieciństwo i młodość spędził w Zakopanem, gdzie uczył się prywatnie. W 1903 zdał maturę we Lwowie. W 1904-1905 studiował
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dla dalszych studiów malarskich wyjeżdżał kilkakrotnie do Włoch, Niemiec i Francji. W początku 1914 odbył podróż naukową do Australii jako sekretarz etnografa i badacza kultury Bronisława Malinowskiego. Po wybuchu
wojny wyjechał do Petersburga, gdzie wstąpił do oficerskiej szkoły
wojskowej. Następnie w stopniu porucznika armii rosyjskiej brał
udział w walkach na froncie i został odznaczony orderem św. Anny.
W Rosji rozpoczął studia filozoficzne. W 1918 powrócił do kraju
i zamieszkał w Zakopanem. W 1918-1922 współdziałał z awangardową grupą malarzy i poetów „Formiści" jako jeden z głównych
teoretyków grupy. W 1922-1923 współpracował z czasopismem „Zwrotnica". W 1925 założył w Zakopanem wspólnie z Marcelim StaroUrodził się 24
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UTWORY WITKACEGO:

MACIEJ KORBOWA I BELLATRIX (1918)
PRAGMATYSCI (1919)
MISTER PRICE, CZYLI BZIK TROPIKALNY (1920)
GYUBAL WAHAZAR, CZYLI NA PRZEŁĘCZACH BEZSENSU. NIE-euklidesowy
dramat w 4 aktach (1921)
ONI. Dramat w dwóch i pól aktach (1920)
KURKA WODNA . Tragedia sferyczna w 3 aktach (1921)
METAFIZYKA
DWUGŁOWEGO
CIELĘCIA.
Tropikalno-australijska
sztuka
w trzech aktach (1921)
TUMOR MÓZGOWJCZ (1921)
W MAŁYM DWORKU (1921)
JAN MACIEJ KAROL WSCIEKLICA Dramat w trzech aktach bez trupów (1922)
MĄTWA, CZYLI HYRKANICZNY SWIATOPOGLĄD (1922)
NADOBNISIE I KOCZKODANY, CZYLI ZIELONA PIGUŁKA. Komedia z trupami w 2 aktach i 3 odsłonach (1922)
NOWE WYZWOLENIE (1922)
JANULKA, CÓRKA FIZDEJKI (1923)
WARIAT I ZAKONNICA, CZYLI NIE MA ZŁEGO CO BY NA JESZCZE GORSZE NIE WYSZŁO (1923)
MATKA Niesmaczna sztuka w 2 aktach z popularnym epilogiem (1924)
POŻEGNANIE JESIENI (1925). Powieść
SONATA BELZEBUBA, CZYLI PRAWDZIWE ZDARZENIE W MORDOWARZE
(1925)

NIENASYCENIE (1930). Powieść
SZEWCY Naukowa sztuka „ze śpiewkami" w

3 aktach (1931-1934)

Jan Kłossowicz

SAMOTNOŚĆ I UNIWERSALIZM

WITKACEGO
„Na temat tego, czym jest futuryzm, formizm, ekspresjonizm, kubizm i inne kierunki, panuje wśród publiczności zamieszanie wprost
piekielne" - pisał Witkacy w 1922 roku. Od tego czasu sporo się
zmieniło. Napisano o awangardzie niejedną książkę, ale zamieszanie,
co tu dużo mówić - panuje nadal. Szczególnie na gruncie polskim,
gdzie różne ugrupowania przybierały sobie niegdyś przeważnie poży
czone za granicą nazwy, a jednocześnie realizowały program, jeśli
nawet nie zawsze samodzielnie, to na tle awangardy europejskiej dość
nietypowo.
Na tym tle rodzą się również kłopoty z Witkiewiczem, typowym
przedstawicielem awangardy, a zarazem twórcą samotnym - nowatorskim teoretykiem pogniewanym na własnych sprzymierzeńców, prog:-amowo odżegnującym się od związków z którymkolwiek współczes
nym mu prądem artystycznym. Każda próba głębszej analizy jego
''·'szechstronnej twórczości naraża na szereg niespodzianek [...]
Twórczość dramaturgiczna,
powieściopisarska,
malarska, teoretyczno-estetyczna i filozoficzna stanowi bowiem u Witkacego bardzo
jednolity i wbrew wielu pozorom, które niejednego już zwiodły, spójny wewnętrznie system. Jego działalność od pierwszych rozpraw,
pierwszych prób dramaturgicznych, powieściowych i malarskich przez
cały czas układa się równolegle. W roku 1903 napisał swoje pierwsze
szkice filozoficzne. W roku 1908 wystawił po raz pierwszy obrazy.
Z roku 1910 pochodzi nieukończona powieść 622 upadki Bunga. Witkacy-teoretyk i Witkacy-artysta to właściwie jedno i to samo.
System filozoficzny autora Pojęć i twierdzeń był tworem dość
niezwykłym. Skrzyżowanie Leibnizowskiej monadologii interpretowanej biologicznie z wpływarr.i fenomenologii z jednej i psychologizmem Corneliusa z drugiej strony, przy tym niemałe analogie
z egzystencjalizmem w Heideggerowskim wydaniu, a wszystko to
ubrane w ramy niby to matematycznego dowodu, na wzór Whiteheada, którego nie znający dobrze logiki formalnej Witkacy traktował
po trosze jak fetysz. Mimo to ów system jest prawdziwie literacko
piękny i artystycznie zapładniający. Logiczna drabina pojęć wywiedzionych z jedynego pojęcia, którego nie da się zaprzeczyć - pojęcia
istnienia, a obok zawrotna kosmogonia nieskończenie małych i nieskończenie wielkich, żywych i rozciągłych monad. Wśród nich istnienie poszczególne - człowiek, monada taka sama jak inne, ale
wyróżniona świadomością istnienia, które zarazem jest dla niego niezgłębioną tajemnicą. Witkacy poprzez swój panbiologizm znosi wszelki
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po d ział bytu. Jednoc ześnie wszakże WYrozma człowieka spośród innych monad, jego jednego obdarzając pełną świadomością egzystencji.
Jest w swojej filozofii absolutnym maksymalistą. Buduje sobie własną
ontologię i własną epistemologię . Ale od razu wikła się w przeciwieństwach. Dążąc do monistycznej definicji bytu popada w dualizm.
Materialistyczny biologizm ujmuje w karby intelektualnej konstrukcji, którą z kolei uwieńcza metafizycznym wnioskowaniem .Deterministyczną kosmogonię przeciwstawia jednocześnie indeterminizmowi
odrębnych, jednoskowych monad [... ]
Witkacy zresztą pierwsze swoje pomysły ogólnofilozoficzne opublikował
w rozprawach poświęconych współczesnemu malarstwu.
W myśl jego teorii podstawowe uczucie metafizycznej tajemnicy istnienia jest niedostępne dla człowieka uwikłanego w łańcuch codziennych spraw, zmechanizowanego, oderwanego od podstaw własnej
egzystencji. Jedyną możliwość odczucia tajemnicy istnienia ma dawać
sztuka. Poprzez czystą formę. Ową tyl~kroć omawianą czystą formę
interpretuje on dwojako. Konstruktywistycznie i metafizycznie. Czysta
forma jest swego rodzaju ponadczasowym modelem ontologicznej
jedności w
wielości stanowiącej
w myśl Witkacowskiego systemu
zasadniczą cechę bytu. Z drugiej strony traktowana jest jako swoisty
ideał kompozycyjny dzieła sztuki, do którego w konkretnych przypadkach można się tylkp zbliżyć [... ]
Teoretyczna podbudowa, kompozycyjne dążenie do czystej formy
decyduje z pewnością o literackim Jtształcie wszystkich niemal utworów Witkacego. Nie ma wątpliwości co do tego, że jego dramaty
stanowią udaną czy też nieudaną próbę realizacji programu wyłożo
nego w Teatrze i Szkicach estet11cznych. Za to trudniej, poprzez
wszelkiego rodzaju zawijasy i zakrętasy stylistyczne, nad miarę rozgadane monologi i dialogi, dotrzeć do realizowanej w nich owej
konstrukcyjno-metafizycznej kompozycji. Odszukać celowe metody
konstrukcji i destrukcji literackiego materiału.
Jego malowane w latach dwudziestych obrazy swoją zawiłą manieryczną kreską przypominają wciąż wiedeńską seces j ę, co zresztą
u tego ucznia Mehoffera nie musi znowu tak bardzo dziwić. Jednakże mimo wykrzywionych rozpaczliwie gębul, rozczapierzonych szponiastych dłoni i faliście kłębiących się szat obrazy te zdradzają nieoczekiwane podobieństwo do wczesnych abstrakcyjnych kompozycji
Kandinskiego. Podobnie jest i z dramatami. Spoza młodopolskich
wierszydeł, spoza byKołaków i kobietonów z trudem maskujących
swoje Micińskie czy Wedekindowskie proweniencje, wyłazi ni stąd,
ni z owąd teatr w stylu Ionesco. Poszukiwanie czystej formy zamienia się w poszukiwanie czystej teatralności. Idealny dramat napisany w myśl wymogów czystej formy, opisany w Teatrze, to swoisty balet słów, gestów i sytuacji scenicznych. Abstrakcyjna kompozycja, w której malarskie pojęcie napięcia kierunkowego zostało zastąpione „napięciem dynamicznym". Utwór, po którego obejrzeniu
widz ma mieć wrażenie, że „obudził się z jakiegoś dziwnego snu".
W przyszłości, jak sądzi Witkacy, i ten rodzaj widowiska zostanie
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ttesztą zastąpion y przez formę jeszcze bardziej -0derwaną. Podobnie
1ak Tairow, uważa on, że kiedyś teatr europejski przybierze posta ć
:a kiejś nowej komedii dell arte, tylko oczywiście będzie to komedia
<J.C'll arte podporządkowana czystej formie. Na razie jednaK pozostaje
mu do wykorzystania jedynie zastany już, ukształtowany od dawna,
'i:tyl teatru. Widowisko związane z pudełkową sceną, naturalistycznq
dekoracją i grą
aktorską
przystosowaną
do odtwarzania klasyki
i współczesnego Witkacemu, ~ aajbardziej przezeń znienawidzonego
mieszczańskiego repertuaru. Dlatego teatr Witkiewiczowski jest od
początku _ antyteatrem. Jego
dramaty wyrazaJą przede wszystkim
dążenie do destrukcji, do zburzenia przyjętych zasad. Stąd stała
skłonność do literackiej parodii. Stąd także jego wieczne niezadowolE:nie, samokrytyczne przyznawanie się, że do czystej formy w tym
czy innym dramacie prawie się nie zbliżył.
Srodkiem, który służy tej pisarskiej destrukcji, jest deformacja trzeci, obok czystej formy i napięcia dynamicznego - podstawowy
termin teorii teatralnej Witkacego. Deformacja obejmuje wszystkie
właściwe składniki dramatu, począwszy od języka, a na konstrukcji
fabuły skończywszy. Deformacja języka to przede wszystkim zerwanie ze starą zasadą indywidualizacji wypowiedzi poszczególnych postaci. Język Witkacego jest właściwie jakimś metajęzykiem pełnym
neologizmów, słownych dowcipów, bałamutnej i zabawnej dla samego
autora terminologii socjologiczno-filozoficznej. Zresztą zasada indywidualizacji istnieje tu nadal, tylko że w roli odwróconej . Poszczególne postacie mówią prawie zawsze inaczej , niż powinny mówić
w tradycyjnym teatrze.
Wiąże się to z Witkacowską zasadą „fantastycznej psychologii"
postaci i działania scenicznego. Tworząc galerię bohaterów swoich
dramatów Witkacy stawia na głowie tradycyjne typy i charaktery
przejawiające się od wieków w dramacie europejskim. Pierwsza naiwna zamienia się u niego w Lolitę, romantyczny bohater w błazna,
czyli „bubka'', a heroina z tragedii - w autentyczną degeneratkę.
Z drugiej strony autor tworzy własny, ograniczony katalog typów
scenicznych, powtarzający się we wszystkich dramatach, z lekkimi
jedynie zmianami zewnętrznego kostiumu . Parodystyczny charakter
i stały, schematyczny układ postaci literackich znajduje odbicie także
i w akcji utworu. Rozbijając bądź parodiując tradycyjne fabuły, Witkacy dochodzi w końcu do jakiejś własnej poetyki normatywnej, do
schematu jeszcze bardziej sztywnego niż te, z którymi walczy. Rozbijając logiczny tok skojarzeń pozbawia swoje dramaty akcji w zwykłym rozumieniu. Wprowadzając do dramatu odmienne prawa psychologiczne i fizyczne, osiąga nie tylko to, że rzeczywistość sceniczna
zaczyna się naprawdę różnić od życiowej, ale też pozbawia swoje
sztuki elementu zainteresowania. Na scenie albo nic się nie dzieje,
albo dzieje się bardzo dużo, ale to wszystko jedno. I tak wiadomo,
że zamordowani w I akcie w II akcie ożyją i zaczną od nowa mówić
to samo co przedtem. Dążąc do czystej dynamiki działania scenicznego, do tego, żeby widz zawsze pamiętał, że jest w teatrze, żeby
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Stanisław

Ignacy Witkiewicz. Martwa natura (1921)
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broń Boże nie odb i erał sztu ki słynnymi „bebechami'', a dba jąc p rzy
tym o konieczne „napięcia", Witkacy mn oży sceny morderstw, zbiorowych gwałtów i bijatyk, Wypuszcza wielkie kolorowe balony i zaraz przekłuwa je z trzaskiem, w obawie, aby ktoś nie uwierzył w ich
istnienie. W rezultacie „absolutna swoboda komponowania formalnego" okazuje się mitem [„.]
Puzyna zwrócił uwagę na związek pisarstwa Witkacego z surrealizmem, a nawet dadaizmem. Istotnie, jeśli się porównuje jego
dramaty na przykład ze sztukami Vitraca, to związki te muszą się
v'.'ydawać oczywiste. Jednakże tkwią one jedynie w destrukcyjne.i
warstwie Witkacowskiej dramaturgii. Przede wszystkim w jego zamiłowaniu do parodii. W ustawicznym przekrzywianiu i wynaturzaniu starych motywów i kanonów literackich. Natomiast jeśli się
weźmie pod uwagę jego dążenie do formal nej konstrukcji, do uporzą dkowania, w imię klasycznego ideału ,
rozpętanego
w dramacie
chaosu deformacyjnego, to oka że się on surrealistom i dadaistom
zupełnie obcy. Witkacy używa pojęcia formy i pojęcia sztuki w sensie pozytywnym, oni używają go zawsze w sensie negatywnym [ „.]
Witkacy czuł się zwi ą zany ze swoją kla są społeczną i wiedział,
że sztuka, którą tworzy, jest właśnie dla lej klasy przeznaczona.
Jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, że jest to klasa skazana
na zagładę. Był od początku świadomym samobójcą . Dlatego jego
estetyka stała się estetyką totalnego katastrofizmu. Witkacy nie tylko
mówił o katastrofie, ale usiłował znaleźć formc; wypowiedzi odpowiadającą charakterowi formacji kulturowej, zbliżającej się do nieuchronnego upadku [.. .] Witkacy przeżył dwa przełomy, jeden w roku 1917,
drugi w roku 1939. Wynikiem pierwszego była póżniejsza twórczość,
drugi za kończył się samobójstwem. Ale zarówno twórcze zaangażowa
nie, jak i absolutna. rezygnacja były konsekwencją tej samej myślowej
postawy [.. .]
Pisząc w r. 1959 o dramatach Witkacego, zwróciłem uwagę na
podobieństwo ich atmosfery do atmosfery La nausee Sarte'a. Do tej
egzystencjalistycznej powieści z końca lat trzydziestych, a nie do póź
niejszych dramatów moralnego wyboru. W sztuk ach Witkacego nie ma
r:leczywiście problematyki etycznej, ale nie tylko dlatego, że jest ona
tak jak wszystko w nich, zaprzeczona, zredukowana do róli ,,napięcia".
Dlatego także , że świadomie skazuje on swoich skompromitowanych
moralnie i społecznie bohaterów na bezsilność i nudę , z której · nie
mogą ich wyrwać żadne próby ·rzeczywistego działania. Akcja jego
sztuk rozpływa się we wciąż powracających schematach, w intrygach
zawiązujących się i natychmiast rozpląty wanych w najbardziej nieoczekiwany sposób. Zamienia się w ciąg bezcelowych gestów przeplatanych retorycznymi tyradami na tematy metafizyczne.
Statyczno ś ć dramatów Witkacego, istniejąca wbrew całej gwał
towności użytych w nich środków wyrazu, jest s tatycznoś cią syt u ac j i ich bohaterów - sytuacji ludzi skazanych na śmierć . Jednocześnie
wszelkie lęki , wynaturzenia i kompleksy tych „zdegenerowanych,
byłych ludzi" są odbiciem wewnętrznych rozterek Witkaceio. Jest
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własn ych szaleństw , którymi usiłował
go konwenansu, a który sam w sobie
był dla niego największym absurdem. Prorokowi zapatrzonemu w wizję nowej, zmechanizowanej, nie potrzebującej sztuki i metafizyki,
ale szczęśliwej i czystej moralnie ludzkości, zwiastunowi zagłady swej
klasy społecznej marzyło się wielkie szaleństwo. Dlatego wszystkie
sztuki Witkacego dzieją się avant le deluge. Zakończenia wszystkich
jego dramatów są celowe absurdalne [. ..] Metarzeczywistość tych dramatów jest intelektualnym i psychologicznym modelem nie tyle problematycznej jedności w wielości, ale przede wszystkim epoki współ
czesnej Witkacemu. Pełnym ironi i rozpaczy autoportretem własnego
i społecznego szaleństwa . Podobnie jak malowane w dwudziestoleciu
własne i cudze podobizny [...]

w tym wszystkim
przebić

skorupę

coś

z jego

otaczającego

[Z problemów literatury polskiej XX wieku. Tom 2. Warszawa 1965]

Stani sław

Ignacy Witkiewicz. Kompoz ycja

(1920)
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STANISŁAW

IGNACY WITKIEWICZ

NAJNOWSZA ARTYSTYCZNA NOWALIA!!!
PIURBLAGIZM !!!

PAPIEREK LAKMUSOWY-TEORIA CZYSTEJ
BLAGI - NAJLEPSZE UTWORY
PIURBLAGISTÓW
Stanisław

Ignacy Witkiewicz. Ultima Thule (1923)

MANIFEST
(Fest-mani)

Najpiękniejszq

WITKACY - PARODYSTA
swego czasu wystąpieniach polemicznych bronił [Witkacy)
w artykułach krytycznycl1 swoich poglądów este tyczn ych i własnej, ostro atakowanej twórczości. W tekstach, które tu zamieszczamy, krytyka Witkacego
przybrała formę parodii i atakuje tym razem nie konserwatyzm artystyczny
i tradycyjne kierunki literackie, lecz ... surrealizm, a ściślej mówiąc ówczesną modę na nowoczesność i eksperyment w
literaturze (znalazły się t u
zresztą i porachunki Witkacego z wpływami polskich futurystów). Był to d l a
Witkacego, który miał świadomość odrębności i oryginalności swej postawy
artystycznej, front kampanii krytycznej niemałej wagi, bo już wówczas nie
bardzo odróżniano jego program i twórczość od postawy i dążeń licznej rzeszy
~ksperymentatorów różnej miary i oryginalności [ ... ] Uważny czytelnik Nienasycenia zapamiętał być może uwagi autorskie o teatrzyku Kwintoforna
Wieczorowicza, które przestrzegały, by nadrealizmu tego teatrzyku nie mieszać
z modnym nadrealizmem „potwornej bandy blagierów paryskie~. przeczutych
przez naszych piur-blagistów w wydawnictwie „Papierek Lakmusowy" już
w roku 1921. Ow „Papierek Lakmusowy", dla swej rzadkości i niedostępności
uważany przez niektórych za jeszcze jedną legendę,
typowy bluff literacki
Witkacego - to wydana przezer1 w Zakopanem w roku 1921 jednodniówka, zawierająca „manifest" fikcyjnej grupy piur-blagistów wyznawców „czystej
blagi" - oraz zbiór ich utworów literackich. Jest w tym oczywiście tyleż intencji satyryczno-krytycznych, zrodzonych z porachunków literackich, ile uciesznej zabawki literackiej, czystego dowcipu i żywiołowej kpiny, właściwości nic
mniej jak skłonność do głębin metafizyki charakterystycznych dla Witkacego
(W

[

...)).
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głośnych

sztukq,

a

kto

wie,

czy

nie

na jt rudniejszq,

jest kłamstwo.
(Z rozmowy mojej w kawiarni Destruction z przyjacielem moim
Chwalistorem Womiejkiem-Blagą)

W ostatnich dniach sierpnia 1921 r. powstały we Francji dwa nowe
kierunki, tzw. „sprzężone" (conjoints). N'importe-quoi-isme i comme-71our-quisme, po polsku: „bylecoizm" i jakdlakogoizm". Głównymi ich
przedstawicielami są: Paul Desbauches i Tristan de Tourmentelles,
jako też Mademoiselle Claire Lafondru. Przyznajemy się do nich
jako do głównych twórców (jakkolwiek niedostatecznie teoretyczne
uświadomionych) najnowszej nowalii i chcemy być jej importerami
u nas, z tym zastrze~eniem, że będziemy się starać ująć w ramy
ścisłej teorii to, co jest u wyżej wymienionych artystów tylko potężnym, rozpierającym ich ducho-ciała instynktem.
Na ludzkość wali się lawina „kierunków". Ledwie najradykalniejszy z nich podniesie trochę głowę i zacznie sę uoficjalniać, już
wyłazi nowy, którego przedstawiciele uważają „mogołów" poprzedniego za zmurszałe mumie i pchają się dalej w paszczę Niewiadomego.
Przyśpieszenie procesu tego wzrasta z każdą chwilą. Okrzyczana za.
nGwość „Czysta Forma" S. I. Witkiewicza i „realistyczny bezsens"
futurystów walą się już pod wpływem szczerych wysiłków dadaistów.
Dla nas najmłodszych (mamy zaledwie 16-18 lat, z wyjątkiem
.Tózefy Pigoń, lat 13), niechcących deptać szczerze wyświechtanych
dadaistycznych trotuarów i chcących też trochę użyć artystycznego
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7Jcia, wszystkie te ostatnie nowalie niczym są. Dlaczego? Odpowiedź
prosta: przez swą pozorną szczerość, która kryje zamaskowaną istotną
blagę. Tego nie uświadomili sobie nasi bracia we Francji i to postawimy jasno dopiero my, polscy piurblagiści, którym to mianem
obejmujemy oba poprzednie kierunki „sprzężone" [... ]
Pojęcie Czystej Blagi musimy uznać za pojęcie graniczne. Kłam
stwo i prawda tak są splątane w istocie człowieka, że wydzielić to
pierwsze w Czystej Formie (ale w innym znaczeniu, niż Pan tego
urywa, panie Witkiewiczu), nie powiedzieć ani jednego słowa prawdy,
nie zrobić szczerze ani jednej kryski, ani jednego maźnięcia w glinie, ho! ho! - to wcale nie tak łatwo. Pozornie jest to nawet niemożliwe. Ale my, my piurblagiści, lubimy niepodobieństwa. Od tej
chwili (11 rano, 13. IX. 1921 r.) ani, ani - KONIEC. BLAGUJEMY,
NOUS BLAGUONS, WIR BLAGIREN, NOI BLAGAMO, WE ARE

A tymczasem: precz z biegunką myślową a la Witkiewicz, jak to
napisał Adolf Neuvert-Nowaczyński, precz z jego zamaskowanym „mutyzmem", jak to słusznie określił Grzymała-Siedlecki,
precz z całą wiedzą i uczonością Chwistka, precz z Irzykowskim,
Sternem, Bołozem-Antoniewiczem i Watem, precz z całym „Skamandrem", dadaizmem i różnymi Ponowami!!!
Niech żyje czyst.a, rozkoszna, świadoma swej potęgi, swobodna,
bezwstydna BLAGA! [... ]
słusznie

Marceli
(Willa .,Niemoc".
koło

BLAGING. Spoce1.1i, niemyci, nieogoleni, głodni - nie ustąpimy i bę
dziemy pracować jak mrówkojady, jak „zborsuczone hieny". Ale
zobaczymy jeszcze, kto będzie jeździł własnymi pociągami - my czy
dadaiści [... ]
4. Znika potworna nuda „bycia ciągle sobą". „Jestem taki, a więc
takim być do końca" - tak mówią sobie nieszczęśni niewolnicy własnej konsekwencji. Nieprawda udawać mogę wszystko
i uwolnić się w ten sposób od przeklętej tożsamości osobowości.
Zupełna beztroska życiowa i artystyczna. Wiedzą coś o tym panie,
a nawet zwykłe kobiety. Hurra!!!

11. Koncepcja nasza trudną jest do pojęcia na tle braku wykształ
cenia filozoficznego naszego społeczeństwa, a nawet jego „mogołów".
Ale może znajdą się popularyzatorzy. Ostatni raz bawimy się tu
w teorię.
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Nędzówka

w Koście lisk ach
Zakopanego).

BU BUJA
(A la Stern)

muszę

5. Nie uznajemy zupełnie różnicy płci, jeśli chodzi o twórczość.
Nawet (powiedzmy otwarcie) kobiety mają pierwszeństwo (bahaizm).
6. Każdy może tworzyć byleco i ma prawo być z tego zadowolony, byleby nie był w swej pracy szczerym i znalazł kogoś, który
ri>wnie kłamliwie będzie to podziwiał. Ogarniemy wszystkie nie
uznane dotąd kierunki: neo-pseudo-kretynizm, filutyzm, na-dudka-wystrychizm, [... ] neo-naciągizm, małpizm, papugizm, neo-kabotynizm,
fałszyzm,
solipsoendryzm,
mistycyzm,
nabieryzm,
fikto-bydlęcyzm, oszukizm, neohumbugizm, krętacyzm, udawaizm (odróżnić
od udaizmu, czyli od tego, co się udaje w znaczeniu powodzenia),
błaźnizm, nieszczeryzm, w-pole-wyprowadzizm, z-mańki-zażywaizm,
przecheryzm, łgizm, łgarstwizm, brać-na-kawalizm, wmówizm, coślina-do-gęby-przyniesizm, zawraco-głowizm i zawraco-kontrafałdyzm,
omamizm, kręcizm i krętacyzm. Wszyscy przedstawiciele tych kierunków odetchną w naszej rozkosznej atmosferze Czystej Blagi.
(Utwory nadsyłać należy pod adresem Redakcji „Gazety Zakopiań
skiej", Bazar Polski, Krupówki, w poniedziałki, środy i piątki od
12-1) [... ]

Duchański-Blaga

Redaktor.

Bubują abuja.
Buhaja kabuja.
Kabyla kabyl buja.
Kabylska, bestialska szuja
Kukuja zakuka jak wuja
Bambulę bubuja buja Może zabuja, a może odbuja.
Haruje kabyl nad balią,
Haruje szuler nad talią,
Szoruje szleję kabyla,
Co buja córkę Tamila.
Tamizą tętni Tamil.
Król Jerzy w Londynie śni,
Bębnią bubuje we krwi,
Kamillę gładzi Kamil

Marceli

Józi

Duchański-Blaga

Pigoń-Blaga

(rozkosznemu

dzieciakowi:

Bronisławowi

Niewieża-Pędzis!awsktemu-Blaga

t

rywalowi

ze szczerym

swemu:
ż alem)
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•
Bronisław Niewieża Pędzisławski - Blaga

TŁUMACZENIA

NASZYCH BRACI
WE FRANCJI

REDEMPTOARY

Dramat w 3 aktach. Małość jego tłumaczy się brakiem m1eJsca.
ru - większe będą rozmiary, czyli „większe formy". Ha! ha!

Więcej

papie-

Paul Debauches

(Dedykowane Bronisławowi Niewieża Pędzisławskiemu. Na oryginale wlasnq rękq Pawełka napisano: A mon amis Bronis!as
Niewiegea Pendzts!av, grande canail!e s!ave).

(fr ag m e nt]
AKT II

('tze cz dzieje

się

w

homodemiplasti konie
Moskitta leży)

zupełnie

nieprzewietrzanym.

Moskitta: O ma, o me! O ma, o me! Och, te! Ach fe! Och fe!
(wchodzi Giers).
Giers: Teraz cię mam.
Moskitta (zrywając się): O, ani trochę . (Wali go nogą w brzuch,
Giers pada. Wchodzi Rozkislaw).
Rozkisław: Nareszcie jesteś moja. (Moskitta wali go nogą w brzuch).
Moskitta: Ani na tyle. (Pokazuje na palcu).
Rozkisław (leżąc): Przetrąciła mi Nervus superganglionalis. (Wchodzi
Cynga) .

Cynga: No - teraz będziesz moja. (Moskitta wali go nogą w brzuch).
Moskitta: Ho , ho, nie ulegaj złudzeniom owczarków zwołujących psy
graniem na flecie dyanowatej Ofelii.
'
Cynga (stoi, ani drgnął): Jestem tytan . (Krzyżując ręce na piersiach
Moskitta wali go raz, drugi. On stoi).
Moskitta: Skąd się wziąłeś taki mocny?
Taki tytan, taki wnuk?
Bądźźe raz juź mi pomocny,
Jesteś Cook , tyś jest Cook!
Cynga (zdejmując maskę): Tak - jestem Cook. (Moskitta pada. Wchodzi Blodestank · z Różą) .

Ró:ia (do Blodestanka) : Jak tu dobrze. Ale patrz, to nie jest Cynga.
Blodestank (wkłada okulary i ogląda Cyngę): Tak - to jest Cook.
Róża: Co robić? Co teraz robić?
Blodestank: Nic
przyjmujemy to jako fakt dokonany.
Cynga: Ja wam to wyjaśnię . To jest „wielość rzeczywistości''.

W tej chwili otrzymujemy [...] TELEGRAM, który
jest odpowiedzią na telegraficznie przesłaną do Paryża naszą
teorię Czystej Blagi.
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NOKTURN

Apasze i nokturnice
Ja was zachwycę.
Amer pichon * - cochon!
Boulevard - Bafomet wśród 1wmet
Un „lunapar" i dziwny jakiś gazometr.
Un fiakro and metro-sub-way-tube!
To jest ognisko zgub'e.
Ameryka i Paryź!
Czemu się dziko węgarysz?
Masaryk i Bloomfontainę,
Picasso i Hipolit Taine.
Nie wierzycie wy nam, Polacy,
Pauvre Pologne - my artyści galijscy
myśmy zawsze tacy.
Bierzcie z nas, czerpcie - myśmy cierpliwi.
I ty bierz także, Pendzislav!
Boźe cię zbaw, Boże cię zbaw!
O wy, pauvres - polonais, tacyście wszyscy na nowalie chciwi.
Autobus: Odeon-Clichy
I parówka, powretka, nieboszczyka Gare de l'Est-Mont Rouge
I są pastylki Vichy
Dla wszystkich prasłowiańskich burz'e
Ja jestem Konsierż, jestem stróż'e
(Cordon, s'il vous plait)
Ach - fe!
Waszych słowiańskich początków - a nuż'e.
• Czytaj:

piką.

(To, co jest w oryginale po portugalsku, podajemy tu ze względu na brak
kultury naszego społeczeństwa po francusku. Tłum. Chwalistor Womiejek-Blaga).

„NOUS ACCEPTONS AVEC RAGE DE PLAISIR
VOTRE GRANDE THEORIE SLAVE DE LA BLAGUE
PURE. CREEZ ET BLAGUEZ NOUS SOMMES
AVEC VOUS. CLAIRE, TRISTAN, PAUL" .
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TRUPY
Allan, tam nie chodź - tam ciemno - trupy,
ty jesteś Anglik sfrancuziały Błagam na wszystko trzymaj się kupy,
My, praceltyckie zimne strupy,
Zdarte z normandzkich ran kawały.
Allan - tam nie idź - tam są zwały
Hiszpańskich trupów z Gwadelupy.
Pamiętasz Fontenoy? vive le roi, vive· le roi!
A teraz co? My trupy - toi et moi.
Kochasz mnie, Allan? A wiesz, czym byłam.
Gdy twą miłością tylko żyłam?
Ha - ja ci powiem - weź się do kupy:
Hiszpańskiej gwardii z Gwadelupy
Zgwałcił mnie pluton wszystko trupy ...
Nie idź tam - ciemno - tam są strupy
Z ran praceltyckich - vive le roi
My także trupy - toi et moi!
N'iech żyją trupy! - vive le roi!
A

mon amant Allan Gordon.
Claire Lafondru
Tlumaczył

Chwalistor Womiejek-Blaga

Krótkie wierszyki Pauli Kornblum-Blaga, lat 15
PIEROWIERSZ' - POPYLONE PIENIE
(poświęcony

dusz11

śp .

Finty)

Para, pocina i pługie pilczenie
Pfa pasze piwnic popylone pienie
i py łko pepło pepopnie przenika
Popyśledzona pesteś pak puzyka.
(naiwne ale za to bardzo nieszczere)

[„Sygnały" nr 38/1957. Tygodnik przedrukował w obszernym wyborze te ksty
„Papierka Lakmusowego•• z egzemplarza stanowiącego własność prof. Grzegorza Sinki)
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REGULAMIN FIRMY PORTRETOWEJ „S. I. WITKIEWICZ"
Motto:
KUent musi być zadowolony,
Nieporozumienia wyktuczone.

REGULAMIN WYDRUKOWANY JEST W TYM CELU, ABY OSZCZĘDZIC
FIRMIE MÓWIENIA PO WIELE RAZY TYCH SAMYCH RZECZY.
następujących rodzajach:
Rodzaj stosunkowo najbardziej tzw. „wylizany". Odpowiedni raczej dla twarzy kobiecych niż męskich. Wykonanie
„gładkie", z pewnym zatraceniem charakteru na korzyść upięk
szenia, względnie zaakcentowania „ładności".
2. Tym B - Rodzaj bardziej charakterystyczny, jednak bez cienia
karykatury [...] Stosunek do modela obiektywny.
3. Typ B + d. Spotęgowanie charakteru, graniczące z pewną karykaturalnością . Głowa większa niż naturalnej wielkości. Możliwość
zachowania w portretach kobiecych „ładności", a nawet jej spotęgowania w kierunku pewnego tzw. „demonizmu".
4. Typ C„ C + Co., C + H„ C + Co + Et, itp. - Typy te wykonane
przy pomocy C2H:,OH i narkotyków wyższego rzędu, obecnie wykluczone. Charakterystyka modelu subiektywna, spotęgowania
karykaturalne tak formalne jak i psychologiczne niewykluczone.
W granicy kompozycji abstrakcyjna, czyli tzw. „czysta forma".
5. Typ dziecinny. - (B + E). - Z powodu ruchliwości dzieci czysty
Typ B jest przeważnie niemożliwy - wykonanie więcej szkicowe. [...]
Ilość posiedzeń nie przesądza o dobroci wytworu.
§ 2. Zasadniczą nowością firmy w stosunku do przyjętych zwyczajów jest możność odrzucenia portretu przez klienta, jeśli portret
czy pod względem wykonania czy podobieństwa nie odpowiada klieniowi [....] Klient nie ma prawa żądać zniszczenia portretu.
§ 3. Wykluczona jest absolutnie wszelka krytyka ze strony klienta.
Portret może się klientowi nie podobać, ale firma nie może dopuścić
do najskromniejszych nawet uwag. Gdyby firma pozwoliła sobie na
ten luksus wysłuchiwania zdań klientów, musiałaby już dawno zwariować. Na ten paragraf kładziemy specjalny nacisk, bo najtrudniej
jest wstrzymać klienta od zupełnie zbytecznych wypowiedzeń się [...]
Nerwy firmy ze względu na niesłychaną trudność zawodu tejże muszą
być szanowane.
§ 4. Niedozwolone jest pytanie się firmy o JCJ zdanie o wykonanym portrecie, jako też wszelkie rozmowy na temat ry5'\.lnku znajdują
cego się w robocie.

§ 1. Portrety wytwarza firma w

1. Typ A. -
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Stanisław

Ignacy Witkiewicz. Portret Leona Reyneta (1926)

:n

§ 6. Portrety kobiece z obnażonymi szyjami 1 ramionami są o jedną
trzecią

droższe. Każda ręka kosztuje jedną trzecią ceny. Co do portretów z n;kami lub w całej figurze - umowy specjalne.
§ 7. Portret nie JilOŻe być oglądany aż do ukończenia. •
§ 8. Technika jest mieszaniną węgla, kredek, ołówka i pastelu .
Wszelkie uwagi techniczne wykluczone, jak również żądanie poprawek.
§ 9. Firma podejmuje się wykonania portretów poza lokalem firmowym jedynie w wypadkach wyjątkowych (choroba, podeszły wiek
itp.), przy czym musi być zagwarantowana firmie skrytka, w której
można by pod kluczem przechowywać niedokończony portret.
10. Klienci obowiązani są zjawiać się punktualnie na seanse, gdyż
czekanie żle wpł y wa na nastrój firmy i może żle wpłynąć na wyk onanie wytworu [. .. )

OBJASNIENI E

TYPÓW

I

ZNAKÓW

NIE

OBJĘTYCH

REGULAMINEM

T. C. + h. - portret rysowany pod wpływem haszyszu.
T. E. + U. - Dowolna interpretacja psychologiczna oraz samopoczucie artysty, że jego talent kończy się.
T. U. - Artysta twierdzi, że jego talent kończy się.
T. ND. - Szkic potretu niedokończony.
T. Peyotl. - Portret robiony pod wpływem narkotyku Peyotl,
działającego na nerw wzrokowy. Peyotl jest to wyciąg z kaktusa
meksykańskiego . [. . .]
NPi. - Nie pije.
NP. 1/2 r 2 - Nie,,.. pije drugie półrocze.
NP. - Nie pali.
P. po NP - Pali po niepaleniu.
Pap. - papieros. her. - herbata. pyfko
piwo. [... )
Napa. - Portret robiony „na pamięć".
Z. Z.
zamiast zgwałcenia.
p. p. c. - Portret robiony prawie po ciemku.

Warszawa, 1928 r.
(Fra g menty z Katalogu wystawy prac malarslach
Stanisława

Ignacego

Witkiewic za ,

Nowy

Targ

1957)

Stanisław
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Ignacy

Witkiewicz.

Portret

Michała

Choromańskiego

(1928)
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PRZEDSTAWIENIE PROWADZI
KAZIMIERZ HERBA
SUFLER
WANDA JASIUKIEWICZ
OPRACOWANIE DŻWIĘKOWE
HUBERT BREGUŁA
KIEROWNIK TECHNICZNY
· MI ROSŁA W DZIKI
BRYGADIER SCENY
TADEUSZ KACZMAREK
ELEKTRYCY
JAN BARTOSIK
MIECZYSŁAW
WALCZAK
KIEROWNICY PRACOWNI :
KRA WIECKIEJ MĘSKIE J
JÓZEF PRECKAŁO

KRA WIECKIEJ D AMSKIEJ
W ANDA PRECKAŁO
PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ
MIECZYSŁAW WOJCZYNSKI
PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ
ZOFIA HEJNE
SZEWSKIEJ
MIKOŁAJ
BRATASZ
TAPICERSKIEJ
RYSZARD TKACZYK
STOLARSKIEJ
MICHAŁ PRAISNER
M ALARSKIEJ
MICHAŁ

CHĄDZYNSKI

MODELATORSKIEJ
ALOJZY CZEPUŁKOWSKI
SL U S ARSKIEJ
RYSZARD M OSTOWICZ

W REPERTUARZE
TEATRU POLSKIEGO

S. PRZYBYSZEWSKA - „SPRAWA DANTONA"
L. SCHILLER - „KULIG"

W PRZYGOTOWANIU
M. SZATROW -

„SZOSTY LIPCA"

W REPERTUARZE
TEATRU KAMERALNEGO
E. LABICHE - „TEATR OKRUTNY"
S. I. WITKIEWICZ - „W MAŁYM DWORKU"

W PRZYGOTOWANIU
GENET - „POKOJOWKI"

NI' 7

Cena 3
WDN - Zam . 125/ 67 - 2000 - D -4 /2 35

zł

R E D AKTOR P R O GRAMU
HAN N A
PAR TY KO WA
OPR A C O W ANI E G R A F IC ZNE
WANDA
GO ŁK OWSKA

---- -

-~

- ----

