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i' MED J T J.Z TZNJ\ 

Jak wiadomo, wszyscy ludzie Witkacego -· je~li tylko na 
miano ludzi zasługują - o jednym tylko myślą: o uzyskaniu 
intensywności życia (mniej świadomi) lub polizaniu Tajemnicy 
Is tnienia (bardziej uzdolnieni intelektualnie). Aby ją os iągnąć, 

chcą s tać się kimś innym, niż są , komedią przemienić: swą toż

samoś ć:. T ymczasem każdy aktor - a więc także i:;o·3tacie Wit
!'. acego - potrzebuje wzoru, modelu, który mógłby odegrać: 

musi odwoła ć si ę do jakiegoś, jeśli wolno powiedzieć, scenopi
su . Jes t to, moim zdaniem, g łówna przyczyna, dla której Wit
ki ewi cz bez żenady podrabia i parodiuje literacką tradycj~. 

bqdącą przeci~ż .niev.1yczerpanym „scenop isem " metafizycznej 
k r mcd ii. Podrabia przede wszys t i<:im -· w typologii postaci lub, 
śc iślej , nie p ostaci, ale „ról'', które postacie podejmują. Role te 
są nies łychanie tandetne , niewątpliwie świadomie: chcąc pokazać , 

~ e to role t ~' lko, Witkiew icz obiera na jbardzi ej zdarte, konwen
cjonalne, wręcz szmirowate. Spostrzegł to dobrze Ważyk, nie 
zaznacza jąc jednak, że brukowość, ·3zmirowatość, melodrama
tyczność: witkiewiczowskich „modelów" jes t z góry założona 

i daje -- w połączeniu z problematyką Tajemnicy i komedii 
życia - znakomity efekt artystyczny: po prostu komedię tę 

świetnie un·aocznia. 
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„K om pozycja " Sr T W1tk zeu:1 cz 

Teatr W1tkiew1cza opiera s zę na .>lcrcutu1: ac r1 - p1s: c \Vu zyk -

osoby oowtarza Jq się tok sc1uw ;ak w k s ll'(' c/ 11 cl el l' a r t e. choc in z 

nie mo jq i e.i 1ru: a l o.fri co llrl eki11, Polżs:1111r> I c211 Sf1 Jn n rr:' I Da y 

znakomicie określi ł teotr Witki ewicza jako naclkabcirel. W kaba -

1·ecie rów11ie± pou:turzajq się pei:»1e typy. Puch oclzq a'bo z ob 

serwacji, albo z mnola.rs kie,i wvobra ż11i . ule zau_i:;zc sq mocno 
skonwencjonalizowane i z miejsca roz poznan e. 

Typoloqi e postaci Wllkiewi cza -- cią gnie W2ż:v k - - 11 n icśc;ć 

można nr1 )Juz10111 ie iilern tury b11 !w1 re wej. De mon i -: _ 111 kobie: c1 

Jesl znJ na ()(l cluw 11 •1 w p1.śrnie 1111 1c.: twi e r:Li 11 1'!Jlll. Po 11 ie• dcuie j 

próbie au:a nsu lit e rackiego w C:?a!.Gcli m 0dc rny wróć· il a do po 

wieści brukoicej i. zrobiła światow '! k'1rierę }'.l k.1 u:a nni f ilm ow y 

W ·u '.'; brażenie clemonicznej lwb iety utr2y11wje się w 111 i ta~· h obu 

czajow ycl1. Mcż 1w w nim poclejr~ewnć- orch. et vp („. ) W 1w dko 
bJrecie \.V Hl<ie wic:o pcrwcr svjna clan w r.: rr11N 1 1' !1 - ,. u·l rc li 

m żczyzny i swo ich jr. k pólclziewic:u, n:i 11: 0 : c r nt111kc3c c::asuu· 

wiktoria1iskich 7Jr2estaly ju± obow~ q :yw'lć . Z n u_ l:i 1:ii los11e 

iu ~ y::·:t )q się i pluc or1 prz ypon iinaj qc lnll >c „ ru w:1 ,1a r ~ u i „ .) Eu -
1111ns odbywa sic na poc zcka mu. J<;: ;; k 111 : ·mn 11 zrc.: cl uk(.,wa11y 

do ost uteczno.i;ci... ( ... ) melodrama1-yc:1'a ,ICH" lllll1 1.: „bęric twoją, 

ale ratu .i Edwarda" mies~a się z fo rn11d~ 1 : „ za: ·rn i; 111y n cwc 

iycie". 

Wszystko to zostało znakomicie przez Ważyka i:;odpatr .:o ne: 
nie darmo poezja p uczą tJ,ów dwud zie„tolecia l ubowała się 

w tandecie wielkomi ejsldej i w liter :tc:k irn śmidn'k u cyw il izacji 
prz emysłow ej. Witkiewicz jest jednak os bt n irn , kt•)ry by s iq dał 
nabrać .na po zy swoich bohatErów: c:oku lw:d; sil; po\\'ie, budzą 
oni w nim ty lk o chłodną dr w i_ 1q. Tragim1 .i L' ~ l i już koniec<nie 
mamy mówi ć: o tr ag iżmie - \1·yras ta z C: 7 e ~, ,s 

ksztaltu Wi tl;iew icZ.O\VSk iego swiatopou:acJu, 
sztuk bywa j ą ty lk o pochodną i un ci ocznicni r>: . 

i»ncr: ..,: z c ałe 

k tór e:.i o fr.buły 

(Jan Bloizski „Teulr Witkiewi ~zu" 

„Dialog" 12167, fragment) 

T u;órczoś( c. rt ys I ycz na , est bezpośrednim pot wierd' eme m p: au; a 

sam ot naści 1a ko l ego , za cenę czeQo istnienie w ogóle Jest moz

l1wym, 1 to potw1erd ,: e11iem nie tylko dla swbie, ale i d!a inn11ch 

I s tnień Poszczególnych, tak 1ak ono samotnych: 1est potwierdze

niem I stnienia w jego metafizyczne] okropności. 

(Witkacy - „Nowe formy w malarstwie", 1918) 

To, co dawniej bylo mctorem w ielkiej twórczośc i, bc ha '.erskq 

W'.!lkq indywiduum o miejsce we wszechśu;iecie („.) - dziś jest 

lylk o gnijącym ogonkiem obłęciowych za gmatwań zdege.nerow1-

ne) rasy sc l1izoicl ów. Pyknicy i baby zaleją ich wkrótc e, zat łam

szą ~upelnie - wtedy nikomu już nie będzie ź l e w św'etnie za
gospodarowanym mrowisku. 

(Witkac y - „Nienasycenie ", 1930) 

My z I zydorem tworzymy os tatnie wysepki czegoś dawnego 

wsr ód t ężejq ccJ mechaniczności tera źniej szości. Nikogo nie pro
sim y do nas, ale wolimy umrze ć w dawnym wymiarze. Może 

d l a ludzkości jako takiej będzie tak lepiej, ale dl'l pewnych jej 

iworów - stanowczo nie. 

(Witkacy - „Jedy ne wyjście") 

7 



RESZTA NALEŻY DO NAS 

Najświetniejsze karty Witkiewicza napawają dzisiaj podobną 

cieniutką goryczą, co najlepsze strony Brzozowskiego. Wciąż 

majaczy poza n'mi tragikomedia polskiej inteligencji: kiedy 
trafią się jej idee istotnie europejskie, rzetelnie nowe - z re
guły przychodzą n:e w porę. Gdyby Witkacy pisał w ~nnym 

j ę zyku - powiadajq naiwni - byłby już dzisiaj sławny w całej 

Europie. Lecz w latach dwudziestych dramaty Witkiewicza pró
bovvano przecież przekladać na francuski , niemiecki, angielski; 
Boy ·swój en l U?jastyczny eccj o Witkacym pisał po francusku 
dla „Pologne Littćraire" ... Nic chwyciło. Być może także z winy 
pols kich l3lent6w do propaga ndy kulturalnej za gralilicą. Lecz 
wl aEc iwy pov.:ód jes L głębszy. Dla niemieckich ekspresjonistów 
dramaturgia ta była może zbyt słabo zaangażowana w walki, 
jakie sami prowadzili; dla Fra11cuzów zaś czy Anglików proble
my, z .iakimi mnccwal sic; Wi tk acy, byly jeszcze calkiem nie
zrozumiale. 

Dopiero w latach 1947-1900 \Vitkacy !T:óg! był podbić Euro
pę. Dopiero podczas drur,i c j \'.!o.iny i ok ur a cji Zachód przeżywa 
w pełni ten krach w«rlości, z;1clnvianie m ieszczańskiego la::lu 
i d::iewięl nas towiccznych p o i •; ć· politycznych, terror, głód, p::t
roksyzm s t rachu i rozpaczy, które Witka cy przeżył v· c z EŚ. iej 
o ćwierć w ie- ku. Dop iero pierw3ze lata pcwoj2nne , ros ną ce na
p ięcie rniedzynarodowe, pocz<Jlki zimnej wojny bu':lzą w krajach 
/.ac hcdu ową psychozę daremności i lęku, ową czarną próżnię 

hC?. dn <• . w którq p :1t1 zai kiedyś Vli\k3c:y Zacznie się teraz stawa 
Sartre 'a , zjawi si ę Cs mus cnvsk a filozofia at3urdu, odkrycie Kafki, 
debiut l c neoco. Problemy rewolu cji, mech a niz2cji, „cywilizacji 
m :·owic'.;J" s\a j<J w centrum zaint e re 5cwań. W tych także Jatach 
i n t c leUualiści fr ~" ~r· u s c y u; \\'iad óm ia j ą sobie, ż e przestali być: 

;. ~r:k iern Ś\'- iR lJ, ż : nie txllrn nie d et y ciują o jego k s ie, !er::: 
nawe t losy Francj i ro zgrywane są po zJ nimi: be?. osłonek mówi 
o tym Si m oc' de Bcc:uv <• :r w Ma 11daryrwch. Kres hegemonii 
Z<ichc du w cb · ę b ' e k ultur y powróci .i2 lrn ica lna prognoza, dawną 
leoz c: Spcn ~l er a ;,n ów, choć osl1 oL nic .i . pode j:11i"? To ynbee. Co~2z 

wicce j ocw Z\\ 'c·<:.ca się Im środkowej i ws C'l 1: d :1 ie j Europie, 
rośnie pr?c konanie, ze tu \Vłaśnie historia nasze!! o wieku urzą

dzila scbie pierwszy po ligon. Na przyjęci°" Witkacego t2ki mniej 
\l';~cej st2n t.:myslów był potrzebny. 

r~1 , -
/ 

Nie znalazł go za życia - ani na Zachodzie, ani w Polsce. 
Jego osamotnienie było pełne zarówno intelektualne, jak 
artystyc~ne. Wiedział o tym. „Co do pustki tworzącej się kolo 
mnie" - pisał w 1931 r. - to nie przypominam sobie okresu, 

w którym nie czułbym się zupełnie odosobnionym w naszym 

społeczeństwie". 

W cbojętnych murach krajowego Ciemnogrodu pozostał nie 
zrozumiany, oczekujący potopu, bezsilnie patrząc, jak spełniają 
się coraz inne jego przewidywania. Mógł odegrać, jak pisał 
o nim Chwistek, „wieLkq roLę w historii teatru polskiego". Może 
nie tylko teatru. I czuł, że żadnej roli odegrać nie zdoła, że jego 
słowa są głosem Kasandry w Pacanowie. „Jestem jak jakiś nabój 
wysokiej marki ekspLozywności, teżqcy spokojnie na !qce. A le 
dotqd nie ma armaty i nie rna m.nie kto wystrzelić. A tego sam 
nie potrafię - muszę mieć Ludzi''. Fascynujący mężczyzna, nie
znośny megaloman, uroczy wariat - mówiono w kręgu znajo
mych. 

Dziś roś:-!ie u nas zainteresowanie jego dramatem i prozą -
bo już Sartre i Ionesco przetarli mu drogę. Do tragikomedii 
polskiej inteligencji przybywa nowy epizod. A na Zachodzie 9 

Tak, 'N czasach odkrycia Kalki Willrncy mógł był podbić: Europę, 
obecnie jest chyba na to o dziesięć lat za póżno. Może jeszcze 
wzbudzić zainteresow2nie, uzyskać powodzenie - rewolucjq już 
si<; pewnie nie stonie. Inni pisarze wprowadzili jego idee 
w krwioobieg kultury, a nowe propozycje tcc:tralne, jakie wy
suwał, stały siE: bądź przebrzmiałe, bcidż oczywi~te, choć nie zdy
st? nsowane jeszcze. 

Na tle nows1ych, dojrzalszych artystycznie utworów razić 
cbecnie może szldcowość sztuk Witkacego, niechlujstwa stylis
ty~zne, retoryczność. Te dramaty pełne pomysłów, świetnych 
bl y _o ków wyobraźni scenicznej, absurdalnego humoru, drapież

nych diagnoz i hipotez, zde'ormowanych obserwacji niejede.J 
skłonny byłby w połow:'o stulecia uzn2ć, j2k Kotarbiński, za 
,,effbriony dziel". Lecz t2ki bywa zwykle los arstystycznej 
awan g2::dy. Zadaniem jej nie jest przecież tworzenie dzieł do
skcna lych. Zadania jej są dużo skromniejsze i dużo bardziej he
roic z 1~e : burzyć skamie'.iny przesądów, odsłaniać nowe per3pek
tywy, rewolucjonizować świadcmość, stawiać swojej epoce py
tania drastyczne i nie uchyl2c się od żadnych, nawet fa'szy
wych, odpowiedzi. 

Vv'itkacego pasjonowały te właśnie zadania. Był autentycznym 
awangardcwym pisarzem. W polskim dramacie zamknął defi
nitywnie epokę Młodej Polski wraz z jej przedłużeniami w dwu
dziestoleciu, odsłonił w modernie kiełki innych, ważniejszych 

propozycji, pokazał język pogrobowcom mieszczańskiego recilizmu, 
otworzył nową epokę, tę, w której żyjemy. Reszta należy do nas. 

(Konstanty Puzyna, ze wstępu do 
„Dramatów", P.I.W. W-wa, 1962) 
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LEON 

Otóż idea moja jest prnsta jak drut. Faktem jest , że ludzkość 
dcgrengoluj e coraz bardziej. Sztuka upadła i niech ko niec jej 
bc;dzie le ld<i - można się bez niej obejść zui:;elnie dobrze. Reli
g ia skcóczyla s ic; , fil ozofia wyżera sob ie bebechy i też skończy 

śmierc i<1 samobó jczij. Koniec ind yv,1 iduum zarż.niętego przez spo
leczeńsl\vo -- r ze cz już dz iś banalna. Jak odwróci ć ten pozornie 
abs olutnie nieodwracalny proces uspołeczn i en ia, w którym ginie 
wszy3tko, co wielkie, co ma związek z Nieskończonością, z Ta
jemnicą Istnienia? 

ZOFIA 

To się odwróc ić: nie da. 

LEON 

Wla~rne, 7-? się da 1 Ale n ;e przez odrc:dz:::rnie r G.sy nad~udzi -
Lo blaga tego potw or11eg o umysłowego impote.1ta. Nietz sc hego -
1 nie przf'Z mrzonki o ogoln e,i szczęśliwości, w kl on?J wszyscy 
d eb rzy lud zie bc;dą mieli nas na wszvsLko - oni b~dą moze 
mieli czas. a le będq 1nn vm i ludźm i , r acze1 zmechan1zo11·anym i 
bydlęt o mi, t·:~o nie r o ,.umi e ." ą ins i na111·n1 marzyciele: i ni e 
poez sztucrne odnaw1 ~•n i e r e!Lg ii przy pomocy fabrykowania 
11 uwych milow - to bl al,c' 8 0ol :1lccrwch h:s lorycznych n i e.-nc wląl 

n:: szej E:'pok i. To wszy ~ l ko są formy iOS laniania sobie 02zu na 
po l ll'orn o~ć tego faklu, że my gini ' mY To \'iSL> elne. J eśli ma my 
1u ~ raz do d iabla Len rn e lek t, k tóry według Spengl era jest 
>Y . p;omc m upadk u, to morny go d 3ny na coś, nie ty ko na to, 
aby u~wi01d rm 1Ć' sob;e ten n ;:i sz upade k 1 .~ ie wl<;cej T ?.n sam 
1nLclek t może s tać: s1.:; c_ymś tworczym i odwróci ć o::tatec~ną 

kala strofe 

A. 
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ZOFIA 

T o są go'.osłown c ob iclnicc. ,1ak to wykon ać:, tego sam ni e wies z 

LEON 

Wiem, jak zacząć. A wi.:;c przPCe wszystk im nie chowac g ł owy pod 
skrzydło , tylko spojrzeć: prawdzie w oczy i tym wła śn ie , poga rdza
nym dziś intelel<tcm odepr zeć: historyczną prawd ę , która s i ę na nas 
wali: szarzyzna, mechani zacja, pl ugav,;e bagie nko spoleczne j 
dosko : 1alości. Dlatego, że int-elekt okazał się symp tom em deka 
dencji s lvc s i ę antyi ntele kt u a li stą. sztuczny m durniem, bl agie
rem a la Be rgson? O nie . Na odwrót: uświa dom i ć sob ie to wszy
stko aż do granic osta tecznych i nie 3obie tylko, al·e i innym leż. 

Zadan ie pjckie lnie trudne: uświadomić szerok ie masy, że wolny, 
natura lny ro zwój społeczny grozi upadkiem. Zało żyć: trzeba bę

ctz'·; Epccja l .,e instytuty tej wiedzy i wytworzyć: różne stopnie 
jej porwlarncści. Akcja musi być zb iorowa na o'.b rzym i ą ~ka l ę. 

I jeśli mili~rd ludzi sprzeciwi s ię św iadomie upadkowi, to upad
ku nie będn e Zorganizować tak ogólną świadomość całych k las, 
ca'ych :opolec zeńs tw . aby n a Len zb10rowy upadek n'.'2 by ł o po 
pre .tu m1eJ sca, c-hyba mi.:;d zy m r owkami. 

„Ogród udrę czeń" 

(Wi tkacy „ M u tka", 19:!4) 

'4\':·~ 
,.. „ 

St. I. WitkiewLcz 
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(Konstanty Puzy na , ze wstępu do 
„Dramatów", P.l.W. W-wa, 1962) 

ProJekt scenografii Mar iana Kołodzieja 
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. A ~ GRAĆ WIT {ACEGO??? 

Do sztuk au tora Mqtwy zabierano s ię zresztą w ostatnich 
lata ch od . nie ba rdzo właściwej strony. Rea liza torzy zapragnęli 

być bardziej katoli ccy niż papież. Chciel i t wo rz yć: na scenie, jeśli 

nie Czys tą Formę , to przynajmniej swó j w ła sny eksperyme nt. 
Uzn a wali ni e jednokrotnie nies zc zęs nego Witkacego za pretekst 
do realizacji najbardziej dowolnych pom ys ł ów. Uznali , że by ł 

„dziwny", a więc przedstawie nia jeg o sztuk mu,szą być „dziwne". 
Stał y si ę one bądż podstawą do surreali st yczn ej nadbudowy sce
nograficzm~j (War iat i zakonnica w Tea trze Drama tycznym). 
bądź też scen ariuszami dla na wpól bale tow ych. całkowicie pod
por zą dkowanych hardzo nawet p ięk nej. ale czys to plast ycz nej 
kompoz yc ji w id ow i,;k !Mątwa w Cr icot Tl , On i w studenckim 
teat r ze C~1~ton w Wa rs zawi e) Witk acemu z;:i groz iła op ie ka twór
ców. o których pisal w PiMze jako „0~1óln ' e ile uświadomionych 
co do wlasnyc/1 swych reżyse rsk ich celów i szukajq cych różnych 
nowalijek i nov,;ych dreszczów po omacku, bez ża dnego ogó!
noestetycznego kierunku'', a „których praca idzie zupeł nie na 
marne, dezorientując publiczność i aktor ów , nie mówiąc już 

o zb'.lranwleJ, a w i stocie bezkier unkowej krytyce . która zachłY· 

stu ].? się frazesami bez sens·u i chtebocze i gtemdzi, chcąc Jakoś 
zdać sprawę z dziwów bezcelowych, które przed niq u;yczaro
wujq reżyserzy, nie wiedząc sami, co i w imię czego to robią" . 

Ostatnie spektakle sztuk Witkacego pozwalają jednak sądzi'ć:, że 

ich dalsze sceniczne dzieje, na szczęście, potoczą się chyba inną 
koleją. 

Jan Kłossowicz - „Dialog" 1961 

Wszystkie dotychczasowe przedstawienia dowodzą, że Witkacy 
w teatrze to niełatwy problem aktorski. Zebrało się trochę róż

norodnych doświadc zeń negatywnych i jednorodnych pozytyw
nych. Teoret yczn ie rzecz wyglądała dość pros to - zw ła szcza po 
doświadc zeniach z Mrożkiem ma ksim urn naiwnej wiary 
w przedstawianą postać:, niezależnie od prawdopodobieństwa 

sy tuacji , i zrozumienie mającego swoją charakterystyczną logikę 

tekstu. Ale Witkacy dziwnieJ3ZY. Ostrzejsze konstrasty , więceJ 

fiz ycznego nieprawdopodobieństwa. brak sy tua cji ostatecznych 
(u Mrożka śmierć jes t sytuacją ostateczną). bardziej metafizyczmy 
dialog. Aktualne pozostały postulaty „n aiwności " i sensownego 
mówienia nieu zasadnion yc h realistycznie dia logów, większa jed
nak jest pokusa wygrania 3ię - wobec jaskrawszych postaci -
I ub odwrotnie, więl,sza obawa przed niepotrzebn ym przejaskra
wieniem. 

Elżbie ta Wysińska - „Dialog" J!Jt;~ 
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Pierwszy sposób w dotyc hczasowych próbach „dośmieszania" 

Wi tkacego rodził wid owiska nazywane dumnie cyrkiem filozo
ficznym, drugi !"prawial, że absurd jako kategori a es tetyczna 
(blisko spokre\\· :1iona z grotes ką) stawał .> i ę tożsamy z bezse nsem. 

W P ozna niu „ poważne" zagran ie Witkacego poleg :: !J na po
ważn ym pot rnk lo waniu ca łe go au lora , z jego pełn ym inwen
tarzem. formuły fi lozofi cz nej i szmirowatej wizji tea tralnej, 
antybebechowate.i „czy~ t cj formy" i szyderstwa z postibsenow
skiej lite ratury dramat ycznej, metafi zyki i wykpiwające j tę me
tafizykę autoironii. „Poważny" Wi tkacy Zegalskiego qaJ się 

śmieszny pr zez to, że reżyser nie uprzedzał widza przy pomocy 
c udzys ł ow u teatra ł.nego, że oto groza mieć będ zie za chwi lę 

humorystyczną pointę. Ani nie nakładał na tekst absurdalny ab
surdalnej sytuacji scenicznej. 

Jerz y Koenig - „Teatr" 19G9 

Przedstawienie prowadzi: 

Barbara Dąbrow ska 

Sufler: 

N in a Górna 

Brygadier sceny: 

Tadeusz Kołkowski 

światło: 

Bronis ł aw Hajd u k 
Henr y k Dr ache im 

Rekwizytor: 

Zdzisław Jankow sk i 

Kierownik tech niczny: 

Stanisław Matysik 

Główny e1ektryk: 

Tadeusz Kuback i 

K ierownicy praco.wni krawieckiej: 

Olga Ludmerowa 
Tomasz Szwajkowski 

Kierownik pracowni stolarskiej : 

Maksymilian Kitowski 

Kierownik pracowni malarsk ie j : 

Edmund Nowakowski 

K ier ow nik pracowni tapicerskie j: 

St a n is ław W l od ko wski 

Kierownik praconi peru,ka.rsk iej: 

Nina Polonis 

Kierownik pracowni szewski ej : 

Cze s I aw B ar a n owski 

Kierownik pracowni mechaniczno-ślusarsk i ej: 

Stanisław Parfimczyk 

Modela.tor: 

Marian Kuja:wski 

Główny rekwizytoor: 

StefaTiia Kujawska 

Kierownicy admi!ni.stracyjni scen: 
St a n is l a w a S. tas z a k (Gdańsk) 

H a -1 i n a Z em ł o <Sopot) 
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Cena zł 2,50 

„Sen" St. I. Witkiewicz 

Wychodząc z teatru ezlowiek powinien mieć wrażenie, że 
obudzil ię z jakiegoś dziwnego snu, w któn;m najpospo
Lit sze nawet rzeczy mialy dziwny , niezglębiony urok, cha
rakterystyczn1; dla marzeń sennych, nie dających się 
z niczym porównać . 

(Wicbcy - „Teatr") 


