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Nie ma nic cenmeJszcgo - mniemał Witka
cy - niż religia, filozofia, sztuka: dzięki nim 
bowiem człowiek zaznaje przeżyć metafizycz. 
n eh , wchodzi w niewyrażalne porozumienie 
z Wszystkimi. Ale doznania metafizyczne do· 
stępne są tylko jednostkom. Spoleczeństv.'o -
rozumiane jako całość - traktuje ztukę, reli
gię, filozofię czysto instr umentalnie, spożytko
wując je dla swoich potrzeb ... albo nie zajmuje. 
się nimi wcale. Jest tak dla tego - rozumował 
Witkacy - że cele jednostki i cele spoleczeil
stwa (najogólniej zaś, gatunku ludzkiego) są' 
całkowicie rozbieżne . 
Celem, ku któremu zdąża gatunek, jest maksy
malne uspołecznienie. Ewolucja chce tak urzą
dzić społeczeństwo ludzkie, aby mogło ono po
dołać swym podstawowym potrzebom i jedno
cześnie - opanować swe wewnętrzne sprzecz
ności. Aby to osiągnąć - przypuszczał Witka
cy - natura powołała do istnienia jednostki, 
sięgające nieporównanie wyżej niż przeciętność. 
One też udo<ikonaliły wytwórczość, stworzyły 
magię najpierw, następnie technikę; odwagą 
i mądrością, nie mówiąc o spryci i okrucień
stwie, zbudowały hierarchię władzy . Myślały 
oczywiście o sobie: ale wszystkie zdobycze, ja
kie osiągnęły, zaczęły rychło służyć - począt
kowo elitom, później zaś jednolicącej się i uspo
łeczniającej całości. Nic dziwnego: jednostka 
wyjątkowa działa dla siebie„. i zarazem prze
ciwko sobie: sprawia, że to co rzadkie, trudne, 
niedostępne staje się prostsze i łatwiej przy
swajalne p1·zez tłum. 
Otóż właśnie wyjątkowe jednost i - myślał 
Witkacy - zaznały uczuć metafizycznych, 
mierzą się ze światem na własny rachunek: tak 
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wyłoniły się potrzeby, którym daje upust reli
gia, filozofia, sztuka. Cała tedy kultura (a przy
najmniej to, co w kulturze najcenniejsze) pow
stała za sprawą nieprzeciętnych jednostek, po
wodowanych wolą wyższości . Im później jed
nak, tym trudniej wyróżnić się spośród potęż
niejącego tłumu, którego żądania biorą górę 
nad ambicjam i i potrzebami osamotnionych in
dywidualności. W miarę, jak zaspakajane zo
stają cele gatunku, słabną metafizyczne wyma
gania i zmniejsza się dystans, dzielący geniu
szy. od przeciętnej zbiorowości. W końcu wszy 
scy się do siebie upodobnią, zaś meta fizyczne 
uczucie (wraz ze sztuką, filozofią , religią) -
zupełnie zaniknie. Łatwe szczęście ludzkości, 
bezmyślnej i sytej, zabije trudną radość wyjąt
kowych jednostek. 
Punkt zwrotny dziejów człowieka umieszczał 
Witkacy gdzieś w XV zy XVI stuleciu. Przed
tem dobra materialne były tak rzadkie, ciemne 
tłumy tak bezradne i przytłoczone okrucień
stwem natury, że nielicznym jednostkom, które 
umiały zapanować nad losem i społeczeństwem, 
spojrzeć światu w twarz - oddawano cześć 
niemalże boską. Zbiorowe uczucia kształtowała 
religia, umiejętnie stopniuj ąc doznanie Tajem
nicy i zarazem - ~amaszczając władców i ka
płanów charyzmatem świętości. Mogli wię oni 
narzucić tłumowi własną wolę, podobnie jak 
szacunek dla metafizycznych tajemnic, które 
oni tylko odczuwali lub rozumieli. Wartości (re
ligijne, światopoglądowe, polityczne nawet) 
miały harakter absolutny: nikt nie przeczył, 
że poświęcić życie dla wiary czy króla jest nie
podważalnym obowiązkiem (nawet jeśli w prak
tyce wielu wyznawcom i wasalom brakowało 
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odwagi czy konsekwencji) . „Życie było tak 
samo krótkim i znikomym, ale unosiła się nad 
nim wiara w wieczność ducha - marzył Wit
kacy - Tłum szary był tylko miazgą, na której 
wyrastały potworne i wspaniałe kwiaty, wład
cy, prawdziwi synowie potężnych bóstw i ka~ 
piani, trzymający w swych rękach straszliwą 
Tajemnicę l&tnienia". 
Już jednak chrześcijaństwo zaczęło głosić mo
ralną równość wszystkich ludzi: z chrześcijań
skiej zaś etyki rozwinęło się stopniowo pojęcie 
demokracji. Pojawiła się idea postępu, głoszona 
przez ludowych przywódców, nieporównanie 
bardziej zależnych od caJości społec~'ństwa niż 
obaleni królowie. Rozwój techniki sprawił, że 
zaspokojenie potrzeb materialnych zmieniło się 
z baśniowego życzenia w rzeczywistą możli
wość. Już w XIX wieku na miejsce wartości 
absolutnych zaczęły wkraczać - społeczne: da
remnie zaś łudzą się zwolennicy liberalnej de
mokracji, sądząc, że uspokoją narastaj ący pro
ces jednolicenia ludzkości, prawną emancypa
cją maskując r zeczywiste nierówności. Ale też 
ludzie, którzy dzisiaj rządzą społeczeństwem -
kupcy, bankierzy, przemysłowcy - to obłudne 
i żałosne karykatury bohaterskich tytanów, 
którzy rozj aśniali przeszłość ... 
Upodobnienie i pomniejszenie jednostek - są
dził Witkacy - postępuje tak szybko, że nie
daleko już do ostatecznych przemian, które roz
poczną zupełnie nowy etap bytowania ludzkie
go gatunku. Cywilizacja, która (choćby w teo
r ii) najwyżej stawia rozkwit jednostki, ~st~pi 
miejsca cywilizacji całkowitego uspołeczmema, 
które nie jest przecie niczym innym, jak podpo
rządkowaniem interesów indywiduum intere-
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som ogółu: „Ten cień straszliwy, przed którym 
drżą władcy świa ta, który grozi zgubą pojmo
waniu Tajemnicy Istnienia czyniąc z filozofów 
sługi swoich wymagań i który artystów strąca 
na dno obłędu, to organizująca się masa daw
nych niewolników, której olbrzymi żołądek 
i żądza użycia wszystkiego, co dotąd było jej 
odjęte, staje się prawem istnienia na naszej 
planecie" . 
Witkacy mniemał, że zanik uczuć metafizycz
nych na korzyść ogólnej szczęśliwości jest onto
logicznym prawem, „stałą formułą dla wszyst
kich Istnień Poszczególnych żyjących gromad
nie". Jego katastrofizm miał więc wymiar ko
smiczny... Czasem przedstawiał nadchodzący 
kataklizm na wzór wydarzeń, których był 
świadkiem. Ale w proroctwie, które głosił, na
leży rozpoznać coś więcej niż strach przerażo
nego burżuja, którym Witkacy pogardzał. Wit
kacy dawał raczej wyraz zasadniczej nieufności 
(jeśli nie więcej) wobec kierunku, k tórym po
dążyła ludzkość od początku mies2czańskiej 
epoki przemysłowej. Brzydził się więc zarówno 
zrównaniem warstw i klas jak sku tkami roz
woju techniki, upodobniającej przedmioty 
i samych ludzi; zarówno pierwszeństwem, 
przyznawanym konsumpcji i organizacji jak 
duchową jałowością wielkich metropolii przy
szłości. Pod krytyką kultury, jaką przeprowa
dzał Witkacy, mogliby się - paradoksalnie 
i cząstkowo - podpisać i pogrobowiec szla
chetczyzny i współczesny hippie, i konserwa
tywny mieszczanin i rewolucyjny idealista. Pi
sarza oburzał bowiem zarówno zanik wartości 
jak wyjałowienie stosunków międzylu(łzkich, 
zarówno pragmatyczne rozumienie prawdy 



i obowiązku jak pomm eJszenie człowieka do 
roli przedmiotu gospodarki czy poli tyki. Nie 
trudno wskazać na słabe punkty doktryny Wit
kacego (i to wychodząc z jego własnych prze
słanek)· Ale trafne wyczucie cywilizacyjnego 
niebezpieczeństwa, którym zabłysnął, do dzisiaj 
zachowało wartość diagnozy i zwłaszcza ostrze
żenia. 

Jak widać, w myśli Witkacego etyka - ro
zumiana jako ze.spół reguł społecznego współ
życia - rozeszła się zupełnie z estetyką i me
tafizyką. Jeśli za najwyższą wartość uznać 
szczęście jak największej liczby, dzieje ludz
kości przypominać będą linię, która, owszem, 
ugina się niekiedy, ale w całości - nieskończe
nie wznosi. Jeśli jednak za kryterium przyjąć 
obecność metafizycznych doznań, do tępnych 
tylko nielicznym, historia musi mieć SWOJ 

szczyt, po którym nastąpi nieuchronny upadek. 
W obliczu tej sprzecznośc i Witkacy czuł si 
tragicznie rozdarty. Powtarzał chętnie, że nie 
pojmuje, dlaczegóż by człowiek przeciętn ' miał 
rezygnować z banalnego szczęścia na rzecz do
znai1 i wartości, których nie odczuwa i nie poj
muje. Nie cierpiał „mdłej demokracji" liberal
nej, energicznie potępiał „gnijącego potwora' 
kapitalizmu i godził ię - w imię prawa do 
spokoju i mater ialnego dosytu - na likwida
cję (cor az to podlejszych) elit i na zmechanizo
waną jałowość przyszłości. .. Ale jako ar tysta -
nie mógł zdradzić piękna i metafizyki, któ1·ym 
przypisywał wartość bezwzględną. Pisał: 
„ ( ... ) piękno ( ... ) jest w obłędzie, prawda leży 
u naszych nóg rozszarpana przez współczesnych 
filozofów i z tej trójcy ideałów zostało nam tyl
ko dobro, tj· szczęśliwość wszystkich tych, któ-

rzy nie mieli siły, aby tworzyć piękno, ani dość 
odwagi, aby tajemnicy patrzeć prosto w oczy. 
Czeka nas potworna nuda mechanicznego, bez
dusznego życia, w którym mali świata tego pła
wić się będą w wolnych chwilach od zmniej
szonej pracy w tym wszystkim, co zdobyli wiel
cy panowie ducha dzięki wielkich panom życia 
i śmierci. Ale i to «menu » przeje się niedługo, 
a nawet już się przejada i nie zostanie nic, na
wet trawienie rzeczy dawnych ( ... ) Bo niepraw
dą jest, że ludzie przyszli będą swój wolny od 
pracy czas zużywać na to, aby poznawać praw
dy i nasycać się pięknem. Poznawać prawdę 
mogą ci, co ją tworzą i ci, dla których była 
stworzona; pojmować piękno mogą ci, przez 
których i dla których się ono staje. Ludzie 
przyszłości nie będą potrzebować ani prawdy 
ani piękna: oni będą S'lczęśliwi - czyż to nic 
dosyć"!" 
\Vitkacy był więc reakcjonistą, który sam sobie 
zaprzeczał i awangardowym artystą, który w 
najnowszych formach sztuki widział zapowiedź 
jej rychłego końca. Wewnętrzna sprzeczność tej 
postawy wprawiała go w rozpacz i zagnała 

wreszcie w śmierć. Całkiem podobnie jest z Le. 
onem w „Matce". Jako społeczny prorok usiłu
je on ocalić ludzkość od mrowiska przyszłości, 
głosząc poglądy osobliwie pokrewne witkiewi
czowskim. Ale jako jednostka i artysta (choć
by nieudany) zniekształca i znieprawia własne 
życie, w końcu zaś ginie, powalony zarówno 
wyrzutami sumienia jak ciosami rozwścieczo
nych robotników. 
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Witkiewicz nurza w5zystko w cynizmie: nie ma 
pomyślenia, fak tu, do którego by nie dodał ko
mentarza złośliwego lub ośmieszającego, w 
czym dopomaga mu jego przenikliwość i wie
dza. A przecież większość ludzi żyje, choćby po 
pas, w śmieszności i cynizmie - często nie 
można by życia inaczej wytrzymać ( ... ) Cynizm 
Witkiewicza nie jest tylko łatwym nicowaniem 
rzeczy - od tego zaczyna, al& ( ... ) dochodzi 
jakby do litości, do nowej formy współżycia z 
bohaterem ( ... ) Słowa obelżywe, ordynarne 
przestają być wtrętami nie a propos, stają się 
konieczne, czasem brzmią jak wyzwolenie. Jest 
to nm.ve oblicze prawdy wewnętrznej. Człowiek 
od góry do dołu, od swych szczytów filozoficz
nych do seksualizmu, odarły z czci, wiary, mały 
zastrachany, zachłanny, nędzny i biedny -
ecce homo i homo sapiens. 
W tym wirze wartościował1 in minus najinte
ligentniejsze problematy, rzekome szczyty my
śli, zostają podarte na s trzępy, stają się ścier
kami; gwara ludzi wykształconych staje si~ 
czymś jak u Reymonta gwara chłopska; wyra
zy i pojęcia z pospolitej codzienności , z l·yn 
sztoka, z łobuzerskich wyśmiewanek, zostaj ~ 
wyniesione do rangi literackiej i biorą udzial 
w malowaniu prawdy. 

Xarol lrzykowski 
WALKA O TREŚĆ (1929) 
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NIEZROZUMIANA 
POLSKA DZIEWICA 

Panna Hoffmann, jak się zdaw alo, chcicda 
wdzięcznej r oli Wandy (w ,,Iskrze poezj i" 
J . Dzierzkowskiego) sprawić pogrzeb, i spra
w ila. Prawdziwie, autorowi nic n ie zostawało, 
jak zaprosić na stypę. Nie chciała zrozumieć 
polskiej , sercem i my§lq wyższej dziewicy 
czy kobiety, z tym uczuciem natchnionym 
i zapalem gorącym, który rad się m ie§ci 
w piersiach naszych Polek poczciwych, i zro 
biła z W andy jaką§ postać nijaką, wykrygo
waną, bez pra,wdy życia. Tu dodać potrzeba 
po słuszności, że ta rola była zupełnie n i e
stosowna dla jej talentu sklonnie jszego do 
dek lamacji tragicznych, niżeli do oddania 
samorzutn ych uczuć naiwni ej szczerych. 

ZWIERCIADŁO PRAWDĘ MÓWI 
Realizm , który stanowi główną cechę dzisiejszej 

d r amatu rgii, ja ki w o góle zalewa sztukę i litffa 

t urę , spraw ia odraż aj ące często wrażenie gdy do

ty k a strony obycza jowe j życia, gdy z właściw~ 

so bie wierno ści<! fotog r afuje bez rozróżnieni a 

i bez u ba r w ien i a to wszystko, co si ę znachodzi 

w życ iu . Owa moralność zwierciadła stawianego 

p1ze d społecze{l stwem, aby się w nim przejrzało 

z w szystkiemi swojeml wadami i szpetnościami, 

przyczynia s ię czc::s to do zatracenia r esztki Instyn

ktu moralno śc i, a nawet i uczucia piękna. Le cz 

jeśli zwierciadło tak przykrą mówi prawdę . i ś li 

iotografia obyc za jów, j aką stanowi większość 

i::ztu k f rancuskich odrazq \VZnieca - to nie sa

mego zwierciadt.q lub apa ra tu foto g raficzne go 

w in a, i t ego kto si ę przegląda, ale także p rzu l 

:n iotu fotog r afowanego. 

111 7. Hl V 1871 

Studium z natury 
Fojawienie s i ę p. Rapackiego w pierwszym akcie 
(W komed ii „Mon Lj oye" F e uilleta) wywołało hucz
n €. oklask i. T y p cz łowieka podupadłego, jaki czę

s to spo tyk amy w większyc h szczególnie m iast ach , 
k ry jącego nędzę białym krawatem, dziurawym! 
r~kawiczkami i r esztkami dawnej toale t y , staną ł 

zy w o p rze d nami. Ruchy, t warz, ubiór, mowa -
łudziły k :iż dego, że tę postać gdzieś Już widzia ł , 
czy w jakimś zauł ku , czy wsuwaJ ~cą s ię do jego 
mieszkan ia z nieśmiałą prośbą. 

B. (M. Bałuc ki), Kalin a 1868, nr 21 

KAJDANY 
i SZPAGAT 

Wczoraj za miast opery „Flet czarnoksięski" ( .•. ) 
dana była opera „Tankred", w której pani Ski· 
bińska pięknie wynagrodziła publiczności zawie
dzion e o czekiwanie wyżej wspomnianej sztuki. 
Jej śpi ew był zachwycającym, pomimo tylu trzech 
ważnych przeszkód to jest: mrozu nieznośnego, 

widoczn ej słabości na piersi i niemiłosiernie ry
czącej orkiestry. ( ... ) Uwaźamy t.akże ciągle 

Jednakową niesprawiedliwość z strony widzów 
dla jednej z dam honorowych Amenaidy, która 
już od dawna usiłuje ściągnąć powszechną uwagę 

na swoją ponsową suknię i tym końcem na prze
bój ró wienniczki wyprzedza, dobywając się do 
fro ntu - a nikt też nie domyśli się dać jej na
leż ytego oklasku! Sądzimy, te łaskawa publiczność 
nie zostanie nadal tak uporczywie obojętną. Kaj
dany Amenaidy były szpagatem powiązane; ale to 
nic n ie szkodzi, dla piel pięknej wszelkimi spo
sobami potrzeba względność okazywać, aby jej ulżyć 
niedoli . W grze aktorów grających celniejsze role , 
wyjąwszy pana Fiszera, zdawało nam się widzieć 

prawdziwy stopień wczorajszego zimna... chociaż 

im to i w lecie się przytrafia. 

K .R.Z„ Krakus nr 270 z 39 XII 1822 

KOCHANKOTVIE 
WŚRÓD BAŁWANÓW 

U t w ór t en nalety do owej epokt, k tedy ubtegano 
się za ef ektowny mt acenaml, choćby z pogwalca
n l em wszelkiego togtczn ego rzeczy poTZądku. Szko
da, te go pant Hoffmann wybrala na swój bane
f is . Ta l ant jej móg!by lepiej wydać si4 w drama
cie lub komedii mającej wy:tsze dramatyczn e 

zarety, niż „Cu1rny l.ekarz" . ( ... ) J ak dal ece efcl<.t a 
w t e j sztuce sq n aw et na me chanizm d ek oracy j ny 
obrachowane, dość wspomnieć na scenq dwojga 
l<ocl!anków nad mo rzem . Wtdząc jq mimowolnie 
zapytu j em y stę , dlaczegóż rozmawiają w tak nte
bezp iecznym miej scu? Jeżeli majq so bt e co powle
rtzieć, mech iclq stqd , a nic czekajq at tc li morza 
zale j e. Potrzeba byto jednak ef ektu w ezbra nych 
ba l wanów i !ód kt przybywającej z pom ocq. 

Czas, 1861, nr 288 

fl ilY CZ.-\JE W NASZ Y I TEAT R ZE PRZED 100 
LATY 

Opuszczaj ąc scenę krako .vs kq n a dłuższy p rzeciąg 

czasu, czu j ę s i ę w o bo\\ i ązku złozen i a publiczni e 
podz i ękowani::i dynkcji t eatru zostającej pod 
lt ierunkiem h r. Adama 5korup k l, za jej wytrwałą 

ku mnie życ zJi\voś ć , prx1cbylno~ć i b ezinte r esow
ną wzgl ędnosć, czego wl lolic:<ne ' kl:ida la m i d o
wody w c i ągu l<ilku ł •tn e j i 1uawie dopie r o pod 
jej o k irm po czynają cej się mo je j artystycznej 
c! zi::ilalno:lci. 
F nszczegolną równie:i podziękę składam p. St. 
Kożmianowi za szlachetn.1 pomoc n a drodze p racy, 
pozornie tak lek k iej i u barwionej kwiatami, 
a w gruncie nec~y t rud rj i c i miste j. 

n >n ryle 13olcsla w z.acrnowslt1 
art. d rn m . 

Czas 1872, nr 6 t 

w naszym 
teatrze 
przeD 
8 .aty 

( ... ) dobrze się stało, :ie Teatr Stary włączył 

t~ sztukę do swego repertuaru - tym bar

d:tlej , że wyszedł na ogól zwycięsko z trud

nego zadania. Jerzy Jarocki, jako reżyser, 

trafnie rozłożył akcenty, znalazł dobry ton 

wypowiedzi, wypośrodkowany między war

shvą parodysty zną a ekspresją autentyczne

go dramatu. Przedstawienie jest niewątpliwie 

dużo bardziej przejrzyste i zwarte w części 

pierwszej, w drugiej chyba dość blade, 

a w epilogu nieco chaotyczne; łączy się to 

jednak z właściwościami samego tekstu. 

Wiele dos -onałych pomysłów teatralnych 

przewija się zwłaszcza w scenach finalnych 

Wykonania aktorskie wydają m i się na ogól 

lJnrdzo dobre, wyraziste i trafnie oddające 

1.onację sztuki zwłaszcza jeżeli chodzi 

o •łównych bohaterów: Janinę Węgorzewską 

(Matkę) , graną przez Ewę Lassek z maestrią 

balansującą na cienkiej granicy między ro

t eską i emfatycznością, i Leona Węgorzew

skiego (Syna) Jn tcrpretowanego z inleUgen

cją, autoironią nerwem dramatycznym 

1irzez Antoniego Pszoniaka. W r oli jego na

rzeczonej, a. następnie wampir owatcj poło

wicy Zofii o dźw"ęcznym nazwisku panień 

skim Plejtus, wiele szelmowskiej perfid ii 

wdzięku scenicznego przejawia Romana 

l>róchnre a. ~ wietna arl)"si.ka :51 r.m:go v o

kolenia , Anton ina Klońska zapr zentowała. 

swój st:rl prawdziwie „awangardowy„ w nie

wielk im, ale ważkim epizodzie Józef)' baro

nówny Obrock (przez ck). 

L . JABLONK WNA, TEATR l !)G4. nr lo 

Przedstawienie „Matki" nie ma sprawności 

i wdzięku warszawsk iej ,,Kurki". Nie ma też 

w nim ról na miarę Mikołajskiej . .Jest z.a to 

o wicie bardziej wyrównane, Inscenizacyjne 

chwyty Jarockiego nie mają tej lekkości, 

I tóre spektaklowi Laskowskiej nadają pozór 

igraszki zabawy w teatr. Są bardziej wy-

myślne bardziej bezpośrednio pokazane. 

T utaj aktorzy chodzą wyraźnie wyrysowa

nymi ścieżkami. Ich dzla.łanie podporządko 

wane zostało hez reszty nadrzędnej myśli 

przedstawienia, jego z gór y zaloionej kompo

z cjl. Każda scena skomponowana jest 

w sposób absolutnie czytelny - z baletowo 

niemal potrak towanymi układami ruchu, 

z wygłaszaniem m onologu przy nienatural

nym skandowaniu i „zaśpiewie" . 

Widać, :ie Jarocki przyjął tu tezę o „nadka

barecie" Witkacego. Konsekwentnie, od po 

czątku do końca, odczytuje Witkac go po

przez j ego historiozofię i teorię lrultury. ( ... ) 

Perfidię sztuki dobrze uchwyciła Zachwato

wicz w kostiumach kobie ych, niby zwy

kłych, ale zawierających drastyczne, choć 

dyskretne a luzje seksualne (Zofia Plejtus, 

I„ucyna Bcer). Utrafił w ten ton także Ja

rocki obsadz jąc rolę l\fatki młodą aktorką 

i dając jej starczą charakteryzację: Matka 

w r ezultacie jest to stara, to młoda, to zu

pełnie bez w ieku. 
J. KŁOSSOWICZ, DIALOG !9G4, n r 12 

o p r . .Jerz7 Gol 
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