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Przedmowa 
Ani moja współpracowniczka, ani ja nie 
byliśmy nigdy w Rangoon. Ja znam trochę 
inne tropikalne miasta portowe. Ponieważ 
rzecz miała się dziać w tropikach (trudno 
byłoby zaiste umieścić całą tę kompanię w 
Zakopanem lub Rabce, a nawet. w War
szawie), a marzeniem moim było właśnie 
zwiedzenie Rangoonu, postanowiliśmy za 
wspólną zgodą przenieść akcję do tego mia
sta. Nazwy ulic są fantastyczne - ale 
mniejsza o to. Chyba nikogo to nie obrazi. 
Co do samej choroby, „tropikalnego bzi
ka", opinie są podzielone. Jedni uważają go 
za czyste urojenie, chorobę wymyśloną 
przez kolonialnych Europejczyków-sadys
tów dla usprawiedliwienia zbrodni dokony
wanych przez nich na ludziach kolorowych 
lub nawet na przedstawicielach tzw. „ wyż
szej'' rasy białej. Inni wierzą w rzeczywis
tość tego obłędu, traktując go na równi 
z paranoją lub „dementia praecox". Na 
podstawie osobistych doświadczeń przy
chylamy się do ostatniego mniemania. Bzik 
tropikalny jest faktyczną groźną chorobą 
nerwów w tropikach, powstającą pod wpły
wem szalonej temperatury, o jakiej żaden 
upał ukraiński bladego pojęcia dać nie 
może, następnie pod wpływem pieprznych 
potraw, alkoholu i ciągłego widoku nagich, 
czarnych ciał. 

Reszta poruszonych problemów nie po
trzebuje chyba żadnego wyjaśnienia. 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 
syn wybitnego krytyka i malarza Stanisława Witkiewicza i Marii z Pie
trzkiewiczów, nauczycielki muzyki - urodził się 24 II 1885 r. w War
szawie. W roku 1890 rodzina Witkiewiczów zamieszkała na stałe 

w Zakopanem. Artystyczno-intelektualna atmosfera domu, w. którym 
częstymi gośćmi byli najwybitniejsi artyści polscy, umożliwiała stały 
kontakt ze sztuką i sprzyjała rozwojowi bardzo wcześnie ujawnionych 
zdolności - malarskich, muzycznych i literackich - młodego Witkiewi
cza. Już jako 7-letni chłopiec napisał on pod wpływem lektury Szekspira 
kilkanaście krótkich utworów dramatycznych, mając niespełna lat 17 
zadebiutował pracami malarskimi na wystawie w Zakopanem, a w rok 
później opracował pierwszą rozprawę filozoficzną (Marzenia improduk
tywa). Rozwój tych zainteresowań był właściwie samorzutny, ponieważ 
ojciec - zwolennik teorii, że każdy system nauczania zabija indywidu
alność - starał się nie ingerować w kształtowanie upodobań syna oraz 
nie zgadzał się na jego naukę w szkole, przystając· tylko na lekcje pry
watne. W czerwcu 1903 Witkacy zdał maturę jako ekstern we Lwowie. 
W latach 1904-1908 odbywa kilka podróży za granicę (Włochy, Francja), 
w czasie których poznaje nowoczesne malarstwo europejskie. Szczególne 
znaczenie dla jego twórczości malarskiej miało poznanie dzieł Gaugina, 
o potem Picassa. W 1905 rozpoczyna studia w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych (w pracowni Jana Stanisławskiego), ale pod presją ojca 
przerywa je i pobiera lekcje prywatne u przyjaciela Gaugina, wybitnego 
malarza - Władysława Ślewińskiego. W r. 1908 ponownie zapisuje się 

do Akademii (uczęszcza do pracowni Józefa Mehoffera), ale po paru mie
siącach ponownie przerywa studia. W I. 1910-11 pisze pierwszą powieść 
622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, opartą na motywach auto
biograficznych. W 1913 r. otwarta zostaje w krakowskim Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych zbiorowa wystawa obrazów Witkiewicza. 

21 II 1914 w Tatrach popełniła samobójstwo narzeczona Witkacego 
Jadwiga Janczewska. Witkacy pod wpływem głębokich przeżyć związa
nych z tym tragicznym faktem decyduje się wziąć udział - jako rysow
nik i fotograf - w ekspedycji naukowej na Nową Gwineę, zorganizo
wanej przez swego przyjaciela, wybitnego etnologa i antropologa, Bro
nisława Malinowskiego. Echa tej podróży wielekroć będą powracać w 
twórczości Witkiewicza. Wrażenia z pobytu na Cejlonie opisze w cyklu 
artykułów pt. Z podróży do tropików, akcję kilku dramatów umieści 
w południowowschodniej Azji i Australii, a w kompozycjach plastycz
nych wykorzystywać będzie motywy indyjskie i orientalne. 
Ekspedycję Malinowskiego przerwał wybuch wojny. Witkiewicz jako 

rosyjski poddany powrócił z Sydney do Petersburga, gdzie wstąpił do 
szkoły oficerskiej. Po jej ukończeniu w r. 1916 dostał się do osławionego 
pułku lejbgwardii, w którym służyli synowie arystokracji. Brał udział 

w walkach na froncie i w jednej z bitew został ranny. Pułk , w którym 
służył, pierwszy zbuntował się w czasie rewolucji lutowej 1917 r . Żoł-
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nierze wybierają Witkacego do 4 roty swego batalionu w dowód uzna"" 
nia za jego humanitarny stosunek do podwładnych („nie biłem w mor
dę, nie kląłem »pa matuszkie«, karałem słabo i byłem względnie grzecz
ny"). Rota ta miała przywilej rozpoczynania defilad i parad wojskowych. 
Pobyt w Rosji to przełomowy moment w biografii Witkacego. Przeżycia 
związane ze służbą w pułku, z wojną, a przede wszystkim z rewolucją 
stanowiły wstrząs, który zmusił go do przewartościowania dotychczaso
wych pojęć o świecie, człowieku i historii. Doświadczenia te pozostawiły 
niezatarte piętno na jego twórcZ-Ości - powracać w niej będzie motyw 
buntu mas, rewolucji, przewrotów politycznych - nadały ostateczny 
charakter poglądom historiozoficznym i stały się główną przyczyną jego 

- pesymizmu i katastrofizmu. 
Do kraju powrócił w czerwcu 1918 r. i od razu rozwinął niezwykle 

ożywioną i twórczą działalność. W ciągu niespełna 6 lat napisał ponad 
30 sztuk teatralnych (w kwietniu 1920 r. powstał Mister Price, napisany 
wspólnie z Eugenią Dunin-Borkowską), wydał trzy książki, w których 
sformułował zasady swej teorii malarstwa i teatru oraz wyłożył poglądy 
na rozwój kultury: Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nie
porozumienia (Warszawa 1919), Szkice estetyczne (Kraków 1922), Teatr. 
Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze (Kraków 1923). Jako malarz 
należał do grupy „Formiści" - był jej głównym teoretykiem i brał 

udział w kilkunastu wystawach. W r. 1927 wydał powieść Pożegnanie 
jesieni, a w r. 1930 - Nienasycenie. W r. 1925 tworzy pracownię por
tretową pod nazwą „Firma Portretowa S. I. Witkiewicz". 

W latach trzydziestych Witkiewicz poświęca się niemal całkowicie 

filozofii. Pisze jeszcze Szewców oraz pierwszą część powieści Jedyne 
wyjście . W r. 1932 wydaje książkę o szkodliwości narkotyków pt. Niko
tyna, alkohol, kokaina, peytol, eter. W ogłoszonej w r. 1935 rozprawie 
Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia, którą uważał 
za główne dzieło życia, sformułował ostatecznie swój system filozoficz
ny. W r. 1936 powstaje nie wydane do tej pory studium obyczajowo
-społeczne Niemyte dusze. 

We wrześniu 1939 r. Witkiewicz jako oficer rezerwy zgłosił się do 
wojska, ale nie zdołał dotrzeć do swego oddziału. 18 września 1939 r. 
popełnił samobójstwo w miejscowości Jeziory koło Dąbrowicy na 
Polesiu. 

J.D. 

. . „. 
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Janusz Degler 
„BZIK TROPIKALNY" NA SCENIE 

Mister Price, czyli Bzik tropikalny - „dramacik w trzech aktach napi
sany na współkę z panią Eugenią Dunin-Borkowską" - to jeden z rzad
ko grywanych utworów scenicznych Witkacego. Wrocławska premiera 
jest jego piątą realizacją teatralną. 

Prapremiera odbyła się 2 lipca 1926 r. w Warszawie w nowo powsta
łym Teatrze Niezależnym. Założyciele tego teatru mieli ambitne plany: 
chcieli stworzyć scenę eksperymentalną, grającą sztuki awangardowe, 
które nie mogły znaleźć miejsca w teatrach profesjonalnych. Plany re
pertuarowe przedstawiały się istotnie interesująco - oprócz Bzika tro
pikalnego, którego wybrano na inaugurację działalności teatru, miano 
zagrać Wandurskiego, następnie Kosmatą malpę O'Neilla i kilka sztuk 
młodych, nie znanych w Polsce dramaturgów południowoamerykańskich. 
Twórca i dyrektor teatru Andrzej Marek, przedstawiając te plany w 
wywiadzie dla prasy, powoływał się na swe doświadczenia zdobyte 
w czasie pobytu w Nowym Jorku, gdzie współpracował z O'Neillem 
w teatrze „Washington Players". Profil artystyczny tego teatru miał być 
wzorem dla Teatru Niezależnego. Zespół oparto na kilku aktorach lu
belskich, łódzkich i warszawskich, nie mających aktualnie stałego en
gagement. 

Niestety, już pierwszy spektakl ujawnił, że ambitne plany przerastają 
możltwości całego zespołu. Rozwiały się nadzieje, jakie krytyka wiązała 
z powstaniem w Warszawie tej nowej sceny. „Pierwszy występ Teatru 
Niezależnego - pisał sprawozdawca „Gazety Warszawskiej" - miał 

charakter bardzo prowincjonalny i twórca jego powinien zrozumieć, że 

publiczność warszawska ma już za sobą pewną kulturę teatralną i jeśli 

ma chodzić do nowo powstającego teatru, trzeba jego poziom podnieść 
znacznie wyżej, albo od razu wyjechać z całym teatrem do Białegostoku". 

Premiera Bzika zakończyła się generalną klapą. Przedstawienie w 
zgodnej opinii recenzentów było widowiskiem żenującym i ponurym. Na 
dodatek premierowy spektakl miał niefortunny przebieg. Tuż po pierw
szym gongu zerwała się kurtyna - zdezorientowana publiczność przy
jęła to jako zamierzony efekt, motywowany „potrzebami sztuki", i do
piero ogłoszenie półgodzinnej przerwy na usunięcie awarii wyprowa
dziło widzów z błędu. W trakcie przedstawienia kilkakrotnie gasły re
flektory, a fatalna akustyka sali uniemożliwiała odebranie wielu kwestii. 
Od tych usterek technicznych poważniejsze były jednak błędy w inter
pretacji teatralnej utworu. Reżyser, Tadeusz Leszczyc, starał się nadać 

sztuce oprawę realistyczną , ale poprowadził akcję w powolnym tempie, 
eksponując za bardzo momenty melodramatyczne, przez co uczynił z 
niej „nudną i rozwlekłą piłę" . Nie umiał być zresztą wierny własnym 
założeniom inscenizacyjnym i wprowadził kilka ekspresjonistycznych 
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efektów, burzących poetykę spektaklu - np. w momentach zmartwych
wstania postaci gasły światła i słychać było odgłosy piorunów. Wszyst
kie zresztą pomysły reżyserskie uznano za równie banalne, chybione i 
niecelowe. Krytycznie oceniono także scenografię, zaprojektowaną przez 
Józefa Galewskiego, a . Przypominającą kiczowatą naklejkę z „egzotycz
nego towaru". Nie żałowano słów krytyki aktorom, wyróżniając jedynie 
Helenę Krzywicką, którą „znakomita prezencja zewnętrzna" predyspo
nowała do zagrania postaci perwersyjnej Ellinor Golders. Najostrzej pi
sano o Januszu Mazanku, który chcąc oddać demoniczność tytułowego 
bohatera posłużył się tak prymitywnymi środkami aktorskimi, że budził 
śmiech. Inni wykonawcy zagrali w konwencji naturalistycznej, próbu
jąc niedostatki swego warsztatu aktorskiego ukryć przez patetyczne mó
wienie tekstu. 

Ale głównym winowajcą klęski był - zdaniem krytyków - sam 
Witkacy jako autor utworu chybionego artystycznie i banalnego w tema
tyce. Nawet przychylni Witkiewiczowi krytycy nie ukrywali swego roz
czarowania. „Jest to - pisał E. Swierczewski - nudna i mało dowcipna 
farsa satyryczna na businessmanów podzwrotnikowych, posługująca się 

nieco operetkowo akcesoriami folkloru, farsa o najnormalniejszej budo
wie, banalnym konflikcie dramatycznym, w którym normalne motywy 
erotyczne grają decydującą rolę. Żadnej » niezależności«, żadnej rewela
cyjności, czystej formy itd. Od początku do końca utwór jest niewyszu
kaną symulacją , którą wesoły kpiarz-autor bluffuje i epatuje publicz
ność." Dialog sztuki oceniono jako nudny i pretensjonalny, akcję uznano 
za zlepek „ponurych pomysłów" , ujęcie tematu - za płaskie i prymi
tywne, dowcipy - jakby wzięte z najgorszej farsy. Nawet Boy z żalem 
stwierdzał, że w Bziku tropi kalnym nie ma ani jednej z tych cech, które 
stanowią o sile dramaturgii Witkiewicza: „dowcipu strzelającego nie
oczekiwanymi racami; nie ma jego niesamowitego humoru, nie ma furii , 
która utrzymuje widza cały czas w napięciu. Co prawda, i własne w po
jedynkę pisane sztuki Witkiewicza bywają bardzo nierówne; ale tutaj 
jakby się ktoś zawziął, aby pokazać, niby w »powolnym filmie «, wszyst
ko, co u tego niepospolitego pisarza jest dzieciństwem , co grozi manierą , 

owe »demonizmy«, owe stałe wymyślania sobie wzajemnie od »Ohydnych 
kłamców«, szepty miłosne w rodzaju »ty perwersyjny byku« etc. Uwy
datnia się też niebezpieczeństwo sza b 1 o n u w or y gin a 1 n ości". 

Inni krytycy (Appenszlak, Zagórski) dopatrzyli się w sztuce świadomie 
przez Witkacego przyjętych założeń autoparodystycznych, które dostrze
gli w karykaturalnym wyjaskrawieniu typowych dla Witkiewiczowskiej 
dramaturgii sytuacji fabularnych oraz kilkakrotnym powtórzeniu nie
których charakterystycznych chwytów i rozwiązań scenicznych. Część 
recenzentów niedostatki utworu skłonna była usprawiedliwiać tym, że 
powstał on we współpracy z„. kobietą . łuż sam pomysł takiej spółki 

wydał im się niefortunny, bo czego - jak pisał Boy - „może szuka ć 

u wspólnika człowiek , który pomysłów ma dziesięć razy tyle, niż ich 
kiedykolwiek zdoła wykonać, co zaś do sposobu realizacji posiada swoje 
własne bardzo kategoryczne pojęc ia? " Twierdzono zatem, że Witkiewicz, 
kierując się zapewne względami galanterii wobec współautorki, zrezyg-
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nawał ze swych planów burzenia starych form i tworzenia nowych, po
przestawszy jedynie na „zademonstrowaniu kilku swoich wolt irracjo
nalnych, efektownych skoków ponad krawędzią zdrowego sensu". Zasad
niczy ton sztuce nadała współautorka, która nasyciła atmosferę pod
zwrotnikowego środowiska „przesadnym erotyzmem i mocnym zapachem 
perfum wyrafinowanego snobizmu" i wyimaginowała sobie „typowy, lite
raturą trącący »dramat dusz«, rozegrany w tercecie: kobiety-wampira, 
męża-businessmana i amanta ze zranioną duszą". W rezultacie powstał 
utwór, który mógł być świadectwem, „do jakiego stopnia przygodne 
wspólnictwo Dalili może Samsonowi wyskubać pazury" (Boy). 

Jeden tylko Jacek Friihling bronił autora, dowodząc iż w Bziku odna
leżć można najbardziej typowe elementy dramaturgii Witkacego. Wyja
skrawienie zaś pewnych sytuacji braz uproszczenie sylwetek bohaterów 
tłumaczy zastosowana w utworze konwencja teatru marionetek, której 
wybór zdeterminowała sama tematyka. Jak w tradycyjnej farsie intryga 
wspiera się tutaj na konfliktach wynikających ze sprzecznych interesów 
i walki o pieniądz. „Dla Witkiewicza cały obecny świat - pisał Friih
ling - ugruntowany na pieniądzu i bjsnessie, jest szczytem bezmyślno
ści, jest jakąś nieprawdopodobną groteską. nie stara się wytłumaczyć go, 
nie oskarża go również, mówi tylko między wierszami: to kukły bana
łów i szablonów. Ludzie Bzika tropikainego wyrośli z bisnessu, produkty 
powojennej epoki są zlepkiem kłamstwa, pustki i nieszczerości. Witkie
wicz nie znajduje w ni.eh nic żywego, nic istotnego, widzi tylko pustkę, 
zakłamanie. Wydawałoby się, że to nic oryginalnego, nic światoburczego, 
a jednak„. Przeważna ilość piszących o ludziach naszej epoki, patrzy na 
nich jak na żywe istoty, doszukuje się w nich sensu, logiki, powiązań 
psychologicznych; w tysiącach sztuk i powieści znajdziemy obok pogar
dy dla tych, którzy życie swe spędzają między biurem, dancingiem a te
renem walk bokserskich, jakiś sentyment dla zabłąkanych jednostek, 
jakieś banalne morały, jakieś szukanie człowieka. U Witkiewicza tego 
nie ma. Bisnessmani z Bzika, fabrykant gumy, jego żona, jej pseudoko
chanek, są tylko marionetkami bisnessu; wszystko poza interesem, poza 
rob:eniem pieniędzy dla pieniędzy jest kłamstwem, pozą, pustą, żongler
ską grą. Dlatego też fakt, że w normalnej farsie jaką jest Bzik tropikainy, 
mężczyzna przed chwilą zastrzelony, wstaje najspokojniej z łóżka, ko
bieta, która przed chwilą popełniła samobójstwo, idzie najspokojniej na 
spacer, nie jest niczym dziwnym lub wariackim. Ci ludzie nie żyją prze
cież wcale, oni egzystują, a ktoś, kto nie żyje, nie jest w stanie życia 
sobie odebrać. z tego, że ludzie Witkiewicza nie żyją, nie wynika wcale, 
by byli martwi; oni się przecież łudzą pozorami życia, a dzieje tych 
złudzeń stają się dla widza i słuchacza dzięki talentowi Witkiewicza nie
zwykle interesujące''. 

Fri.ihling był jednak w swej opinii całkowicie odosobniony. Pozostali 
recenzenci pisali o Bziku w tonie, przypominającym recenzje z pierw
szych przedstawień Witkiewicza. Najostrzej zareagował Irzykowski, 
który wręcz zażądał, aby w ogóle zaprzestano grać sztuki Witkiewicza. 
Dalsze bowiem ich wystawianie może być jedynie „dokumentem zbioro
wej głupoty i blagi czy tchórzostwa". 
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Nieudana premiera Bzika tropikalnego, którego przy niewielkiej frek
wencji zagrano 4 razy, zaważyła na dalszych losach scenicznych Witka
cego - w Warszawie nie odważy się już zagrać jego sztuki żaden teatr 
zawodowy. 

Po wojnie Bzika tropikainego zagrano po raz pierwszy w Teatrze im. 
Wyspiańskiego w Katowicach w 1965 r. Przedstawienie utrzymane było 
w tonacji absurdalnej burleski. Umownej, niemal nadrealistycznej sce
nografii odpowiadała gra aktorów, parodiujących styl melodramatów 
filmowych lat dwudziestych. Zupełnie inaczej wystawił Bzika Jerzy 
Grzegorzewski w Łodzi (24 IV 1969). Było to przedstawieni~, w którym 
humor nie był rezultatem jawnych zabiegów parodystycznych - wręcz 
odwrotnie: wynikał z tego, że aktorzy grali z powagą, niemal „wciela
jąc" się w odtwarzane "postaci i przeżywając ich stany uczuciowe. Reali
stycznie zaakcentowano także egzotykę miejsca akcji - oślepiająca biel 
wszystkich kostiumów i scenografii oraz jaskrawe światło reflektorów 
stwarzały sugestię tej „szalonej temperatury", pod której wpływem ro
dzi się - jak pisze Witkacy - owa groźna choroba nerwów: bzik tro
pikalny. 

Niedawno premiera Bzika tropikainego odbyła się w Stanach Zjedno
czonych, w uniwersyteckim teatrze Towson State College Theatre. 
Twórcą przedstawienia był jeden z najciekawszych reżyserów młodszej 
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generacji Paul Berman, zafascynowany zresztą dramaturgią i teorią 

teatru Witkacego. Z relacji tłumacza sztuki, prof. Daniela Geroulda, 
wynika, że był to spektakl nie tylko pomysłowy pod względem insceni
zacyjnym, ale i interesujący w sposobie odczytania problematyki utwo
ru. Jest zresztą rzeczą charakterystyczną, że sztukę tę, którą krytyka 
polska skłonna jest lekceważyć, ceni się za granicą. Wydaje się, że po
dobnie jak w wypadku Wariata i zakonnicy czy Metafizyki dwugłowego 
cielęcia, przyczyną tej różnicy jest to, że problematyka Bzika tropikal
nego zbyt mało ma odniesień do kręgu naszych doświadczeń. To co dla 
nas ma charakter nonsensownej i nieco zwariowanej opowiastki, może 
w innej rzeczywistości kulturowej i społecznej zabrzmieć jak trafna 
diagnoza socjologiczna. Ale najlepiej to świadczy o uniwersalizmie dra
maturgii Witkacego. 

Człowiek z wodną puchliną zaczaja się na kochanka swej żony 
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Daniel Gerould 

„MISTER PRICE" W TEATRZE 
, 

AMERYKANSKIM 
Ludzie obróceni w bestie byli kluczem przedstawienia sztuki Witka

cego w Towson State College. W Mr Price wyeksponowano „tropikalne 
szaleństwo" podtytułu oraz przeciwstawność i przenikanie się cywiliza
cji i natury. Dla Bermana centralną ideą sztuki była walka o władzę 
wśród tak zwanych „cywilizowanych" postaci z Zachodu, które szybko 
utraciły swoją kulturę, stając się gorszymi od dzikusów w spotkaniu 
z pozornie prymitywnymi ludami. Biały człowiek w zetknięciu z naturą 
i kulturą nieeuropejską degeneruje się mimo swych pieniędzy i władzy, 
stając się niebezpiecznym i nienaturalnym zwierzęciem. 

Atmosfera „tropikalnego szaleństwa" została doraźnie wytworzona 
w teatrze Towson State College. Publiczność wchodziła na salę poprzez 
rodzaj chaty krytej słomą, schowanej w gąszczu, w którym nie ogolony, 
obszarpany uciekinier z „jądra ciemności" odbierał od nich bilety. Ponie
waż sztuka była wystawiana w lipcu, w małym teatrze panował nie
zwykły upał, było gorąco nie do zniesienia, ale ta zwykła niedogodność 
stała się integralną częścią tropikalnego szaleństwa, tak jak je opisywał 
Witkacy w krótkim wstępie do sztuki. Wielkie elektryczne wachlarze 
obracały się stale pod sufitem, a programy wydrukowano na małych 
wachlarzykach, którymi widzowie usiłowali się chłodzić. Roznosiciele 
napojów mieli na głowach hełmy tropikalne i sprzedawali w czasie 
przerw napoje bezalkoholowe takie same, jakie pili bohaterowie sztuki. 
Scena i sala teatralna miały wyobrazić polankę wyciętą w dżungli, wi
doczną w oddali na scenie z jej całym tropikalnym przepychem, a krzy
ki i skrzeczenie dzikich zwierząt zdawały się otaczać widzów, atakując 
ich ze wszystkich stron. Wreszcie, zgodnie z zaleceniem Witkacego, bia
łym ludziom na scenie i wśród publiczności towarzyszyli bez przerwy 
brązowi, na wpół ubrani tubylcy, grani przez czarnych aktorów, poni
żani przez swoich europejskich panów, a zarazem czujący do nich 
wstręt. 

Według tej interpretacji ruchomym modelem dla aktorów w Mr Price 
była istota ludzka, która stopniowo zmieniała się w zwierzę. Spod 
cienkiego naskórka cywilizacji wyłaniała się gwałtowna zwierzęca na
tura, wyzwalając destrukcyjną energię drapieżnych zwierząt. Podczas 
prób aktorzy improwizowali na temat różnych rodzajów dzikich zwie
rząt, uczyli się poruszać jak dzikie bestie w dżungli. Berman wskazuje, 
że istnieją dowody takich wzajemnych związków pomiędzy człowiekiem 
a zwierzęciem, nie tylko w tekście sztuki z jej animalistyczną obrazo-
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wosc1ą, ale także w obrazach i rysunkach Witkacego, w których po
twory posiadają zawsze cechy ludzkie, a ludzie - ślady zwierzęcości. 

Price, przypominający wyglądem spokojnego, nieco sfrustrowanego 
urzędnika angielskiego banku, będąc też przypadkowo geniuszem, przy
bywa z zewnątrz .do tego gwałtownego świata i usiłuje mu się prze
ciwstawić. Kiedy po raz pierwszy wchodzi na scenę, z jego hełmu tro
pikalnego zwisa siatka na moskity, jedna z tych pułapek cywilizacji, 
jaka go jeszcze ochrania, gdy żarłoczne bestie, którym musi stawić 

czoła, już cierpią na tropikalne szaleństwo, chorobę powstałą w wyniku 
ich powrotu do stanu dzikości; gwałtownie zderzają się, tłuką jeden 
drugiego, aby zabić gryzące ich moskity. Price zaraz po przyjeździe 

ulega gwałtownemu atakowi, wywołanemu widokiem Ellinor Golders, 
a także malarią, na którą cierpi. Przez cały czas Golders i Brzechajło 
grają na pieniądze w obłędnym tempie, układając je na stole, wtykając 
sobie do kieszeni, rzucając napiwki służącym-tubylcom, a także próbują 
swoich sił mocując się ze sobą. 

W akcie II Price usiłuje oprzeć się bestiom, jakie go otaczają, ale mu 
się to nie udaje. Ellinor zajada banana, czekając na niego, czym pod
kreśla swoją pierwotną małpią naturę. W trakcie sceny miłosnej za
równo Ellinor, jak i Price poddają się dzikim głosom dżungli - krzy
kom ptaków i szwargotaniu małp - i zamieniają się w zwierzęta. 

W miarę jak ogarnia go tropikalne szaleństwo, Price zaczyna się po
sługiwać dźwiękami zwierzęcymi zamiast słów, porusza się jak goryl 
i gryzie Ellinor. 

W dniu premiery aktorzy starali się grać zakończenie sztuki nastę
pująco: gdy Price odzyskuje przytomność, wstaje i wychodzi w piżamie 
w monsun, obłąkany, a inni idą za nim walcząc z nadciągającą burzą. 
Jednakże maszyneria naśladująca wiatr nie potrafiła mimicznym ge
stom wychodzących aktorów nadać wyrazistości i prawdziwego finału 

sztuki. Berman sądził, że Mr Price, sztuka wczesna, trzecia z doj.rzałych 

sztuk Witkacego, posiada słabe i niezbyt wyraziste zakończenie, które 
może pozostawić w widzach uczucie niedosytu. Zwykle po śmierci lub 
odejściu 'Qohatera Witkacy dawał nieuniknioną katastrofę w postaci 
drugiego gwałtownego zakończenia, coś takiego, jak burzliwy wybuch 
rewolucji przy końcu Kurki wodnej, walkę na podłodze w domu dla 
obłąkanych w Wariacie i zakonnicy albo strzelaninę w Metafizyce 
dwugłowego cielęcia (Witkacy sam dodał takie właśnie „ostre" zakoń
czenie w Malym dworku, kiedy powrócił do tej sztuki w pięć lat po 
jej napisaniu). 

Dlatego też, kiedy Berman stwierdził, iż pierwotne zakończenie sztuki 
nie wyszło na scenie, powrócił do czegoś, co aktorzy usiłowali raz ode
grać w jednym ze swych licznych eksperymentów w czasie prób - do 
zbiorowej sceny zabójstwa, w której wszystkie postaci, jakie znajdują 
się jeszcze na scenie po odejściu Price'a, wyciągają rewolwery i nawza
jem się zabijają. W końcu zostaje tylko młody Jack, który tymczasem 
zmienił się w dzikusa, zaczął palić opium i nosić kolorowe stroje. 
Straszliwy podmuch wiatru zwiewa go na jeden z pali bambusowych, 
sześć stóp nad ziemią, rozpostartego jak flaga. W tym momencie 
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Okładka amerykańskiego wydania czterech sztuk Witkacego pod wspólnym 
tytułem „Bzik tropikalny", 1972 
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służący Dan i Georginia, „Czarny Pelikan", wchodzą, śmiejąc się 

zastrzeliwują Jacka. Ciało jego ześlizguje się z pala. Ciała innych 
spoczywają już na środku sceny. Dan i Georginia wychodzą ro
ześmiani, ale ich śmiech źle im wróży: któregoś dnia, ktoś inny, 
gdzie indziej, zastrzeli ich w taki sam sposób. Dwoje czarnych akto
rów omawiało tę scenę gruntownie, dochodząc do wniosku, że czarni 
w tej sztuce nie są bardziej wartościowi moralnie niż biali kolonizato
rzy i nie ma sensu ich gloryfikować; należy ich po prostu pokazać 

jako dalsze ofiary. 
Berman usprawiedliwiał tę zmianę zakończenia (bez ingerencji zre

sztą w tekście) wskazując, że strzelanina należała do charakterystycz
nych chwytów witkacowskich; tutaj była ona potrzebna dla stworzenia 
czegoś w rodzaju podwójnego zakończenia lub rozstrzygnięcia, jakie 
odnaleźć można w większości jego bardziej dojrzałych sztuk. Dla Ber
mana i jego aktorów takie rozwiązanie wydawało się bardziej odpo
wiednie dla postaci sztuki i wierne ogólnemu stylowi Witkacego i jego 
intencjom. Niewątpliwie sprawdziło się ono w praktyce. Rochelle 
Owens, autorka dobrze znanej sztuki Futz, widziała Mr Price'a w Tow
son State College i bardzo jej się to przedstawienie podobało. Powie
działa, pełna podziwu, że Witkacy robił to samo, co ona w swoich 
sztukach, tylko czterdzieści lub pięćdziesiąt lat temu. 

Pragnienie aktorów Towson State College, aby dochować „wierności" 
Witkacemu, nawet wtedy, gdy rozbudowywali jego tekst, wskazuje na 
istnienie jakiegoś specjalnego osobistego związku między młodymi ame
rykańskimi aktorami a ostatnio przez nich odkrytym dramaturgiem 
polskim, którego obecnie pragną zaprezentować innym. W Kurce wod
nej i w Mr Price nie uważali oni swoich najbardziej odkrywczych po
mysłów i zawodowych praktyk za rzecz własną, ale raczej sądzili, że 

to „Witkacy umożliwił im je, a oni postępują tylko według jego suge
stii i życzeń". Berman wskazuje, że takie przywiązanie do osoby dra
maturga jest u aktorów czymś niezwykłym, traktują oni autora zwykle 
jako wroga, z którym należy walczyć, a co najmniej jako kogoś, kto 
im przeszkadza w pracy. 

Studentów-aktorów, a także aktorów zawodowych w teatrze Bermana 
inspirował zarówno Witkacy-człowiek, jak i Witkacy-dramaturg. Za
fascynowała ich biografia Witkacego i pragnęli się dowiedzieć o nim 
jak najwięcej. Oglądali dokumentalny film Witkacy, przygotowany dla 
polskiej telewizji przez Annę Micińską i Grzegorza Dubowskiego, a 
obecnie przygotowują dlań angielski tekst. W Towson State College 
podziwia się życie i śmierć Witkacego, a ujmując rzecz w jego wła
snych kategoriach, ceni się w nim to, że nie był „pragmatykiem", ale 
walczył przeciw wszelkim ograniczeniom aż do końca. 

Przełożył Tadeusz Rybowski 
[„Odra" nr 4, 1972] 

Spis inscenizacji 
2 VII 1926 WARSZAWA,. TEATR NIEZALEZNY (w gmachu tea"tru 

„Nowości") 

Reżyseria - T. Leszczyc, scenografia - J. Galewski 
Obsada: Ryszard Golders - T. Zelski, Ellinor Golders - H. Krzywic

ka, Nieznajomy - J. Mazanek, Georginia Fray - J. Draczew
ska, Wojciech Brzechajlo - T. Leszczyc, Berta Brzechajlo -
H. Sokołowska, Lily Redclief - H. Jaworska, Tom Redclief -
S. Wroncki, Jack Brzechajlo - H. Szletyński, Jim - Z. Re
gro, Den - x x x. 

Przedstawień: 4. 

17 VI 1965 KATOWICE, PAI'ISTWOWY TEATR SLĄSKI im. S. WY
SPIANSKIEGO 
Reżyseria - R. Sobole~ski, scenografia - A. Rachel, opracowanie mu
zyczne - M. Banasik. 
Obsada: Ryszard Golders - J. Korcz, Ellinor Golders --:- L. Cza.rska, 

Nieznajomy - E. Buczacki, Georgina Fray - B. Mikołajczyk, 
Wojciech Brzechajlo - F. Drobinik, Berta Brzechajlo -
K. Zastrzeżyńska, Lily Redclief - E. Smiałowska, Tom Red
clief - T. Madeja, Jack Brzechajlo - S. Brudny, Jim -

xxx, Den - R. Bojanowski. 
Przedstawień: 12. 

24 IV 1969 ŁODŻ, TEATR im. S. JARACZA (Scena Teatru 715) 

Reżyseria i scenografia - J. Grzegorzewski 
Obsada: Ryszard Golders - J. Tesarz, Eitinor Golders - A. Zomer, 

Nieznajomy - A. Głoskowski, Georginia Fray - B. Miefio
dow, Wojciech Brzechajlo -- S. Misiurewicz, Berta Brzechaj
lo - D. Kłopocka, Lily Redclief - E. Mirowska, Tom Red
clief - M. Małek, Jack Brzechajlo - A. Herder, Jim - xxx, 
Den - K. Różycki. 

Grano razem z Nowym Wyzwoleniem pod wspólnym tytułem Demo
niczny nadkabaret. 14 VII 1969 Bzika pokazano w telewizji w ramach 
VI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dramatycznych. 
Przedstawień: 10. 

15 VII 1971 BALTIMORE (MARYLAND - USA), TOWSON STATE 
COLLEGE 
Przekład - Daniel i Eleanor Gerould, reżyseria - P. Berman, kostiu
my - G. Baker, światło - M. Leitschum, scenografia - M. Halpin. 
Obsada: Britchello - G. Gray, Tom - D. Winans, Lily - J. Bell, 

Jack - T. Haller, Berta - G. Burgan, Ellinor - D.L. Smith, 
Mr Price - D. Schultz, Golders - L. Smith, Georgiana -

D. Williams, Jim i Dan - K. Brown. 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Z PODRÓŹY DO TROPIKÓW 
[Fragment artykułu drukowanego we wrześniu i październiku 1919 r . w dwu

tygodniku „Echo Tatrzańskie", nry 15, 16, 17, 18. Podał do druku J. Deg!er] 

I 

Morze Czerwone w czasie czerwcowych upałów, kiedy słońce docho
dzi do zwrotnika Raka, staje się piekłem nie do opisania. 
Minąwszy żółte i pomarańczowe piaski, poprzerzynane zatokami, 

mieniącymi się wszystkimi odcieniami zieleni i błękitu, od tonów 
jasnoseledynowych i turkusowych aż do granatów i ciemnych fioletów, 
zagłębialiśmy się w pustynię wodną, z obu stron której dwie pustynie 
skał i piasków zioną, jak dwa olbrzymie piece, potwornym suchym 
żarem. 

Wkrótce po zniknięciu za horyzontem ostatnich zębów gór półwyspu 
Synaj, gór zrobionych jakby z przeżroczystego ametystu, niebo zmienia 
swą barwę i z błękitnego przechodzi w kolor białej kawy. Przyczynia 
się do tego prawdopodobnie wielka ilość pyłu, który z dwu pustyń 
podnoszą wiejące w tym czasie południowe wichry. Słońce staje się 

zielonkawo-srebrne i odbija się zimnym, metalicznym blaskiem w lek
ko sfalowanym morzu, przypominającym powyginaną, rozżarzoną mie
dzianą blachę. Upał straszliwy dosięga szczytu. Nawet w nocy tempe
ratura nie spada niżej 40° Reaumura. 

Zostaje za nami samotna, wulkaniczna wyspa Dżebel Sukur, złożona 
z czarnych l białych skał. Budowa jej, splątana i wykręcona, robi wra
żenie, że jakieś straszne konwulsje wydżwignęły ją z dna morza. 
Szczytów skał czepiają się chmurki błękitnego koloru, które na tle 
kawowej barwy. wyglądają jak błękitne przeziory w jednolitej masie 
obłoków, jaką się zdaje pogodne niebo. 

22 

Strach życia u Malinowskiego 



W nocy m1Jamy Perim, port na brzegu arabskim, którego latarnia 
ściga nas jeszcze dłuższy czas niespokojnymi błyskami, przeszywający
mi czarne, jakby rozpalone ciemności. Z powodu upału noc spędza się 
na pokładzie. Lewa strona zarezerwowana dla mężczyzn, prawa dla 
kobiet. 

Nad ranem „stewart" spędza podróżnych z pokładu, oświadczając, że 
za chwilę fala może zacząć go zalewać. Zbliżamy się bowiem do sfery 
wichru wiejącego w locie z południo-zachodu, tzw. South-West Mon
soonu. W porannej mgle widać niewyraźne zarysy przylądka Guarda 
Fui: skała kilkusetmetrowa, poza którą na prawo wznosi się wzgórze 
jaskrawożółtego koloru. Z powodu oparów nie można rozpoznać, co 
jest powodem tego zabarwienia. Ocean rozhuśtany, gdzieś aż do Ma
dagaskaru, faluje coraz bardziej, mimo że wiatr jest stosunkowo dość 
slaby. Zaledwie jednak minęliśmy przylądek, zasłaniający horyzont od 
południa, zadął Monsoon i chwyciły nas wielkie fale oceanu Indyj
skiego. 

Posuwamy się wzdłuż wyspy Sokotra, której sylweta majaczy w za
mglonym powietrzu. Na tle bladobłękitnego nieba pędzą poszarpane 
obłoki. Grzbiety fal pokrywają się śnieżną, oślepiająco błyszczącą pia
ną. Syk piany i huk fali, spotykającej się z falą odbitą przez okręt, 
łączą się z wyciem wichru w linkowaniu masztów i wśród niedostęp
nych dla pasażerów II klasy górnych częściach statku, gdzie stoją bu
chające kłębami czarnego, gęstego dymu kominy i szczerzą się olbrzy
mie paszcze wentylatorów. 

Co chwila z grzbietów fal unoszą się tłumy latających rybek i zapa
dają znowu w wodne otchłanie. Fale uderzają z prawego boku. Naj
mniej V-VI-metrowe góry złożone z całej masy drobnych wzgórz. 
Nasz 12000-tonowy olbrzym zaczyna wspinać się na góry i zapadać 
w doliny, chwiejąc się przy tym to na lewo, to na prawo: najgorszy 
gatunek kołysania, tzw. „rolling", który uniemożliwia znalezienie jakie
goś choćby względnie spokojniejszego miejsca. Po chwili czyni to za
chwyt nad wzburzonym morzem prawie niemożliwym z powodów 
łatwo zrozumiałych~ Twarze stają się blade, wzrok błędny i po krót
kiej walce następuje zupełne poddanie się przeznaczeniu. 

Po dwóch dniach takiej jazdy, podczas której ratuje od ostatecznej 
rozpaczy jedynie czarne piwo, wiatr słabnie trochę i morze daje się 

znowu podziwiać, nie wymagając ofiar zbyt ciężkich. 
Kiedy mijamy ukryte za horyzontem Indie, ocean z niebieskiego staje 

się ciemnozielony, a w powietrzu rozchodzi się jodowy zapach alg, 
oznaczający bliskość lądu. Piątej nocy od przepłynięcia cieśniny Bab
-El-Mandeb, około 12-ej rozdziera ciemność błysk latarni morskiej, 
zwiastując kres najbliższy podróży: stolicę Cejlonu, Colombo. 

Oprócz różnokolorowych, sygnałowych świateł okrętów bliżej stoją
. cych i szeregu nadbrzeżnych latarni nie można nic więcej zobaczyć. 
Chciałoby się wzrokiem przebić ciemności i ujrzeć nareszcie nieznany, 
tropikalny krajobraz. Niezaspokojona ciekawość nie daje zasnąć i we 
śnie nawet męczy niepokojącymi wizjami. 

Pierwsze wrażenie nad wyraz przykre. Mimo wczesnego ranka żar 
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wprost piekielny, spotęgowany przesyceniem powietrza wilgocią. Przez 
rozedrgany w słońcu opar widać brzeg niski, pokryty palmami i czer
wonawe domy wśród nieprzyjemnie jadowitej zieleni. Ani śladu tro
pikalnego uroku. Obcość przykra, a nie dziwaczna: jakby jakiś nudny, 
a złowrogi sen. 

Na pokładzie roi się od ludzi. Wśród europejskich białych lub koloru 
„khaki" strojów widać już tropikalne hełmy, chroniące od słonecznego 
udaru. Widok ten zdaje się powiększać jeszcze potworne gorąco. Są też 
i krajowcy: syngalezi, przeważnie hotelowi portierzy i tragarze. Słychać 
gwar nieznanej mowy, przypominającej chwilami wioski, neapolitański 
dialekt. Błyszczą w słońcu nagie c~ała wszystkich kolorów, od czarnego 
brązu do czerwonej czekolady. Ten ostatni kolor robi przykre wraże
nie: zdaje się, że ciało to cierpi w nieludzki sposób, a przy dotknięciu 
palić musi jakimś obrzydliwym żarem. 

Mnóstwo łódek tłoczy się naokoło okrętu, a wioślarze ryczą jak 
wściekli o pasażerów. 

2 

Na wprost debarkaderu mały placyk z pomnikiem królowej Wiktorii 
otoczony potwornymi, czerwono-pomarańczowymi domami w stylu 
indyjsko-bungalowowo-tropikalno-magazynowo-stacyjnym. 

Uwija się mnóstwo „rikszów", tj. syngalezów ciągnących małe, jed
noosobowe powoziki na dwóch kolach. Przejeżdżają ekwipaże z loka
jami i woźnicami w czerwonych lub białych turbanach. Uboższa lud
ność jeździ małymi, dwukolnymi bryczkami, zaprzęgniętymi w garbate, 
małe woły, które robią wrażenie przedwcześnie dojrzałych, zdegene
rowanych cieląt. 

Na drugiej stronie przylądka, przy którym leży port, rozciąga się 

wielka plaża, odgrodzona murem bez poręczy od drogi biegnącej 

wzdłuż morza. Żółto zabarwione, wzburzone przez Monsoon morze roz
bija się z ponurym sykiem na czerwonym piasku. 

Dalej ciągną się nadbrzeżne lasy palmowe, srebrzysto-zieloonkawe, 
o sylwecie rozwianej, pierzastej, zatopione w oparze rozpylonej piany 
morskiej. 

W cieniu małej budki siedzi potworna postać o łagodnych oczach 
i twarzy pokrytej wysypką: syngalez studiujący swoją własną religię 

w angielskim przekładzie. 
Dalszy ciąg nieprzyjemnego snu przedłuża się. Więc to ów wymarzo

ny tropik? 
Rozczarowanie to jest oczywiście nierozsądne, ale po oczekiwaniu 

jakichś niepojętych cudów, pierwsze wrażenia stoją z wyobraźnią w 
rażącej sprzeczności. 

Bierzemy „rikszów" w celu zwiedzenia odległego parku Victoria . 
Z początku używanie człowieka jako zwierzęcia pociągowego sprawia 
pewną przykrość. Ale „rikszowie" z taką lekkością wymachują cienki
mi, brązowymi łydkami i z taką nonszalancją ciągną swoje bidki, wy
rzucając przy tym ramiona w górę, że po chwili uważa się to za rzecz 
całkiem naturalną. 
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Marysia i Burek na Cejlonie 

Jedziemy rozległymi ulicami, wśród rozrzuconych domków, ukrytych 
w laskach palm i gąszczu kwiecistych krzewów. Każdx ogród otoczony 
niewielkim murem, pokrytym przeważnie różnokolorowymi pleśniami. 

Spotykamy muzułmański pogrzeb. Trumna pokryta kolorowymi 
szmatami, uczestnicy w szatach jaskrawych, wszystkich możliwych kolo
rów. Na czele idzie poszkodowany z twarzą wykrzywioną bólem. Wszy
scy zawodzą jęczącymi głosami jakąś ciągnącą się pieśń bez początku 
i końca. 
Słońce rozżarzone oślepia; wszędzie unoszą się stada kruków zapa

miętale kraczących. Nie tępią ich tu z powodu ich działalności publicz
nej, jako zbieraczy odpadków i śmieci. 

W Parku Victoria następuje pierwsze zetknięcie się z prawdziwą 
tropikalną roślinnością. Wrażenie wprost straszne. Ten nadmiar życia, 

rozwydrzenie form i kolorów działa przygnębiająco. Jest w tym jakiś 

dziki bezsens, zbytek i rozrzutność, niepokojąca siła i namiętność, gra
nicząca z szałem. Doznaje się poczucia własnej słabości i jakby niedo
łęstwa w jakiś dziwnie nieprzyjemny sposób. Potęguje to wrażenie 
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obezwładniający upał i wilgotna duszność: powietrze mokre i rozpa
lone s~czypie w nos przy oddychaniu, jak para w łażni rzymskiej. 

Słońce, które u nas rzadko się ukazując i łagodnie grzejąc zdaje się 
dobroczynnym bóstwem, tu zmienia się w straszliwego, morderczego po
twora, który czyha na zgubę swoich ofiar z północy. 
Oślepiający blask trawy przypomina blask kwietniowego śniegu u 

nas, podczas gdy cienie, czarne jak bezdenne otchłanie, zieją straszli
wym upałem. Ogólne wrażenie jasnego tropikalnego dnia jest ponure 
i grożne. Zdaje się, że to jakiś męczący, gorączkowy koszmar, w któ
rym wszystko staje się olbrzymie, piękne w swej potworności i zło
wrogie, i przytłacza nieszczęsnego, chorego człowieka. Ciemnozielone 
krzewy pokryte ogromnymi purpurowymi kwiatami z długimi, żółto
-pomarańczowymi pylnikami; drzewa olbrzymie o pniach białych, jak
by oplecione lianami o szerokich łopatkowatych liściach; kępy potęż
nych, kilkunastometrowych bambusów, dziwnie trzaskających i skrze
czących przez ocieranie się pni za podmuchem wiatru. 

Monsoon dmie z siłą może 8-9 m na sekundę, ale robi to wrażenie, 
że z olbrzymiego pieca dmą jakieś potworne miechy. żar od rozpalonej 
ziemi pali od dołu, jak od rozżarzonej blachy. Pędy młodych bambu
sów, grube jak telegraficzne słupy, wydzierają się z ziemi z jakimś 
złowrogim zapamiętaniem; pokryty przylegającymi liśćmi jak łuską; 

każdy liść zakończony kolcem i porysowany małymi włoskami w dziw
ne desenie, stanowi oddzielną dekoracyjną kompozycję w . kolorach od 
fioletu aż do żółto-zielonej ochry. 
Każde żdźbło, każda trawka inna niż u nas. Trawa składa się z bia

ławo-zielonych, wycinanych w ząbki listków. Unoszą się motyle ogro
mne, jak ptaszki, przeważnie w czarno-granatowych kolorach z seledy
nowymi deseniami. Latają duże jak pudełka zapałek żuki o złoto-zie
lonych pokrywach, które łapią mali syngalezi i sprzedają jako taliz
many. 
Wracając zwiedzamy małą, niezbyt starą świątynię buddyjską. Opro

wadza nas kapłan z ogoloną głową, ubrany w żółtą, wypłowiałą szatę. 

w głębi świątyni leży kilkumetrowy Budda, wylakierowany na żół

to, o ustach purpurowych i głupkowato zamyślonym, zmysłowym wy
razie twarzy. Wejścia bronią wypukło rzeżbione Iwy, stojące na dwóch 
łapach, z podniesionymi ogonami, a oczy ich ze szklanych gałek świecą 
jakby fosforycznie [ ... ] 

Na tle bezustannego krakania niezliczonych kruków i gwaru rozmów 
słychać dzwonki „rikszów" i niecierpliwe, jakby pełne oburzenia nawo
ływania woźniców na woły, ciągnące powoli bidy, pokryte półokrągły
mi, plecionymi z liści palmowych budami. Aa! Aa! rozlega się wszędzie 
i zdaje się co chwila, jakby gdzie komuś ząb znienacka wyrywano. 
Główna ulica wychodzi na rzękę Kelami, może jakie 200 kroków 

szeroką. Mętne, buro-żółte wody, jak wszędzie zresztą na Cejlonie, 
zdają się nie płynąć wcale i odbijają w leniwych wirach olbrzymi, 
różowy od zachodzącego słońca obłok. 

Na drugim brzegu las palmowy i ukryte w nim domki, w których 
zaczynają się ukazywać zaraz po zachodzie światła w oknach. Wąska, 
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Wizyta u radży 

tuż nad horyzontem trzymająca się zorza, trwa minutę lub dwie za
ledwie i mrok zapada szybko i znienacka, zdając się jeszcze czarniej
szym wobec tylko co znikłego, rażącego blasku dnia. Przeprawiamy się 
na drugi brzeg promem, pełnym syngalezów, koszów z owocami i in
nych towarów. 

Droga idzie wśród palm wysokich, potrząsających p10ropuszami w po
wiewie wieczornym. Blisko brzegu kąpie się w błotnistej wodzie mnó
stwo ludzi. Dziwnie wyglądają ich czarne, chude sylwety na tle szybko 
gasnącego, wieczornego nieba. Pokazują się pierwsze gwiazdy: a i b 
Centauri, które z nad miarę osławionym Krzyżem Południowym sta
nowią jedyną ozdobę południowego nieba w tej porze roku o wczes
nych godzinach. Dużo później dopiero wstaje olbrzymi Canopus, naj
większa gwiazda po Syriuszu na obu półkulach: Wielki Wóz, wywró
cony tuż nad horyzontem, wskazuje na niewidzialną we mgle Gwiazdę 
Polarną. Pas równikowy z Arktusem, Spicą i Antaresem przesuwa si~ 

przez sam zenit. 

3 

Wracamy późnym wieczorem w kierunku portu. Słychać dźwięki 

piekielnej muzyki bez początku i końca, bez żadnego określonego te-
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matu. Piszczałki dmą bez tchu; na tym tle bęben wyprawia dziwne, nie
regularne skoki. To wesele w bogatym domu tamilskim [ ... ] 

Noc w syngalezkim hotelu niezbyt przyjemna. Na łóżkach moskitiery, 
pomimo których moskity dostawszy się przez jakąś niedostrzegalną 

dziurkę, tną bez litości. Od g. 4-ej z rana zaś zaczyna się straszliwy 
wrzask tysięcy kruków. Niewyspani i zmęczeni wyjeżdżamy o g. 7-mej 
rano ze stacji Maranda w kierunku Kandy, dawnej stolicy niezależ

nych królów Ceylonu. 
Kolej żelazna do Kandy idzie z początku wśród płaszczyzn porosłych 

palmowym i mieszanym lasem, tak zwaną mokrą, czyli wysoką „dżun
glą", przerywaną przez jaskrawo-żółto-zielone, tarasami spadające ku 
torowi, pola ryżowe. W miarę posuwania się w głąb kraju roślinność 
staje się coraz bardziej rozmaita w formach i kolorach. 

Od stacji Polgahavella pociąg zaczyna z trudem piąć się pod górę po 
serpentynach, wiszących nad głębokimi przepaściami. Na horyzoncie 
ukazują się skaliste szczyty: Angalla Peak w kształcie olbrzymiej głowy 
cukru i inny stanowiący poziomo u góry ściętą w kształt fortecy krze
sanicę. Największe toną w mgłach szarofioletowych. z których na odle
głe u stóp ich położone wzgórza, podobne do olbrzymich kęp mchu, 
zaciąga się co chwila szara zasłona ulewnego deszczu. Niższe i bliższe 

szczyty, wskutek doszczętnego pokrycia ich wybujałą roślinnością, mają 
sylwety pierzaste i zdają się być zrobione z jakiejś miękkiej, puszystej 
materii. 

Na tle granatowej dali rysują się niebywale kształty drzew przydroż
nej dżungli. Palmy olbrzymie z wachlarzowatymi liśćmi i gronami po
marańczowych, ogromnych owoców, albo małe, krępe, rozłożone jak 
bukiety. Inne cienkie, wysokie z małą kępką liści na szczycie i jakby 
ogromnym ptasim gniazdem pod miejscem, skąd wychodzą liście. Drze
wa o kolosalnych, lśniących, ciemnozielonych liściach, karbowanych jak 
liście dębu, i jasnozielonych, kulistych owocach. Inne, szarozielone, po
dobne do olbrzymich wystrzępionych trzepaczek z gronami owoców 
zwieszających się w postaci ogromnych ośmiornic o członkowanych 

ramionach. Drzewa o małych listkach, pokryte pomarańczowymi kie
lichami kwiatów, krzewy, których szczyty stanowi zbita masa kit ośle
piająco różowo-fioletowych. U spodu krzaki mięty, pokryte kwiatecz
kami, przechodzącymi w swym rozwoju od pączka do kwiatu, wszyst
kie kolory od fioletowej purpury do jaskrawego oranżu. Inne mniejsze, 
z jasnofioletowym kwiatem, przyczepionym w połowie wężowato skrę

conej łodygi. 
Co chwila na zakrętach widok odsłania się na szczyty i przepaście 

skalne, na dnie których leżą pola ryżowe porysowane w dziwne dese
nie tarasami, służącymi do utrzymania wody. Naga ziemia przeważnie 
koloru ciemnoczerwonej cegły. Na niej plantacje drzewek herbaty albo 
wysmukłych, o białawej korze drzew gumowych z ukośnymi spiralny
mi nacięciami, przywiązanymi do nich miseczkami z kokosowych orze
chów, do których ścieka biały sok świeżej gumy. Na wzgórzach opusz
czone plantacje kawy, zarosłe olbrzymią, jasnozieloną, falującą na 
wietrze trawą. 
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Na stacjach tłum w ubraniach różnokolorowych aż do obłędu. Wszy
stkie barwy trzymane jakby w ramach, jednostajnym w stosunku do 
ich różnorodności, czarno-brązowym kolorem nagich ciał krajowców. 
Nawet biskup katolicki ubrany odpowiednio do rozszalałych barw na
tury i strojów: ma fioletowe pończochy, białą szatę i jaskrawozielone 
pompony na kapeluszu i sznury opasujące go w połowie ciała. 

Upał wzmaga się i zaczyna nam dokuczać pragnienie. Jadący z nami 
cywilizowany i po europejsku ubrany plantator-syngalez radzi nam 
kupić pomarańczowy owoc pewnej odmiany palmy kokosowej. Kupuje
my na najbliższej stacji. Sprzedający chłopiec, wyglądający na małego 
diabełka, wycina nożem kwadrat w węższym końcu owocu. Z pomiędzy 
niebieskawo-białych ścian wytryska sok wodnisty: Próbujemy pić, ale 
jest to ciepła woda o słodkim smaku, przypominającym świeżo złamaną 
gałązkę wierzby. Na wszystkie pytania co do naa:w drzew spotykanych 
plantator odpowiada z pogardą: „to są dzikie drzewa", a oczy mu płoną 
i udziela fachowych informacji na widok jakichkolwiek roślin użytko: 
wych. 
Doliną płynie rzeka żółto-brązowego koloru wśród olbrzymich, okrąg

łych, iitoczonych przez wodę głazów. Wśród drzew miga szczyt świąty
ni, zakończonej stożkowatą „dagobą" i widać, jak krajowcy kąpią święte 
słonie, które polewają się wodą przy pomocy swych trąb. 

Ze stoków gór spadają · potoki o wodzie ceglastego koloru, a na przygo
towanych pod uprawę ryżu polach orzą w szare woły, stapiani po pas 
w bagnistej ziemi, prawie całkiem nadzy krajowcy. Roztwiera się dolina 
wśród wzgórz pokrytych „dżunglą". W dolinie nad ogromnym jeziorem 
roztacza się miasto Kandy z najsławniejszą pagodą na Cejlonie, tzw. 
Swiątynią Swiętego Zęba. 

Akt kobiecy z kotem 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

KRYTYKA STOSUNKÓW KLOZETOWYCH NA 
ANIOŁÓW CE W „ WOLNYM" WIERSZU WYRAŻONA 

Więc jest to przede wszystkim typowy przyrząd dla Pań, 
Tak skonstruowany, by nie mógł usiąść na nim żaden męski drań. 
Nie dość, że bez żadnych ozdób, leluj, parzenic i rozet, 
Jest dla mężczyzny torturą wprost ten nieozdobny klozet! 
Lecz na tym jeszcze nie dość - jest ukaz: „Do zasypywań treści służyć 

ma torf!" 
Tak srogo mógłby postąpić sam, zaufany Radziwiłłów Korff, 
Już pomijając, że tak pełno jest czasem cudzej treści, 
Iż gość się boi, że swojej już tam nie zmieści, 
Pewnikiem jest, że z próżnej skrzyni nie nasypiesz, bo nie ma wniej ani, 

ani torfu, 
Jakby ten rzadki materiał sprowadzany był co najmniej gdzieś aż 

z wyspy Korfu! 

Nie napisano tam nawet, że do pewnych celów służy papier -
To jest selbverstandlich. 
Lecz skąd go wziąść w nagłej potrzebie? - chyba dobyć rapier 
I walczyć oń, wdychając straszną woń niedoszłych torfowisk, jak o 

największy skarb 
Z czytelniczkami „Kuriera", 
Które rano, zamknięte na cztery spusty, cubiculum tego zamku zawiera ... 
Tak się człowieku z trudnościami od rana szarp i szarp ... 
Nie mówiąc już o tym, że zawsze zalany jest sedes, 
Jakby na nim siedziała tylko co nie jakaś kasztelanka Dolores lub 

Mercedes 
Lecz jakaś uosobiona wprost sikawka -
A niech to porośnie psia - trawka. 

[Pierwodruk wiersza, któreg o rękopis znajduje się 

w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Wrocławiu , sygn. 12467J. 



KIEROWNIK TECHNICZNY: 
MIROSŁAW DZIKI 
BRYGADIER SCENY: 
TADEUSZ KACZMAREK 
KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRAWIECKIEJ DAMSKIEJ: 
W ANDA PRECKAŁO 
KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ: 
JERZY HELAK 
PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: 
ZOFIA HEJNE 
PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 
MJECZYSŁA W WOJCZYNSKI 
SZEWSKIEJ: 
MIKOŁAJ BRATASZ 
MODELATORSKIEJ: 
ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 
STOLARSKIEJ: 
MICHAŁ PRAJSNER 
MALARSKIEJ: 
TADEUSZ CHĄDZYNSKI 
TAPICERSKIEJ: 
RYSZARD TKACZYK 
SLUSARNIA: 
KAZIMIERZ BABIEC 

UWAGA ZAKŁADY PRACY I SZKOŁY 

Zamówienia zbiorowe na bilety ulgowe dla zakładów pracy i szkół 

przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Widowni, ul. 
Zapolskiej 3, tel. 387-89. 
Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, listowne i telefoniczne. 

Ceny biletów 

I strefa 
II strefa 

Ili strefa 

norm. 

21 zł 

17 zł 
13 zł 

ulgowe 

15 zł 

12 zł 

9 zł 

W PROGRAMIE ZAMIESZCZONO REPRODUKCJE OBRAZOW 
S. I. WITKIEWICZA 

Cena 8 zł.-
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