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KILKA UWAG KONIECZNYCH 

W roku 1970 grano na kielecko-radomskiej scenie „W małym 
dworku" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Tylko to. Nie jest więc 
ten autor zbyt popularny w tutejszym środowisku. Stąd biorą się 
moje „uwagi konieczne". 

Witkacy robi międzynarodową karierę. Niegdyś byliśmy skłonni 
wierzyć Konstantemu Puzynie, który we wstępie do I wydania 
„Dramatów" Witkiewicza w 1962 r. pisał: „Dziś rośn·ie u nas zain
teresowanie jego dramatem i prozą - bo już Sartre i Ionesco 
przetarli mu drogę. Do tragikomedii polskiej inteligencji przybywa 
nowy epizod. A na Zachodzie? Tak, w czasach odkrycia Kafki Wit
kacy mógł podbić EU1rcpę - chemie jest chyba na to dziesięć lat 
za późmo. Może jeszcze wzbudzić zainteresowanie, uzyskać powo· 
dzenie - rewelacją już n.a pewno się nie stanie". 

Po dziesięciu latach w drugim wydaniu „Dramatów" Puzyna 
dołącza do wyżej wym:enionego fragmentu przyip'.s: „Jakże się pa
myliłem. Rosnąca fala przekładów Witkacego, spektakli, artykułów 
i rozpraw na Zachodzie - to jednak najprzyjemniejsza z pamyłek 
jakie mcgą się przydarzyć krytykowi". 

Istotnie, w latach 1964-74 sztuki i pisma teoretyczne S. I. Wit
kiewicza przetłumaczono na 13 języków. Ukazały się nawet tak 
egzotyczne wydania, jak mEksykańskie i japońskie. Równolegle po
stępuje realizacja jego dramatów na scenie. Od pierwszych insceni
zacji niemieckich (RFN) z reku 1966 odnotowano do 1975 r. około 
70 przedstawień w tym: w Australii, Brazylii, na Hawajach, w Ja
poni1i, Meksyku, Nowej Zelandii i w Stanach Zjednoczcnych. Zna
mienne, iż liczba wszystkich przedstawień pal kich jest tylko o poło
wę wyższa. 

Niezmierni€ brudno jest w krótkim szkicu dać wykład estetyki 
i filc·zofii Wiitkacego, omówić jego dramaturgię oraz teorię Czystej 
Formy. Ograniczę s:ę więc do przedstawienia dramatów realizowa
nych przeze mnie: „Wariata i zakcnnicy" i „Nowego wyzwolenia". 
Gramy je łącznie, gdyż każdy z nich nie wystarczyłby oddzielnie 
na wypełnienie wieczoru. Tradycja teatralna połączyła je jeszcze 
przed wojną w realizacjach: autorskiej - zakopiański.ej i war-

szawskiej. Trudno jednakże byłoby doszukiwać się w nich jakichś 
cech łączących. 

„Wariat i zakonnica" jest właściwie realistyczną historią o po
bycie w zakładzie dla psychicznie chorych poety Walpurga, na któ
rym dr Gri.in wypróbowuje swoje metody terapii psychoanalitycz
nej. Ma mu \\' tym pomóc siostra zakonna - Anna, którą „wariat" 
uwodzi, a uwolniony z ·kaftana zabija niechętnego mu dra Burdy
giela. Złapany in flagranti z siostrą Anną Walpurg popełnia samo
bójstwo, wpędzając tym faktem w rozpacz dra Cri.ina, któremu 
ginie arcyciEkawy przypadek chorobowy. 

Dotąd wszystko jest oczywiste, ale oto wchodzi zmartwychwsta
ły Walpurg (v•.risielec Walpurg wisi w dalszym ciągu) wraz z nie
dawno zabitym Burdygielem. Wręczają siostrze Annie modną suknię 
i kapE~usz i we trójkę cpuszczają celę zaryglowując za sobą drzwi. 
Pozostali: siostra Barbara, Gri.in i dwaj pielęgniairze zaczynają się 
wzajemnie b:ć. „Powstaje" tak zwana „obszczaja rukopasznaja 
schwatka a la maniere russe", przypominająca t21w. „samossoude". 
W tę kupę walczących wmieszany jest trup Walpurga, ktć.ry prze
wala się między nimi bezwładnie". 

Witkacy nie życzył sobie, żeby traktować tę sztukę jako satyrę 
na psychcanalizę. Skądinąd wiadomo, że był entuzjastą F•reuda 
i jeg:::> „Wstęp do psychoanalizy" bardzo cenił, czemu dał wyraz 
w wydanym dopiero niedawno stu:Eum „Niemyte dusze". Stwierdził 
też, że mćgłby podp:sać się pod słowami Eurdygiela z tej sztuki: 
„Co do psychoanalizy, to uznaję jej metody badania, ale nie wierze: 
w jej wartość terapeutyczną". 

Nie należy więc szukać jednoznacznych sensów w przevvrotnej 
twórczości S. I. Witkiewicza, a n'.ektóre jej frag:nenty (np. zak::iń
czenie tej sztuki) trakt::iwać zg:dn:e z teorią Czystej Formy jako 
:crtystyczną ko:rpozycję rządzącą się wla.:nymi autonomicznymi 
prawami, które nie muszą odp::iwiadać prawom natury i ludzkiego 
świata. 

„Nowe Wyzwolenie" sprawia o wiele większe trudności inter
pretacyjne. Tytuł każe szukać powinowactw z „Wyzwoleniem" 
Wyspiańskiego. Można je znaleźć w zakończeniu: tam Erynie męczą 
Konrada, tutaj Florestan jest torturowany przez sześciu Dramów. 
Ale dlaczego „Nowe Wyzwolenie"? - W średniowieczu przepro
wadzano wyzwoliny czeladnika, który zostawał majstrem. Tut.aj 
„ wyzwoleniu" podlega Za ba wnisia, wprowadzana w świat przez 
mistrzynię w uwcdzeniu i niszczeniu mężczyzn - Tatianę. Autor 
„ wyzwala się" od znienawidzonego pragmatyzmu przez poskromie·
nie jego zwolenn'.ka - Florestana teoretycznie, moralnie i za pr
mocą tortur. I wreszcie w finale sztuki bezimienny, szary tłum 
unicestwia wszystko i wszystk:ch wprowadzając nowy ład. To „no
we wyzv„·clenie" jest czymś strasznym, ale według katastroficzne
go światopoglądu autora „Szewców"„. nieuniknionym. 



W sztuce występuje Ryszard III - postać wzięta z całym szta
fażem z dramatu Szekspira. Jest on męczony przez swych mor
derców, poczym przysiada się do stolika i pije herbatę z resztą 
towarzystwa. To tak jakby przystawiono przeszłość z jej tradycja
mi „wiary i miecza", reprezentowaną przez Rysza.rda III, do salo
nowej teraźniejszości z jej zainteresowaniami sportem, flirtem, 
sztuką, a przede wszystkim byznesem. Obie te epoki zmiata z po
wierzchni ziemi przyszłość wcielona w grupę szarych, bezimiennych, 
zautomatyzowanych robotników. 

Jak w laboratorium Witkacy przeprowadza w swoich sztukach 
eksperymenty ze sv1:ymi historiozoficznymi hipotezami. I za każdym 
razem wykazuje ich nieprzydatność. Fascynacja tropikami i ich 
mieszkańcami nie przyda się na nic współczesnym. (Bzik tropikal
ny). Zrealizowanie teorii nietzscheaf1skiego i.ibermenscha jest nie
możliwe (Matka). Izolowaną g.rupę artystćw i naukowców, w celu 
ochrony ich przed mechanizującym się społeczeństwem, dosięga 
i niszczy rev.:olucja (Janulka córka Fizdejki). Wielkie postacie z 
dav.:nych wieków wraz z ich światopcgląde:n nie przydadzą się na 
nic w naszych czasach i ich zresztą też dosięga rewolucja. (Nowe 
Wyzwolenie). _ 

W celu pełniejszego zrealizowan:.a wyżej wymienionej interpre
tacji Nowego Wyzwolenia umieszczam sztukę w salonie a nie w go
Lyckim wnętrzu prcp:mowanym przez Witkacego. W salonie pani 
Tat:any zabawa rozpoczyna się od wspólnych występów czyli od
śp:.ewania Prologu. Pćźniej następuje rozdział ról. Starerru znajo
memu Tatiany - Ryszardowi przypada rola Ryszarda III. Wpro
wadzanie Zabawnisi w śv;iat jest przerywane „odgrywaniem" roli 
przez Ryszarda. W całą - zaaranżowaną przez Tatianę - zabawę 

wprowadza nieco zamieszania wtargnięcie pani Joanny Wężymor
dowej, matki Florestana. Ostate:2znie zaś rozb:ja wejście Nieznajo
mego z Drabami. Nowi ludzie n!e rozumieją salcno\vy<:h zabaw 
i filisterskich problemÓ\>..'. Oni stworzą swój nowy zautomatyzowa
ny i zmechanizowany świat, niszcząc przedtem wszystko i wszyst
kich. 

Istotnym novum inscenizacyjnym przy takim rozumieniu tej 
sztuki jest przyjęcie konwencji gry salonowej (czy zabawy w teatr) 
aranżowanej przez Tatianę o rozpoczynającej s;ę o<l wspólnego cd
~.piewania Prolcgu. Usprawiedliwia to i tłumaczy obecno~ć w salo
nie Rysnirda III i przypuszczam, iż ułatwia zrozumienie tej nie
łatwej sztuki o z.'.'gęszczonych i ~kondensowanych znaczeniach. 
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