


Pełen wigoru. energii, dowcipu - słyszy

my - człowiek zaiste renesansowy. Ale 

takie: zamknięty w sobie, skupiony i od

dany do zapamiętania sztuce i filozofii. 

Błazen, genialny może, ale kabotyn do 

szpiku kości - brzmi zdanie nie tylko 
przestraszonych mieszczuchów, ale tak 

przenikliwego obserwatora jak Gombro

wicz. Dziwak, rozlubowany w niesamowi

tych nastrojach i złośliwiec, który drażnił 

Bogu ducha winnych. inscenizował niepo
rozumienia, kaprysił i dokuczał przyjacio

łom. Zapamiętały Don Juan. który na do
bitkę igrał narkotykami„. Ale również: 

umiał doskonale panować nad namiętno-

·-

ściami, rozpusty me znosił, podobnie jak 

wszelkich pospolitych rozrywek. Narkoty

kami straszył tylko znajomych, co ostatecz

nie potwierdził zaprzyjaźniony lekarz. Wit

kacy miał niewątpliwie usposobienie de
presyjno-maniakalne. Po okresach bujnej 

działalności i wzmożonego samop<?czucia 

popadał w trudne do zniesienia przygnę

bienie i rozpacz. Takie wahania tłumaczą 

częśdowo rozbieżność wspomnień i opinii 

o Witkacym. Legenda Witkacego-człowie

ka wyrządziła niemniej niemałe szkody 
Witkacemu-artyście. 

. 

J. Bloń•ki, Wstęp. (W :) St. I. Witkiewicz, 
Wybór dramatów, WarszaWa-Wrocław

Kraków 1974, •· XVll • 
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Jest taki rysunek Linkego: ponury, pusty 
krajobraz, trzy czarne szkielety uschłych 
drzewek, na pierwszym planie twarz Wit
kiewicza; zza jego ramienia patrzy ku nam 
druga twarz, drugi Witkacy. Portret pewnie 
by się Witkacemu podobał: ma tzw. dresz
czyk metafizyczyn. Twarze jednak - twarzy 
jest tu o kilkanaście za mało. 

Bo też caia ta twórczość, jej stylistyka, idee i lo
sy, to osobliwa historia. Bardzo polska, trochę euro
pe.iska i ni esłychan ie pogmatwana. Pogmatwana 
w kilku znaczeniach . .Tuż w ielość dyscypl in , upra
wianych przez W itkacego, budzi zakłopotanie: ma
larstwo, powie.~ć, dramat ·urg ia, teoria sztuki, kul
tury , ontologia, wszystko bardzo indywidualne, nie
łatwe do określenia :jednym zdaniem, frapujące 
j ako p ro pozycj a intelektualna , a przy tym splecione 
ze so bą, nierozłączne . Zaś do wielotorowośc i zain
teresowań Witk iewi cza dołącza się wewnętrza wie
lopłaszczyznowość tej twórczości. 

Jej wybuchowa dynamika kip i od sprzecznych na
pięć . S ci erają się tu , interferują i łączą niemal 
wszys tkie problemy artystyczne dwudziestowiecz
ne j awangardy wraz z dużą grupą zagadnie11. poli
tycznych, filozoficznych i socjologicznych, gdzie 
znakomite diagnozy i hipotezy zmieszały się z nai
wną obses.iq, rzecz y ser io z parodią lub świadomym 
fantazmatem. A na tę mieszankę, dość już i tak 
intensywną, nakłada się nasza sytuac j a narodowa, 
czterdzieści burzl iwych lat niezbyt dla Witkac ego 
łaskawych, ale przydających j ego dziełu dodatko
wych, osobliwych znaczeń. W naszych oczach prze
mieszczają się akcenty, szydercza fantazja staje się 
obseru:acjq, obserwacja secesyjnym mitem, a 
wszystko razem nab iera :iakiejś nowej goryczy -
goryczy prekursorstwa i zapóźnienia zarazem. Rów
nie piekielnicj zbitki n ie było w polskiej literaturze 
od czasu romantyków. Łatwo tu zajść do nikąd, 
idqc prostą drogq po nitce do kłę bka: klqb jest zbyt 
splqtany, n itek zbyt wiele . 

Mimo nutk i egzaltacj i w przytoczonych wypowi e
clziacli lat.wo zresz:q dostrzec, że zawierajq na jzu
pełniej słuszne obserwacje i porównania, wy j qwszy 
moźe wqt.pliwq paralelę z Brechtem. Nic dziwnego, 
źe w środowiskach twórczy ch nazwisko Witkacego 
je st coraz popularniejsze: powrac-:i w artykułach, 
w dyskus jach, szumi w kawiarniach. Rośnie entu
z j azm dla W i tkacego - awangardysty. W tej sy-
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tuacji oczywiscw nikogo nie trapi pytanie, jakim 
cudem pod polską wierzbą . wyrósł podobny feno
men. 

K lopa.ty zaczynają się za to przy konfrontacjach 
entuz1azmu z Jego przedmiotem. Na razie nie są 
groźne dla legendy, bo pisma Witkacego, bądź -
j ak większość dramatów - nigdy nie wydane, 
bądź zaginione, bądź od dawna wyczerpane, zna 
nieli czna tylko garstka ludzi. Ale przy lekturze t.yc:i 
pism niejednemu z entuzjastów „na wiarę" twarz 
się wydłuża. Tale, to prekursor, lecz dziś już trochę 
myszką trąci. Prawda, że w innych krajach repre
zentatywne utwory awangardy lat dwudziestych ze
starzały się równie , albo i. bardziej : weźmy choćby 
„Cycki Tyrez:iasza" Apoll inai re'a, „Orfuesza" Coc
teau, „ Gaz II" Kai se ra „. Gdzie tam jednak Witka
cemu do Ionesco czy Sartre'a! Prawda, że rosnący 
w m ieszk an iu trup z Ionescowskiego „Amedee ou 
comment s'eu debarrasser" jest pomyslem idealnie 
witkacowatym, że Sart r e'a przypomina Witkiewi cz 
nie tylko postawą filozoficzną, ale czasem nawet 
sty l istyką : naturalist yczna- ekspresjonistyczne bru
talizmy „ Dróg wolności", splecion e z ciągłą auto
analizą w pojęciowym języku d ysertacji filozof icz
nej, pochodzą z tego samego kręgu prozy, co „N ie 
nasycenie"„. Ileż jednak w Witkacym dłużyzn, ga
dulstwa, rozwleklośCi, jak wątła często akcja w dra
matach, jak wiele tasiemcowych dysput . Prawda, 
że u Sartre'a n ie lepiej; prawda, że W itkacy uważał 
rozmowę, dysp,utę sceniczą za element bardzie j drn
matyczny niż tzw. wypadki, co w czasach sukcesów 
Shawa i walk i ze schemat:em „piece bien faite" 
miało swoje głębsze uzasadnienie. W szystko to 
prawda - bąka rozczarowany entuzjasta - ale 
jednak, wie · pan, to nie to. W Witkiewiczu tyle j est 
zresztą jeszcze młodopolszczyzny, niedobrej, irytu
jącej. Prawda , że i w Nałkowskiej, nie mówiąc 
o Żeromskim czy Kadenie„. 

Tak rodzi się niepokój. Dobry w końcu ten Witka
cy czy zły? Rewelacja czy humbug? Rozczarowany 
entuzjasta rzuca się na poszukiwanie autorytetów. 
Znajdu j e ich sporo, bo o Witk iewicza spierały się 
najwybitn i ejsze umysły. Kłopotu jednak rosną. Ko
tarbi1iski pisze, że byt to genialny talent filozof icz
ny, ale n iedouczony, ponadto zaś „rodził n i e dzie ła 
do porodu gotowe, lecz raczej embrionu dzie l". Sta
war stw ierdza: „epigon, choć buntowniczy epigon". 
Boy: „Nie waham si ę oglosić tego genialnego im
prowizatora jeclnym z talentów najtęższych i naj
oryginalniejszych, j akie wyclata twórczość drama
t y czna - i nie tylko w Polsce". Irzykowski powia
da: „ Pozostaje wysuną ć i ch z klębka tyle, ile się 
uda, w nadziei, że całość wprawdzie się nie roz
plącze, ale może stan ie się bardziej przej rzysta" . 

Na p ie rwszy rzut oka nic zresztą n ie zapowiada 
klopotów. Pozycja Witkacego zdaje się już ustalać. 
Od pięciu czy sześciu lat robi on znowu kar ierę -
powtórną, po ćwierćwieczu zapomnienia. Teatry s ię
gają do jego sztuk, w ystaw a jego obrazów, zorga
n izowana w Now ym T argu , o bjechała także inne 
miasta, wznowienie „ N ien asycenia " zosta ło r ozch
wytane, interesu je się Witkacym coraz żywiej mło
dzież artystyczna, n ie tylko polska. Co w n im wi
dzi? Najkróce j u j muje to notatka w programie do 
spektaklu ,,Szewców", dość perfidni e sprepcrrowani1 

ze szki cu Stawara, z k tórego w ylawia to co ów 
krytyk niechętnie Witkacemu. przyzna je, p~mijając 
w szystko, co . mu zarzuca. „ Wa lka W itkiewicza z be
bechowatością, ze. zdewaluowanymi uczu ciami i je 
go ciekawa teon a gry ak torsk iej - wyprzedzają 
Brechta. Ka tas.trof izm światopoglądowy Witk acego 
zyw o przypomma B ecket ta i ca łą tzw. czarn li
teraturę Zachodu; nadreal istyczny, pozornie ~on
sensowny humor jego st aje w zawody z humorem 
Ionesco. U nas Witkiewicz oddziałał bardzo silnie 
na pro~ę Gombrow icza i Schu lza; z niego wywodzi 
się „Zielona Gęś" Gałczyńskiego i Bia łoszewski 
z teatru na Tarczy1iskiej." I drugi jeszcze głos In
gardena:· „Był, w zasadniczej swej postawie, ~gzy
~t.enc1alistq, na w iele lat przed uk azaniem się tego 

zerunku we Fr~ncji , a prawdopod obnie współcześ
nie z wyst.ąpzemem Heideggera. Lecz H eideggera 
o . i le "!Z wiadomo '!1-igcly _nie czy tał [„.] Od egzysten~ 
CJalistow fran.cuskzch zas miał też w so bie _ m imo 
swego glęb~k zego pesymizmii - więcej żywio lowe
ro dynam:~mu l pzerwotnej samorodności filozo-
zczme zas mzat dalej niż u nich idące 'ambie ·e 

stworzenia pełnego systemu metafizycznego." J 

Sądy !e! fak. widać, brzmią jednoznacznie: Witkac 
to olsnzewa1qcy Prekursor na miarę europejsk: 
~arr;orodny geniusz, grubo wyprzedza.iący intelek~ 
.ua me 1 artystycznie, najżywsze dziś brientacje 

1 prądy zachodniej lit eratury. 

(:Twórcza. zawzię.tośC: i może genialna grafomania" 
o Pacząc z takzm pisarzem? [.„] · 

ZL'~atem ----: epigon, fok chce Stawar? Na pewno 
ecz poJęcia ep~gon" i· P . k " nie. 

W" l . . " . . " re ursor są przecież 
. ~g ęclnc. oznacza Ją Jedynie Proporcje nowych 
i starych elementów. Prekursorzy także nie spadai 
; nz.eba. Aby pozyc,ię W i tkacego określić bez dem~~ 
gogli, trzeba by zat em - z odrobiną złośliw · ~ 
kOTIJ obej p · · l ' ej pr„ e-
L, ',. - . ~ee Jego zterackie punktu wyjścia 
ee~ tu czaJq szę nowe JJU/apki . · 

!Przedruk z:J St. I. Witkiewicz 
Dramaty, Wa rszawa 1972, t. r, s . 5-41: 
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Ś'ŃIATA 
(FRAGMENTY) 

Nie słabnie zainteresowanie twórczością Stanisła
wa Ignacego Witkiewicza na świecie, a krąg jej 
znajomości stale się powiększa. 

Pierwsze przekłady utworów Witkacego ukazały 
się w ro ku 1963. Od tego czasu jego sztuki, powie
ści, rozprawy teoretyczne i estetyczne opublikowa
no w 16 kra jach (ostatnio w J a pon ii). Na ji;zyk 
francuski przetłumaczono wszystkie dramaty (łącz
nie ze sztuczkami pi sanymi w dzicci11stwie), powie
śc i Pożegnanie j esieni i Nienasycenie, kilka roz
praw o teatrze. W Stanach Zjednoczonych wydano 
dwa tomy sztuk oraz N ienasycenie. Ti; soi mą po
wieść opublikowano w Hiszpan ii i RFN. We Wło
szech ukazały s i ę także dwa tomiki szluk oraz obie 
powieści (Nienasycenie wznowiono na wet w ma 
sowym nakładz ie jako „pocket book"). Książkowe 
wyd ania dramatów wyszły w Meksyku, RFN, Por
tuga lii, Hi szpanii , na Węgrzech . Ponadto przek ła 
dy sztuk tea tralnyc h i rozpraw o teatrze wesz ły w 
sk ład kilku znajnych antologii (m. in. do nowego 
wydania s łynn ej antologii dramatu światowego Jo
hna Gassnera A Treasury of the 'l'heatre wprowa
dzona została Mątwa). Napisano o Witkiewiczu wie
le recenzji, artykułów, rozpraw. Lozai'lskie Wyda
wnictwo L'Age d'Homme - najbardziej zasłużone 
w popularyzacji Witkiewicza - rozpoczę ło wyda
wanie specjalnego periodyku „Cahiers Witkiewicz", 
poświęconego wyłącznie Witkacemu. W 18 krajach 
odby ło się około 110 premier jego sztuk i sama ta 
liczba może świadczyć o popularnośc i dramaturgii 
autora Kurki Wodnej. 

ZANIM ZOSTAŁ ODKRYTY 

Istotnie, światową kari-erę zawdzięcza Witkiewicz 
przede wszystkim swojej twórczości dramatycznej. 
Zadecydowało o tym kilka przyczyn .. Niewątpliwie 
czynnikiem najbardziej sprzyjającym było to, że 
dramaty Witkacego zaczęto tłumaczyć i grać w o
kresie panowania w teatrze europejskim mody na 
teat:: absurdu. W Witkacym odkryto po prostu pre,-

kursora Ionesco , B cketta, Geneta, Adamova. Po
s ł ugiwanie s i ę groteską jako naczelną zasadą bu
dowy św iata przedstawionego, nega~Ja. przyczyno
wo-skutkowej akcj i, jawne podwazeme prawdo
podobiei1stwa życiowego , wiodące do kon~truowa
nia sytuacj i a bsurdal~ych - oto c~chy, ktore _kry
tyka uznała za bl iskie awangardzie teatralneJ la t 
sześćdziesią ty ch. Dostrzeżone w utworac~ W~tkace:
go lementy pr kursorskie sta ły s ię tez głownym 
mierniki em jego do konali twórcz •eh , a ra nga pre
kursora wyznaczy ła mu m iej sce w historii dra
ma turg ii XX wi k u. Niejako oficja lnie i najbar
dziej autoryta tywn ie ważno ść tego miejsca potwier~ 
dzi ł Ma rtin Ess li n , który do no wego wydania sweJ 
głośn j k siążki T IP Theat r e of the A _bsurc! (_New 
York 1969) wprowadził specjalny akapit po · w1ęco
n y Witkacem u w rozdzial e omawiaJącym na jwy_bit
niejszych preku rsorów współczesne] dramaturg11 a
wangardowej , a we wstępie do amerykaI'lskiego wy
dania dra ma tów Witkacego stwierdzi ł: „W szer
szym eu ropejskim i zachod n im kontekście_ Witkie,
wicz ma obecnie zapewnione istotne m1eJSce : po
dejm uje on i kon tynuuj e tradycję s~1!-1 i grotesko
w ej fantazj i, po~wiad czonq przez poznego st;m_d
berga czy przez W d ek inda; Jego idee są sc1sle 
równoległe do idei nadrealistów i An ton ina Arta
uda , które osiągnęły s woje apogeum w arcydz~e
łach pisa rzy tea tr u a bsurdu późnych lat czterd~1e
stych i pięćdziesią ty ch: Becketta, Ionesco, Geneta, 
Ar raba la" . 
Esslin wskazał tu na ważny czynnik, klóry uła
t wia ł odbiór twórczości Witkiewicza obcemu czy
telnikowi: pokrewieilstwo z nadrealizmem. Umie
szczając go w k ręgu t rady cj i tej sztuki , nie ukry
wa no podziwu, iż na pa rę lat p rzed ogłoszeniem 
przez Bretona manifestu, Witkiewicz samodzielnie 
doszed ł do podobnych rozwiązaI'l, które odkrył . nad
r ealizm. Prof. Daniel Gerould nie zawahał się na
pisać , iż „n ależy Witkacego traktować jako wybit
nego dra maturga surrealistycznego lat dwudzies
tych i największego dotychczas przedstawiciela te
go gatunku". Nic więc dziwnego, że wielki rene
sa ns sztuk i surT ali tycznej pod koniec lat sześć
dziesi ątych sprzyja ł także zainteresowaniu twór
czoś cią Witka cego. ( ... ) 

IM DZIWNIEJ TYM LEPIEJ? 

Wszystkie powyższe czynnik·i miały wp ływ na prze
b:eg scenicznej kariery Witk iewicza , okreś lając w 
istotny sposób poetykę przedstawiei'l, kierunek in
terpretacji i styl gry. Widząc w Witkacym P.rzede 
wszystki m rewelatora formy teatralnej , starano się 
w inscenizacjach podkreślić wszystko to , co mogło 
stanowić do wód tego nowatorstwa, mn iejszą wagę 
przywiązując do znaczenia zawar tej w jego utwo
rach problematyki. Niemały wpływ na taki stosu
nek do Witk iewicza miał również fakt, i ż wprowa
dzali go na europejskie sceny polscy reżyserzy , re
prezentujący odmienne orientacje artystyczne : od 
najbardziej a wpngardowych do całkowicie trady
cyjnych. J ednym z nich był Tadeusz Kantor, twór
ca „Cricot 2" - awangardowego teatrzyku w Kra-



kawie. 7.III.1966 w Teatrze Miejskim w Baden-Ba
den odbyła się w jego reżyserii pierwsza światowa 
premiera sztuki Witkacego. Było to właściwie prze
niesienie inscenizacji W malym dworku z teatrzy
ku „Cricot 2", z tym, że Kantor sam tłumacząc 
tekst przystosował go do wła snych założet1, a spe
ktaklowi nadał tytuł Szafa (Der Schrank) [ ... ] 

POCZĄTEK NIE WRÓŻYŁ SUKCESÓW 

Taki był początek scenicznej drogi Witkacego przez 
sceny świata. Nie wróży ł on dalszych sukcesów. Bez 
większego echa przeszło parę na s tępnych premier: 
Kurki Wodne.i w Theater am Dom w Kolonii ( l. 
XI. 1967), W mal.ym dworku w Zagrzebiu (XII. 
1966). Zwrot w recepcji, objawiajcJCY s ię wi ększą 
liczb<) µrzedstawi e i"l, za znaczył się w roku 1968, ale 
prawdziwy przełom nastąpił w roku 1970. Złoży ło 
się na to kilka przyczyn. W Jatach 1968- 1970 w 
wielu krajach pojawił.v s ię edycje dramatów Witka
cego, a w ślad za nimi - coraz wnikliwsze inter
pretacje krytycwe. W USA prof. Daniel Gerould 
wydaje tom sześciu sztuk, z których każda poprze
dzona została obszern<J przedmową, czasopismo 
„Comparative Drama" poś więca znacznq czę ś ć jcL 
dnego numeru (III z 19li9) dramaturgii Witkiewicza. 
W Szwajcarii Wydawnictwo L'Age d'Hommc roz
poczyna zbiorową edycję dramatów, której pierw
szy tom ukazuje się w maju 19G9 r., poµrzedzony 
rozprawą belgijskiego slawisty Alain van Cru"te
na pt•. „Le the<'itre de Stanislaw Ignacy Witkie
wicz" W niecałe dwa lata p1)źniej ta sama fir
ma wydaje 400-stronnicowq monografie; twórczo
ści dramat.vcznej Witkiewicza napisan~i przez van 
Crugtena, będ<JC<J jego pracq doktorską. We Wło
szech równocześnie w 1969 r. ukazują się dwa tomy 
sztuk Witkacego, a mies ięcznik „li Dramma" i Si
pario" poświęca mu kilka artykułów. W .r~'go
sławii Ana D. Zivkovic ogłasza cykl artykułów o 
Czystej Formie i dramaturgii autora Szewc1iw. U 
Gallimarda w serii „Thea tre du Monde Entier" wy
chodzą w osobnych tomikach cztery sztuki Witkie
wicza, z których dwie - Kur/ca Wodna i Szewcy 
- zostają zanalizowane przez tłumaczy na lamach 
„L' Action Theatrale". 
Dzięki tym wszystkim publikacjom znacznie posze
rza się - i co ważniejsze - poglc;bia się znajo
mość Witkacego. 

TYLKO PREKURSORSTWO FORMALNE 

Co prawda wciąż jeszcze akcentuje się jego pre
kursorstwo formalne, ale coraz większą uwagę 
zwraca się na problematykę utworów, dostrzega
jąc jej zaskakującą aktualność lub zbi2żność z nie
którymi zjawiskami we współczesnym życiu spo;
łeczno-politycznym i kulturalnym. Szybki wzrost 
popularności Witkacego wówczas wiązał się chyba 
także ze zmie rzchem teatru absurdu, który w o
kresie gv.młtownych wydarzet1 politycznych tracił 
swoją dawną siłę i a t rakcyjnoś ć. W czasach kryzy
su pewnych wartości i przeobrażet1 obyczajowo
-społecznych na dalszy plan schodziła problema
tyka egzystencjalna-filozoficzna, jaką niosły utwory 
Becketta czy Geneta, a popularność zyskiwała dra
maturgia, której naczelnym tematem była właś
nie sprawa upadku podstawowych wartości i która 
z pro!·oczą przenikliwoś cią ukazywa ła k onsekwen
cje, jak ie ma ten upadek d la jedno stki ludzkiej 
i dla społeczei"lstwa. „Urojony świat, który Witkacy 
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twbrzy w swoich sztukach - pisze D. Geroulci 
nie jest jego psychologiczną fantazją, lecz kosz
marną wizją społeczeństwa przyszłości. J est to wi
zja niepewności, gwałtownych p rzemia n i rewo
lucji w samon iszczycie lskim świecie, gdzie wszyst
ko rozpada się i w ylatuje w powietrze. Może tu 
właśnie tkwi przyczyna powodzenia Witkacego i o
sobli we zapotrzebowanie, któremu czyni zadość w 
historii europe j skiego dramatu". 
Błyskawiczną karierę robi wtedy sztuka Matka. 
30. XI. 1968 przedstawiło ją radio paryskie w pro
gramie „France-Culture" (w reżyserii Bronisława 
Borowicza), w czerwcu 1969 r·. wystawia ją bell
gijski Theiitre l'Etuve (reż. L. Binot), w grudniu 
tegoż roku odbywa się jej premiera w Rzymie w 
Teatro Centrale (reż. M. Missirili), a w listopa
dzie 1970 r. Paryż zostaje poruszony inscenizacją 
tej sztuki, przygotowaną przez zespół M. Renaud 
i J. L. Barrault pod kierunkiem reżyserskim C. 
Regy i z udziałem samej Madeleine Renaud w roli 
tytułowej. Premiera była istotni~ wydarzeniem. Te
lewizja francuska wyświetliła półg-0dzinny film o 
Witkacym (poprzedzony wstępem Jarosława Iwa
szkiewicza), w którym znalazła się relacja z prób 
Matki i fragmenty jej inscenizacji w warszawskim 
Teatrze Współczesnym; wydano specjalny numer 
„Cahiers Renaud-Ban~ault" (nr 73), zawierający m. 
in. przekład Mątwy i dwóch rozpraw o Czystej 
Formie na scenie; niektóre czasopisma opubliko
wały z tej okazji artykuły o Witkacym, a „Le Mon
de" poświęcił mu całą stronę w numerze 8034. 
Sprawozdania ukazały się w kilkunastu czasopis
mach francuskich - w większości pozytywne, a 
nawet entuzjastyczne, mimo iż poetyka przedsta
wienia, utrzymana w konwencji jaskrawo ekspre
sjonistycznej, celowo epatująca widza efektami o
kruciet'lstwa i brutalnego erotyzmu, wzbudziła spo
re zastrzeżenia. Część recenzentów żałowała, iż 
Witkiewicz nie został odkryty wcześniej przed tea
trem absurdu, bo byłby wtedy prawdziwą rewe
lacją, inni zaś wskazywali, że sztuka niespodziewa
nie zyskała na aktualności, ponieważ mówi o podo
bnych zjawiskach, jakie ujawniły się w społeczeil
stwach zachodnich pod wpływem rewolty studenc
kiej i ruchów kontestacyjnych. „Zbrodnia nie jest 
tu uwznioślona - pisał Andre Alter na łamach 
„Temoig11age. Chretien" (3. XII. 1970) - lecz uka
zana jako bezpośrednia konsekwencja potępienia 
sztuki przez społeczei"lstwo, którego nie podtrzymu
je żadna wiara, żadna metafizyka i dla którego sztu
ka jest jedynie rozrywką skazaną na rychłą zagła
dę. 

SUKCES NIE TYLKO PARYSKI -
CZYLI NIEZWYKŁA AKTUALNOSC 

Sukces Matki w Paryżu miał dla dalszej recepcji 
Witkiewicza na świecie znaczenie bez wątpienia de
cydujące. Utorował mu drogę do innych kraj~w i 
wprowadził jego sztuki, grane dotychczas raczeJ na 
prawach eksperymentu, na sceny wielu liezący~h 
się teatrów profesjonalnych. Claude p.egy zosta~e 

C) .., 
= 
.j 

~ 
Ili 
< 
Il. 

·' . , <',,;. ·; 
.. 

"'· • 
# 

p; 

• 

• 

• „ 
. . 

~ . -• .: . . 

•. . 
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zaproszony do Rio de Janeiro i w tamtejszym te
atrze „Maison de France" reżyseruje znowu Mat·
kę (13. VIII. 1971), dzięki czemu teatr brazylijski 
po raz pi e rwszy z etknął się z polską drama turgią. 

Dla kry tyki było to odkrycie fenomenalnego pisa
rza i utworu „o przedziwnej s ile teat ralnej, fascy
nującego kompleksowością intelektualnq i proro
czą wizj4 awangardow<.i". W kwi etniu 1971 r. Mat
kę w ys tawi a Theate r am Ncum a rkt w Zurichu, 
a premierą tej sztuki w Scha uspi elha us w 
Di.iseldorfie (HJ. X. 1971), przygotowana przez 
Erwi na Axera, sta je s ię w yd a rzeni em w ży 
c iu teatralny m RFN. T y m samym opinia prasy 
jes t ni emal j ednomy ś lna: reży sera obsy pano naj
wyższymi pochwałami („stworzy ł widowisko pory
waj4ce, urzekaj ą ce , o hipnotycznej sil e od:lzi.aływa' 
nia"), a sa m~i sztukę odczy ty wano g łębiej i traf
niej, niż parę lat temu. Dla jedny ch był to uhN(Jr 
odbijaj<JCY nastroje pesym izm u i katastrofizmu epo
ki międzywojennej , dla drug ich 0 łówny wqtek 
sztuki - tragedia jednostki ludzkiej miażdżonej 
przez nowoczesllle zo rgani zowane społ ecze11stwo" 
- „ zapie rał oddech swy m wydźwiękiem współcze
snym (. .. ) wyrażając przeczucia, których pełne u
rzeczywistnienie jeszcze nas czeka „." Podobny suk
ces odniosła Matka w Sztokholmie wy stawiona 10. 
XII. 1971 w Królewskim T eatrze Dramatyczn y m. 
W przedstawieniu przygotowan y m przez wybitnego 
reżysera Alfa Sjobe rga wielką kreacj ę w roli Mat 
ki stworzyła Margaretha Krook. „Sjoberg znalaz ł 
polskiego p isarza, tworzącego dla nasze j epoki" -
brzmiał tytuł jednego z a rtykuł ów opublikowanych 
z okazji tej p remiery. O rzeczy wistej aktualności 
problematyki Matk i najlepiej jednak świadczy hi
storia j ej niedoszłej premiery w Lizbonie w mar
cu 1972. Działaj<1c na polecenie reakcyjnego rz;:idu 
cenzura sprzE:ciwiła się wystawieniu sztuki w Te
atrze Miejskim. Sprawa stała się prze::lmiote m in
terpelacji i burzliwej debaty w parlamencie, dyre
ktor teatru Luiz Rebelio na znak protestu podał 
się do dymisji, przeciwko cenzurze wystąpili także 
liczni pisarze i artyści, ale nie zmieniło to decyzji. 
Dramatyczny incydent zdarzył się także w listo
padzie 1970 r. na I Międzynarodowym Fest i walu 
Teatrów w Madrycie podczas prze::lstawienia Me
tafizyki dwugłowego cielęcia, zaprezen to wa n ego 
przez Nouveau Theatre cle Poche z Genewy. Część 
widowni zaczęła gwizdać i wznosić obelżvwe o
k rzyki pod adresem wykonawców, zarzucając im 
dekadentyzm i propagowa nie idei zniszczenia ro
dzin, inni stanęli w obronie autora i aktorów -
teatr zamienił s : ę w corridę. Krytycy związani z 
pracą konserwa tywną nie żałowali słów oburzenia , 
oskarżając autora o kpinę z małżer'lstwa i rodziny. 

W USA - BEZ PRZYKRYCH POMYŁEK 
W INTERPRETACJI 

Nieco inny przebieg miała kariera sceniczna Wit
kacego w Stanach Zjednoczon ych. Dzięki znako
mitym przekładom Daniela Geroulcla, profesora 
The Ci ty University of New York, i jego liczn y m 
a rtykułom zdołano unilrn;:ić przykrych pomyłek i 
p ieporozu m ie i"l w in te r p re tacji wi tkiewiczoV\.•skiej 
dra matu rgii . Zdoby ła ona , zwłaszcza w kręgach 

uniwersyteckich, ogromną popularność. Witkacy w 
m11110nym dziesięcioleciu należał do najczęściej 
granych autorów w amerykar'lskich teatrach stu
denckich, czego dowodem może być sama liczba 
przedstawiei1: ponad 30. Pierwsze premiery - Wa
riata i zakonnicy w San Francisco (26. VII 1967) 
i Szalonej lokomotywy w Miclcllebury - doszły do 
skutku z inspiracji Gerouldai. Potem potrafił on za
interesować dramaturgią Witkacego kilku reżyse
rów. Owo zainteresowanie zmieniło się wkrótce w 
fascynację. Entuzjastą Witkacego stał się Robert 
Kalfin, dyrektor Chelsea Theater Center, który 
wprowadził Kurkę Wodną na zawodową scenę no
wojorską (maj 1972) i przyrzekł, że będzie to ro
bił dalej z ,innymi sztukami Witkacego. I rzeczy
wiście w styczniu 1977 r. sukcesy w Nowym Jor
ku święciła Szalona lokomotywa (reż. Des McA
nuff). 
Prawdziwym „domem Witkacego" stał się Tow
son State College w Baltimore dzięki Paulowi Ber
manowi, zawodowemu reżyserowi i pedagogowi, 
sprawującemu funkcję kierownika Wydziału Tea
tralnego i reżysera Towson Theater. Swoje zainte
resowanie Witkacym sam nazywa opętaniem. W 
krótkim czasie wystawił Kurkę Wodną (23. III. 
1971), Mister Price'a (15. VIII. 1971), a na otwarcie 
budynku Wydziału Sztuk Pięknych - Gyubala Wa
hazara (30. XI. 1973). Sukces przeszedł wszelkie o
czekiwanie. Wiele osób przyjeżdżało z Waszyngto
nu, aby obejrzeć przedstawienia, nadchodziły -
jak pisze Gerould - „liczne listy i urywały się 
telefony, ludzie nie mający nic wspólnego z col
legem zapytywali, kiedy będzie się wystawiać na
stępną sztukę Witkacego". Paul Berman swoim en'
tuzjazmem zaraził aktorów - i to nie tylko stu
dentów, ale i aktorów zawodowych współpracują
cych z Towson Theatre. Jeden z nich, Dwight 
SchL11tz, po zagraniu w Kurce Wodne.i i w Mister 
Pricc przyznał, że kontakt z clramaturgi4 Witkiewi
cza był dla niego najważniejszym doświadczeniem 
w karierze aktorskie j, a zgłębienie teorii Czystej 
Formy odkryło przed nim nowe twórcze możliwa
ści w karie rze aktorskiej. Studia naci witkacowską 
teori;:i dramatu prowadzili również inni członkowie 
zespołu, usiłując sprawdzić, jakie konselnvencje dla 
gry scenicznej mogą mieć założenia tej teorii. Po
dobne studia przeprowadził również ze studentami 
University of Hawaii w Honolulu znany teoretyk 
dramatu i krytyk BernaPcl F. Dukore. Ich rezulta
tem była światowa premiera „Sonaty Belzebuba" 
w J. F. Kennedy Theater w Honolulu (8. XI. 1974). 

OBECNY W RÓŻNYCH STRONACH ŚWIATA 

Dzięki przekładom G eroulda znajomość Witkiewi
cza rozszerzyła się na inne kraje mówiące językiem 
angielskim. Studencki zespół The Massey Universi
ty w Pa lmerston North na Nowej Zelandii wysta
wił w lipcu 1969 r. Wariata i zakonnicę i odniósł 
sukces na festiv»alu nowozelandzkich teatrów stu
denckich w Dunedin. W Australii zagrano Metafi
zykę dwugłowego cielęcia (VII. 1973), w Kanadzie 
odbyło się sześć premier, m. in. Matki (Simon. Fra
ser Theatre) oraz Wariata i zakonnicy. Udało się 
także wprowadzić Witkacego na niełatwą dla cu
dzoziemców scenę angielską: Citizens Theatre z 
Glasgow wystawił Wariata i zakonnicę (4. XI. 1970), 
a lonclyr'lski Half Moon Theatre - Szewców (12. IX 
1973). 
W ostatnich dwóch sezonach Witkacy wyraźnie za-
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:tnaczyl swą obecność w różnych stronach świata. 
W samym tylko Paryżu odbyło się sześć pr emier, 
a radio nada ło Szaloną lokomotywę. W Amsterda
mie wysta wiono Pragmaty stów, w Sa e> Paulo -
Mister Price'a, w R zymie - Szewców, W malym 
dw orku i Mq twę, w Brukseli - Sonatę Bel zebu ba. 
Przed pa ru laty zainteresowan ie t wórczością Wit
kiewi cza można było tłumaczyć fa scynacją, jaką 
rodzi odkryci e zapomnianego pisarza, który wy
przedził swoją epokę. Dziś wiele faktów p rzema;
wia za tym, że przyczyny są głębsze . J ed na z n ich 
- chyba najważn iejsza - to ważkość i uniwersa
lizm zawartej w jego utworach problematyki, któ
rej czas nie zdezaktualizował, lecz przeciwn ie -
nadał inny wymiar i sens, co w połączen i u z no
watorstwem formy czyni z Witkacego t wórcę nie 
tylko atrakcyjnego, ale i odpowiadającego oczek i
waniom współczesnej widowni. Wyda je się , że w 
światowym Tepertuarze zd9był on trwałe m iejsce. 

Przedruk z : J . Degler, Witkacy na s cenach 
świata, „Polska", 9/1978, s. 49-52. 

Zadaniem teatru jest według nas to właśnie wpro
wadzenie widza w stan wyjątkowy, który nie może 
być osiągnięty tak łatwo w przepływaniu dnia co
dzoienncgo w czystej swojej formie, stan uczucio
wego pojmowania Tajemnicy Istnienia . Jest to w 
ogóle celem całej Sztuki, tylko teatr, w przeciwie11-
stwie do innych sztuk mających swoje epoki wię
kszej lub mniejszej istności wyrazu tych właśnie 
treś ci, jest jakby zawsze tylko degrengoladą czegoś , 
co być mogło, lecz nie jest. O ile inne sztuki od
dzieHły się faktycwie od objawów czysto religij
nych, jako treści ich dodatkowe, o tyle teatr, który 
jest dalszym ciągiem obrzędu, nie mógł s i ę ostać 
wkraczającemu weil życiu i stał się powoli nim 
samym. Jakby pozostała po nim skorupa wypełnio
na została zupełn ie inną treściq. 

St. I. Witkie wicz, Czysta Forma 
w tea t rze, Warszawa 1977, s. 59---{lO. 

PORTRET 
P . BYŁYCZYNSKIEJ, 

PASTEL, 
1929 

Chodzi tylko o to, aby sens sztuki nie był koniecz
nie zawarty w sensie samej życiowej lub fantasty
cznej treści dla całości dzieła, tylko, aby sens ży
ciowy mógł być dla celów czysto formalnych, tzn. 
dla syntezy wszystkich czynników teatru: dźwię
ków, dekoracji, ruchów na scenie, wypowiadanych 
zdań, w ogólnym stawaniu się w czasie, jako nie
rozerwalnej całości, zmieniany nawet w zupełny , 
z punktu widzenia życiowego, bezsens stawania się . 
Chodzi o możliwość zupełnie swobodnego deformo
wania życia lub świata fantazji dla celu stworzenia 
całości, której sens byłby określony tylko wewnę
trzną konstrukcją, a nie wymaganiem konsekwent
nej psychologii i akcji według jakichś życiow·ycli 
założeń, które to kryteria mogą odnosić się do sztuk, 
będących spotęgowaną reprodukcją życia. Nie cho
dzi nam tu o to, , aby sztuka teatra lna kon ieczn ie 
była bezsensowna, tylko aqy raz przestać się krę
pować dotąd i stnieją cym szablonem, opa rtym je
dynie na życ:owym sensie lub fantasty cznych za
łożeniach. Aktor jako taki n ie powinien istnieć ; 
powin ien być takim samym elementem ca łości jak 
kolor czerwony w danym obrazie, jak ton cis w da
nym utworze m uzycznym. 

St. L · Witklewlaz, Czysta Forma 
w leat rze, Warszawa 1977, s . N-75. 



PRZETWORZONY FRAGMENT PORTRETU WITKACEGO 
MALOWANEGO PRZEZ J . LINKEGO 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ był pisa
rzem wybitnym, Ale nie tylko: był także pisarzem 
- i człowiekiem - osobliwym, zagadkowym, z 
lekka niesamowitym. Jego niezwykły los budzi cie
kawość i zgrozę jednocześnie, jego dzieło - fascy
nację i niewyraźny lęk. Witkacy (tak się przezwał 
i tak go będziemy nazywać) zbija czytelnika z tro
pu, rozbawia go i przeraża na przemian, wtrąca
jąc w rozpasaną farsę i bezlitosną tragedię. Misty
fikuje go żartami, aby wkrótce - z pełnit powa
gą - obwieszczać prawa rządzące przeznaczeniem 
ludzkości. Zresztą wszystko, co Witkacy pisał i czy
nił, określają najlepiej najwyższe stopnie przy
miotników. Pisał bowiem zawsze w niezwykłym 
napięciu i z zapamiętaniem, do Jakiego mało kto, 
nawet wśród artystów, był zdolny. Sztuka i filo
zofia były dla Witkacego wartościami absolutny
mi. Poświęcił im - najdosłowniej - życie: popeł
nił przecie samobójstwo wtedy, kiedy, Jak mnie
mał, zostały ostatecznie uniemożliwione przez his
torię. 
Zrozumienie Witkacego jest trudne i wymara 
cierpliwego wysiłku. Najpierw dlatego, że był aż 
nazbyt hojnie i wszechstronnie uzdolniony. Przez 
całą młodość uważał się za malarza. Tymczasem 
w 1925 zrezygnował z twórczości plastycznej, która 
- niemniej - zajęła szczególne miejsce w pol
skiej sztuce. Po pierwszej wojnie, kiedy zabrał się 
do literatury, zaczął od teorii i krytyki sztuki: 
chciał przewodzić malarskiej awangardzie. Jedno
cześnie prawie zajął się teatrem I w kilka lat na
pisał kilkadziesiąt sztuk. Już jednak w 1925 prze
rzucił się do powieściopisarstwa, aby w ostatnich 
latach życia poświęcić się niemal wyłącznie filozo
fii. Czy wystrzeliłby nowymi niespodziankami, gdy
by nie śmierć? Czy też „ko6czył się wigor żywio
łowy tego człowieka, niezmiernie zasobnego w po
tencje"? Trudno powiedzieć. To jednak pewne, że 
witkiewiczowska teoria sztuki płynie z rozważa6 
nad malarstwem; że teatr spełnia filozoficzne ma
rzenia pisarza; że powieści inaczej oświetlaJit ma
teriał spożytkowany już w dramatach i opracowa
ny intelektualnie w rozprawach. Słowem, rozma
ite dyscypliny rozjaśniają się wzajemnie i dopie
ro łą.cznle odsłaniają w pełni zamierzenia Witkace
go. Jedność dzieła narznuca się niczym oczywis
tość, ale dokładne uzgodnienie teorii I praktyki 
(przez wiele lat uważane za niemożliwe) wymaga 
szczególnego trudu i zawikłanych interpretacji. 
(„.) Dzieckiem prawie zapoznał się z myślą ojca, 
który - częściowo przynajmniej - odwoływał się 
do naturalizmu. Młodzieńcem zanurzył się w Mło
dą Polskę, aby samodzielnie wybierać wśr6d jej 
możliwości. Nie został Jednak więźniem moderni
zmu: przeciwnie. znalazł się wśr6d artystów, któ
rzy w drugim dziesięcioleciu wytyczali drogę no
wej sztuce. Stanął tam od razu na pozycji rady
kalnie skrajnej, tak że dopiero po trzydziestu ła
tach zarysowała się szansa pełnego zrozumienia 
i przyswojenia jego dramaturgii. 

J . Błoński, Wstęp [W:] St. I . Witkiewicz, 
„Wybór dramatów", Warszawa - Wro
cław - Kraków 19'14, s . III-V. 




