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JAN KŁOSSOWICZ 

„F AR S Y W I T K A C E G O" 

Urod zony b1isko sto lat t emu (1885), tragicz
nie zmaTły w 1939 roku Stan i s ław Ignacy Wit
k iewicz, zwany Witkacym, stał się w ciągu 

o.sfatn ich dwudzies tu !•at „współc zesnym kla
sykiiem". Jego s ztuki są .często grane, a cała 

twórczość obrosła w ieloma komen tarzami ·i ana
litycznymi opracowaniami. Niemniej, z okazji 
premiery „Sonaty Błezebutba ", wa rto pokrót
ce przypomnieć zasadnicze ,pojęcia jego teorii 
i główne cechy jego dramaturgii . 
Najważniejsze spośród filowficzinych i este

tycznych terminów Witk ie1w !cza są dwa : po
czuc ie Tajemnicy l5t :1ien: a - da ne wg n iego 
każ.demu czlowieko1wi, ale z rzadka tylk o prze
żywane - i estety.c21ny ideał Czy >tej Formy 
w sztuce, który, gdy s i ę go o s iąg1ni e, może 

wła śn ie 01wo poczucie Tajemnicy Istn ien ia 
u odbioircy wywolać . Oba te pojęcia są z;u a<l
niczym czynn ik iem sprawczym jego drama
turg ii. 

Drama·t naipi.sall1y według wym10gów Czystej 
Formy ma być oderwaną komcp-0~ycją ge>tów 
i wy.pQlwiedzi. Jedyną pod·staiwą dla uzy skania 
ko•ns.t.rukcji odpowO.a.da,jącej kryte.r i,um Czystej 
Fc1rmy staje s ię dążenie do oS'iąwn ięcia czegoś, 

co da.wałoby Wll"ażenie absolutnej jednośc i -
„Jedności w Wielości". 

tSam Witk ie•wicz jec1na1k m ówi o Czystej For
m!e ja,ko o swego rodzaju ideale, którego 
w pełni nigdy nie da się o s iągnąć . Dlatego też 

w twórczo ści dramatycznej n ie sta·rą się za 
wszelką cenę do niego abl i żyć. Próbuje znależć 
frodki !pośrednie. T•wierdząe, że dzieło szti.Lki 
powinno być autonomiczną kom.pozycją , a nie 
p.rzekształcen iem rzeczyw i·stości, zdaje sobie 
s prawę z tego, że do zbudowa·!1 ia ko nsot·rukcji 
formaln ej m us·i b:-ać elementy z życ ia . Aby 

uzyskać komipozycje fo<rmalne wprowadza w .it
kiewic z w ruch og.romny m echanizm defo•rma
cj i: charakterów, działan i a , wypowiedzi, akcj i, 
sytuacji scenicznych. 

Proces deformacy jny ro :upoczyna się w tej 
drama.tu rgi:i już od języka utworów. Roi s ię 

język Witkiewicza od neologizmów, :uwTotów 
pseudogwarowych, ll1iezwykłych porównań. Jest 
to j ęzy;k n iezmie.rn ie boga.ty, aż za bogaty, 
przern~ n ięty nad miairę w .swej bujności i ob
fitości. Obejmujący ogromną skalę - od szcze
gółowych terminów frlo:roficzny.ch po słowa 

n iecenzu ralne, i W1S1Pa,n i ałe, wymyś!01ne przez 
au<tora przekleństwa : ,„ .. ty wandrygo, ty cha
lapudro, ty sk ierdaszony wądrołaju, ty chli
po<rzygu odwantroniony ... ". 

Deformacja obejmuje oczy.w;iście nie tylko 
język: przede wszystkim chairaiktery pos taci 
scenicznych i ich działania. Mają one być pTze
ciwieństwem rzeczyiw.istości. &keja dr.arna.tu ma 
być alogiczna, zaś nierealna sytuacja - wy
tworem dzi ałanfa nierealny.eh osób. 

Podobnie w odnies ieniu do sytuaeji scenicz
nych: człowiek , kitóry w akcie pierws zym zo
stał zamordowainy, rw akcie drugim zjawia się 

zdrów i cały. 
Odrzuchv;szy ścisłą indy•widuailizację s.polecz

ną i subtehlą charakterystyikę psytchologiezną , 

próbuje W itikiewicz st.worzyć jaką$ nową ga
lerię typów teartrnlnych, jakąś nową ra1;;ę nad
ludzi, czy raczej obok - ludzi. 

fW myś,l tego programu, fanta stycznym 
z punktu w idzenia .psychologii postacio m ·ma 
odpow;iadać •nielogiczna arkcfa .utworu. Działa
nia bohaterów scenicznych nie mają . być 

uwarunkowane niczym innym poza v1yimaga
niami kompozycji, któr a stanowi ;powiązan i e 
posz;czegóLnyoh „napięć" i ich „węzłów", czy
li w ypo•w iedzi i gestów osób dramatu i ich 
wzademny.ch koruliktórw. Oczyiwiście skoro dra
mat jes1t „czystą" kompozycją nie może też za-



wierać żadny·ch treś<:i. Jeśli nawet któryś z bo
haterów porusza jakieś kwestie !filozoficzne czy 
społeczne, to służyć ma to .wyłącznie do •WY
wołania „napięcia", ma być odpoiwiednilk iem 
plamy czy linii w o.brazie. 
Dążenie Witkiewicza do stworzenia teatru, 

w ~tórym działanie ,przenieg;ione zostaje w sfe
rę allltyuczuciowej abstrakcji mogłoby dać w 
rezultacie dramat, w którym gubi się nie tyl
ko emocja ale nawet pożądany przez auto.ra 
nastrój taj·emni.cy i grnzy. 

Draim.aty, które on sam uważał za na·jbar
dziej -z;b>liżone do ideał•u CzySJtej Formy mają 
kompozycję rpo prostu wardlhwą. Są ro:ziwlekle, 
rozbite na szereg nieskoordyn0<wanych scen, 
nużące nadmiarem pomysłów deformacyjnych 
i nagromadzomych rekwizytów. Tak więc pró
ba stworzenia drama.tu „czystego" - bez kon
fliktów, bez uczuć, bez a,kcji, dramatu o kom
pozycji dy•nami•cznej ale za,ra'Zem o.partej o 1wzo
ry wzięte z J)la'Stylki, okazała się .utopią . 

iDlatego też najle,psze sztuki rWitkiewi1cza, ta
k ie jak: „Szewcy", czy „Kurka •wodna" cenio
ne są, wbrew rirntencjom a•UJto•ra, za zJwa•rte 
w nich „treści". Na.jbardziej jednak liczna gru
pa jego na.jczęściej gryrwanych i pcp ul a:rnych 
wtwcrów, to s•wego rodz'Jj.u „farsy", które zys
kały sobie stale miejsce na scen ie dzięki za
wartemu w ni1ch szcz.ególnego rodzaiju dowci
powi, któ1ry wciąż brzmi świeżo i aktua.Jn ie . 

1Sztuki, które można wydz:elić spo·śród dra
matów Witkie.wicza jeko swojego wdzaju 
,.farsy", wyróżiniają S'ię n'e2'wykle zręczną bu
dową: ich kompozycj.a. ich scen; •czność jest bez 
za1rzu:tu. Jednocześn '. e ukazują cne dcbit·n ie 
dr.ugą stronę fo·rma1lnych poswlki1wań Witka
cego. Jego dą·żenie do uzy.skania zurpel1n ie n-0-
wego typu dzieła s ce n icznego mus•i alo s ilą rze
czy iść w dwóch kierunkach. Z jednej stro
ny ·wymyś.lił on srwo:sty sy.stem tran opozycji 
cha•rakterów, działań i sytuacji życiowych 

w celu zbud-0wania z nich ~'wiata opa.rte·g-0 na 
a1norm1lnej l-0gice, a podporządJ!mwaneg-0 je
dyn: e wymaga1niom koITIQCzycji. Z drugiej stro
ny, rpam iętając o specyfirce samego teatru mu
siał dą.żyć do odnowienia starych, w ciągu •Wie
kó,w wy:p.racowanych efektów sceniczny1eh , o-cl 
których całkowicie wyZiwohć s ię nie mógł. 

Co więc trzeba było zrob>'.ć z tymi ok1:eipa
nymi i wytartymi chwytami scenicznymi? Po 
pro•stu „ ... należało jesZicze bardziej je wyoI
b-rzymić , podkrr-eśHć i z1 akcent:>wać w sto pn', u 
maksymalnym". „Zaan :a.s t kcmedii sale.n-O wych -
farsa, sza•rża, ,parodia. Hu,mor, owsze·m, ale h.u
mo-r grotesko·wy. Komi zm bru·~alny, p-0zbawio-

ny finezj1i, przesadny. Należy doprowadzić 

wszystko do pa·rok:syzmu. T•worzyć teatr g•wał

t-0.wny ! Gwałtownie komiczny, gwałtOIWl!1ie 

drama.tyczny". 

IDo współczesnej d namatu.rgii zbl<iża Wi.tlkie
wi<::ia s:ziczegó.linie 'właściwy mu rodza1j hUIITlo
ru, rzecz prosta, na')ba•rdziej .zaznaczaj,cy s·ię 

w omawia:ny1ch „fer&a.ch". Humor Witkiewicza 
wy1pły1wa z podstawoiwego założenia jego teorii: 
przeciwstawienia tego co teatral1ne - temu 
co realne .. Jego .s7JtUlkri. są opatlte jakby na pod
wójnej diBJlektyce iPrzeciwiefu>tiw: rzecżyiwistoś

ci tea·tralnej wobec żydowej i rzecz)'iWistości 

jego .teatru wobec rzeczyiwig;tośoi tea•tru natu
ra,Iis tycznego. Stały efekt a:nomaJiJ:i - ukazy
wania r.zeczy odW!I'Otnie ·niż ,;normalnie" -
prowadzi do pow.s.tania humo,r.u abst ira•locyJ111e
go, bezinteresownego, opartego n.a zdzirwien4u, 
na podziw.ie d la samego pomy1słu . Jest to hu
m-0r obecnie nam bli:sikl i znany nie tylko 
z teatru. Za1razem do·wcip Witikacego by,wa 
bruta1l•ny i 1gwa.Jito1W1ny, o.party na ·scenach ta
k;ch jak finał „Wariata i zakonnri.cy" z tru
pem WaTią;ta ina ku1Pie przewa.lającyeh się ciał 

lub scena z „Sre·wcó.w", w ~tó:rej iprorkurato.r 
Sądu Naj.wyższeg-0 c hodzi na czworakach z łań
cuchem ·na s zyji, zaszyty 1w „skórkę psią czy 
kocią" i pa1i rprzy tym papierosa za papiero
sem ... 

Podobieńst.wo, czy ,prekurso.rstwo p-0szuk•i1wań 

formalnych ';v;itkiewicza w stosunku do te-0iI" ii 
i prak'ty1ki wspóhczesnej dramaturgii jest s,pra
wą oczyw.istą. 

Kiedy oglą1da .s i ę na scenie lub czyta te 
sztuki Witkacego, raz po raz ,prz)'IP-Omina się 

to Mrożek, to Gombro.wicz, to Różewicz. 

I nic w tym dzLwnego, bo przecież wł·aśnie 

z .twórczości a•utora „So1naty Belzebuba" wy
WO'dzi się najcieka·wszy i najba1rdziej charak
terystyczny nurt naszego ws·pórczes nego drama
tu. 

Teatr dzisiejszy robi wrażenie 
czegoś bezadziejnie mbrkewanego, 
co jedynie meże być edetłlane 
przez ~r•~zenie tego,_ 
co D&Zywa.liśmy fanta.stycznością 
psychologii i działania. 

WITKACY 



Pełen wigoru, energii, dowcipu - słyszymy -
człowiek zaiste renesansowy. Ale także: zam
knięty w sobie, skupiony i oddany do zapa
miętania sz!uce i filozofii. 
Błazen, genialny może, ale kabot yn do szpiku 
kości - brzmi zdanie nie tylko przestraszonych 
mieszczuchów, ale tak przenikliwego obserwa
tora jak Gombrowicz. 
Dziwak, rozlubowany w niesamowitych nastro
jach; złośliwiec, który drażnił Bogu ducha win
nych, inscenizował nieporozumienia, kaprysił 

i dokuczał przyjaciołom. 
Zapamiętały Don Juan, który na dobitkę igra! 
narkotykami... 
Ale również: umiał doskonale panować nad na
miętnościami, rozpusty nie znosil, podobnie jak 
wszelkich pospolitych rozrywek. Narkotykami 
straszy! tylko znajomych, co ostatecznie po
twierdzi! zaprzyjaźniony lekarz. Witkacy mia! 
niewątpliw:e usposobienie depresyjno-mania
kalne. Po okresach bujnej działalności ~ wzmo
żonego samopoczucia popada! w trudne do :wie
s;enia przygnębienie i rozpacz. 
Takie wahania tłumaczą częściowo rozbieżność 
wspomnień i opinii o Witkacym. 
Legenda Witkacego - człowieka wyrządziła 

niemniej niemałe szkody Witkacemu artyście . 

(J. Błoń ski , Wstęp do : St. I . W~tkie

wicz, Wybór dramatów, Warszawa
Wrocław-Kraków 1974, s. XVI!) 

Wychodząc z teatru, człowiek pow1men mieć 

wrażenie, że obudził się z jakieg·oś d ziwnego 
snu, w którym najpospolits ze nawet neczy mia
ły d ziwny, niezglębi{)ny u r ok, charakterystyczny 
dla marzeń sennych, nie da.iący się z niczym 
porównać. 

WITKACY 
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SONATA B ELZEBUBA 
ci y 1 i 

Prawdziwe zdarzenie w Mordowarze 

Obsad a: 

BABCIA JULIA. Lat 67, w ·brll11!a•tinej suł-i 
i ~~~h I 
KRYSTYNA CERES, jej .wnuczka. Lait 1-8.\ 
Oiemna brunetka, ba.rdzo łardna 

ISTVAN SZENTMICHALYI, kolTIJpozytor. 

- MAGDALENA RADŁOWSKA 

- VIOLETTA ZALEWSKA 

Lat 21. Jasny s zaty·n - HENRYK 'DOMCZYK 

HIEJRONLM BARON SAKAL YI, bubek 
elegancki. Lat 22. Brunet ba•rdzo ogni<Sty - RYSZARD BALCEREK 

BARONOWA SAKALYI, jego matka. 
Matrona. Lat 58 - MAŁGORZATA LEŚNIEWSK,\ 

TEOBALD RIO BAMBA, brodaty czło.wie:k . - KRZYSZTOF KURSA 

JOACHIM BALTAZAR DE CAMPOS DE 
BALEASTADAR, la1 około 50. Brunet, trochę 
s i wiejących wl·o·sów .na skroruiach. Plantator 

HlLDA F AJ'I1GA1CY, lat 29 i pół. Ruda. 

- ANDRZEJ KAŁUŻA 

Demc niczna. S,pie.wa,czka OQ)el"Y w Buda.peszcie - GRAŻYNA SUCHOCKA 

CIOTKA ISTVAu'.J"A, mała staruszka, 
dość po S,po-iit::iw a -- MARIA CHRUŚCIELÓWNA 

DON JOSE INTRIGUEZ DE ESTRADA. 
Brócika w z.pic. B>runet. Ambas ador his2:4)ań

ski w Brazylii 

PIĘCIU LOKAI: 

I LOKAJ 

II LOKAJ 

III LOKAJ 

IV LOKAJ 

V LOKAJ 
' 

1 
l 

LOKAJ BARONOWEJ SAKAILYI, gr.a.na\ó wa 
liberia i. c.ze.rwonymi wyłogami 

- WIESŁAW KRUPA 

- BORYS BORKOWSKI 

- HUBERT BIELAWSKI 

- CEZARY KAZIMIERSKI 

- J~7(i GŁĘBOWSKI 

- .~Y KONIECZNY 

- KATARZYNA TERLECKA 

Reżreria: JERZY WROBLEWSKI 

Scenografia: MAŁGORZATA TREUTLER 

Muzyka i opraco•wanie muzyczne : JACEK SZCZYGIEŁ 

Cho•reogra.Ha: TERESA KUJAWA 

Uklad poje<ly1ruku: JERZY KONIECZNY, HENRYK TOMCZYK 

Asystent 'reżysera : HUBERT BIELAWSKI 

Bier.wsza premieira sezonu 1979/80 
~ paźdz'.ern ik 1979 

., 



Poezja nie jest wyrażaniem myśli w rymach, 
tylko tworzeniem syntezy obrazów, dźwięków 
i znaczeń słów w pewnej formie. Ale, jeśli 

forma jest wstrętna, to nawet najlepszą myśl 

obrzydzić może. 

Witkacy 

' I 

Żadna teoria estetyczna nie wywołała u nas 
tylu sporów i dyskusj.i, co teoria Czystej For
my Witkiewicza. Wokół żadnej nie na•rosło ty
le nieporozum ień, żadna n ie była atakowana 
równie os.tro i namiętnie, o żadnej nie napi
sano tak•iej ilości rozpra·w i a.rtykułów. Mimo 
l!{pływu ponad 50 lat od ogłoozenia jej zasadni
czych założeń, wciąż budzi ona zainteresowa
nie krytyków, badaczy, ludzi teatru. 

W lafach 1918--1928 sprawa teorii Czystej Fo•r
my byta przedmiotem zaciekłych polemik 
i właśc.iwie wokół niej koncentro.wał się głów

ny spór o nowoczes ną sztukę. Ogłoswne w 1920 
roku na łaniach „Skamandra" dwie rozprawy 
o Czystej Formie w teatrze rozpęta~y burzę 

pclemik. K,rytyka uznała je niemal za progra
mowy manifest nc.wych kierunków artystycz
nych i zgodnie odczytała jako §wiadome i ~e

lowe propagowanie bezsensu w sztuce. Za
atakowano WiN{'iewicza ze \~szy;s-tkid1 stron. 
Kry.tycy prawicowi oskarżyrli go o nihilizm 
i anarchizm, do:wcdząc, że rearlizacja jego kon
cepcji estetyc:zmych .przy1czy111iłaby s.ię do znisz
czenia najistotniej szy·ch •wartości ku:ltury na
rcdo1wej, Ujpadku sztuki, „ogłuipienila" s,połe

czeństwa. W,tórowa<li im -recenzenci z pism so
cjah5tycznych i rządowych; w podobnym tonie 
pisało wielu znanych kry.tyków, nie szczędząc 

Witkacemu obelg i drwin. Nowaczyński jego 
wywody tec•retyczne w „Skamandrze" s~witc-



wal jednym zdaniem : „biegun ka s ł61w, przy 
żało snym pierwotnict.wie m)'iślowym" . Grzyma
la-Sieidle1cki uzna·! je za parodię „pewnych SiP<J
sobów rny.śJeni-a", autora zaś okireślił jako „fi
luta", który p<l latach przyzna się, że zamie
rzał jedynie zadrwić z ,publiczności i kry,tyki. 
Nie miał WLtkacy sojuszników w obo·zie awan
ga,rdy. Futu.ryści zwa.Jczali jego po.gJądy este
t y;czne z równą zaC'iekłości a\ co konserwaiyści . 
Dla f.utury stÓIW jednak teo.ria Czys tej Formy 
za1wierała za wiele „życio1wego sensu" i za ma
ło „bezsensu forma1~ 1neg-0''. Oburzało ich za
strze.żenie W1iitkiewLcza, że tworzenie bezsensu 
dla bezsensu „jest czymś godnym nzjsroiż.szego 

potępienia". 

Z rezerwą do teo.ri'i Wi·tkie1wicza odnieśE się 
także wsl])ół:to,wa!fzysze z g.rupy fo!fm iistów. Po
dobnie człon.kem awangardy k1ralmWS>kiej trud
no byąo pQgodzić się z koncepcją tak dobitnie 
akcentującą rolę czynników irra-cjonaJ.nych 
w 'Procesie tworzenia i w akcie odbiol'lu dzie

ła sztuki. 
Nawet Boy - oddany p.rzyja.ciel, entuzjas.ty.cz-
n'ie pi<szący o dramaturgii 1Witkaicego i torują
cy mu drogę na scenę - z wyir·aŹlną niechęcią 
odnosił się do jego es·tetyiki, w te()lrii Czys tej 
Fo.rmy widział fałszywie „prze1niesione do ili
teraiury ·a.naJogie z ma1larstwa", i .jako. pier.wszy 
dostrzegł niebei.pieczeństwo zagira&.ające Wit
kacemu-clram<iturgowi, przewiduj~c, iż poglą
dy teoretycznie mcigą „ra:czej zaciemnić, niż 
rozjaśnić spra•wy jego twón:zości''. 

Spór o Czys~ Formę znacznie się zaostrzył 
i szersze kręgi .zatoczył .po pierwszych prem:e
rach sztuk Witkiewicza: „Turoora Mói.gowicza" 
w kralkowskim Teatrze im. Słowackiego (192'1) 

i „Pragmatystów" na scenie Elsynor w War
szawie (192.1). Dla większości recenzentów 
przedstawienia te stały się okazją dla dokona-

nia konfrontacj i teoretycznych założeń Czystej 
Formy z praktyką dramaturgiczną autora. 
Część z nich była zdania, że nie ma tu roz
bieżności: utwory są „czystym nonsensem" 
zgodnie z teorią bezsensu w sztuce. Natomiast 
innych inscenizacje przekonały, że dramaty za
w ierają nie tylko „życ.iową" akcję, ale i for
mą nie różn i ą si ę zbytnio od naturalistycznych 
i symbolicznych, co świ,adczy, iż pełne urze
c; zywistnienie postulatów Czyste j Formy w te
atrze jest niemożliwe. 

Witkac;:r rzuca się w w ir polemik. Ogłasza 

kilkanaśC'ie art y;kułów , w których szczegółowo 

tłumaczy punkty swej teorii, walczy z jej 
fałszywymi interpretacjami, broni się przed za
rzutem propagowania bezsensu. Sam atakuje 
p~zeciwników wykazując , że ich sądy są wyni
k·1em ignorancji , n ieuct·wa, nieiprzy.gc,towania• 
estety:::znego, Artykuły te weszły do wydanej 
w r. 1923 książk i „Teatr" i miały stanowić do
.kumenty do h is torii wa.Jki o Czystą F;~rnę
w teatrze". Nie na wiele jednak ta walka się 

zdała: etykietka „apologety nonsensu" przyl
gnęła doń już mocno. 
~ednocześnie wtedy nabiera mo2y pogląd, że 

Jest on twórcą wewnętrznie rozdartym, że „in
.ną drogą idz!e Witkiewicza teoria, a zgoła 

mną twórczość s~eniczna". Do ostatecznego, 
ukształtowania tej jednej z najtrwalszych Ie~ 

gend Witkacego - legendy o artyście skló:o
n.ym między teor ią a praktyką - przy:zynił 

s i ę Karol Irzykowski, który w wydanej w 1929 
roku „Walce o treść" z problemu niekonsekwen
cji Wii~k iewkza uczynił najpoważniejszy za
rzut. Ks iążka ta zakończyła dyskusję o Czystej 
Formie w okres ie międzywojennym. zm•erzch 
tendencji awangardowych sprawia, że n:k:igo. 
j uż ta problematyka nie interesuje. 



Zresztą i samego Witkiewi.:za przestała ona 
pasjonować. W latach trzydziestych problemy 
sztuki schodzą na margines jego zainteresowali, 
główne miejsce zajmuje filozofia . Do dawnych 
sporów wraca czasami w artykułach omawia
jących problemy współczesnego życia litera: k ie
go i umysłowego w Polsce. Towarzy.szy tym 
wsipomnieniom uczucie goryczy, św1iadomość 

carkowLtego o.samotnie ni a, prz,e&wiadczenie, że ca
ła wail.ka „nie miała żadinegoprakiycznego znacze
nia". W 'r. 1938 w artylkule 1przy;pominają·cym naj
wazmeJsze założenia teorii Czystej Formy 
i stanowiącym jakby rodzaj testamentu teatra l
nego, napisze: „Teoria ta, uważana za nonsens 
przez naszą umysłową pseudoelitę i znana ra
c.zej pod nazwą teorii czystego nonsensu, któ
rego jako taikiego nigdy w życiu nie prc:pago
wałem, wyciągn'ię ta została na ja\v po raz 
ostatni , zdaje się, przez prof. Tatarkiewicza na 
jego seminaniach uniwersyteckich. Do2zekała 

się pewnego uznania oificjalnego, nie dokształ

ceni filozoficznie estetycy przestali na nią n a
padać i zapadła się wreszcie w n'icość, nie speł
niwszy swego zadania, to jest stworzenia apa
ratury pojęciowej dla krytyki czysto artystycz 
nej w sferze malarstwa i teatru; nie było ko
mu, co i dla kogo artystyczn ie krytykować: 

teatr skończył się może już defini tywnie, ma
Jarstwo artystyczne kona". 

(wg Wstępu J. Deglera do: St. I. 
Witkiewicz, Czysta Forma w teatrze, 
Warszawa 1977\ 

Jeden jest tylko pewnik, że wielkość w sztuce 
jedynie jest dziś w perwersji i obłędzie -
oC1:ywiście mówię o formie. Ale dla tworzących 
a nie dla szakali, ich forma związana jest z ich . 
życiem. 

Witkacy 

SPIS SZTUK dolkonall1y iPrzez Witkiewicza 
w 1923 roku i wydrukowany w krakowskie· 
„Zwrotnicy": 
„Może mi zarzut zrobi jakiś „krytykon", że w 
pięć lat z a w i e Z e sztuk napisałem. Pewien 
człowiek rzekł mi kiedyś: „bo ty tak siadasz(!) 
i piszesz i za mało wykańczasz". Okazało się, 
że a n i je d n e j m oj ej s z t u k i n i e czy
t a !. Skqd wiedział, że „nie w·ykańczam"? 
Z p:otek. Dobrze jeszcze, że nie powiedział, że· 
piszę pod wpływem nieznanego jakiegoś nar
kotyku, albo czegoś gorszego. Są „domy", 
w których malarze ud aj ą, że rysują, mimo 
iż portret dawno jest skończony. Inaczej by
łyby targi mimo ustalonej ceny. Nie opraco
wana jest jeszcze teoria „względności czasu'" 
w Sztuce. Ale to można powiedzieć, że pew
ne zarzuty zmieniają się z biegiem czasu 
w pochwały - automatyc z nie. 
J eszcze raz powtarzam: artysty, który czegoś

od sieb ie wymaga, nie oburzy nigdy najsurow
sza rzeczowa krytyka, ale musi o.burzyć: głupo
ta i zla wola, lekkomyślność, mówienie o czymś, 
o czym się nic nie wie, fałszywy punkt widze
nia na Szttlkę w ogóle, wydawanie sądów na
podstawie nieistotnych kryteriów i mieszanie 
w krytykę spraw osobistych". 

MACIEJ KORDOBA - dramat w p ięciu ak
tach z pro-logiem. 1918. * PRAGMATYŚCI - sztuka w trzech aktach 
i czterech ods łonach. 1919. (Drukowana be z . 
ko ·rek ty w 3-cim ze-szycie „zd,ro.ju" z rokit.i 
1920. Błędy poprawione w numerze następnym). 
Wystaw;iona w Warszawie w Teatrze .,Elsyncr" 
29 grudnia 1921 roku. 

TUMOR MÓZGOWICZ - dramat w trzech· 
aktach z prol·ogiem. (Drukowany w Tow. „Fa
la", Kraków 1921). Wystawiony w Teatrze im. _ 
Słowackiego w Krakowie 30 czerw2a 1921 r. 
PENTEMYCHOS I JEJ NIEDOSZŁY WYCHO
WANEK - tragedyjka w 3 aktach z prolo
giem i epilogiem. 

MULTIFLAKOPULO - okropny dramat w 3 
aktach z prolog1iem. 192(). (Nagrodzony zaszczyt
ną wzmianką na konkursie „Bagatel i" w Kra
k ow ie w 1920 r.) 

+ MISTER PRICE, ezyli Bzik rtroipika·1ny -
dramat w 3 aktach, napisany na współkę z pa
n ią Eugenią Dun in -Borkowską. 192<J. 

+ NOWE WYZWOLENIE - sztuka w 1 ak:: ie. 
1920. („Zwrotnica" nry 3 .i 4) 
ONI - dramat w dwóch i pół aktach. 1920. 
Mriętos,za , czy,Ii W SIDŁACH BEZTROSKI 
komedia w 2 aktach z epidorgiem. 192(). 



+ FII.iOZOFOWIE I CIERPIĘTNICY, czyli 
LADACZYNI z EKBATANY - tragedia perska 
w 3 aktach. l!.>20 . 

+ STRASZLIWY WYCHOWA WCA - dramat 
w 4 aktach. 1920 . 

NIEPODLEGŁOSC TRÓJKĄTÓW - komed ia 
w 4 aktach. I921. 
+ W MAŁYM DWORKU - dramat w 3 ak
tach. 1921. 
*METAFIZYKA DWUGŁOWEGO CIELĘCIA 

- tropikalno-aus tralijska sztuka w 3 aktach. 
1921. 
* Gyubal Wahazar, czyli NA PRZEŁĘCZACH 
BEZSENSU - nieeuklidesowy dramat w 4 
aktach . 192'1. * KURKA WODNA - \S feryczn a traged ia w 
3 aktach. 1921. (1Wy.s tawiona 20 lipca 1922 
w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie). 
BEZIMIENNE DZIELO - dramat w 4 aktach. 
1921. 
+ DOBRA CIOCIA WALPURGIA - komedia 
w 2 aktach z epilogiem. '1921. 
MĄTWA, czyl i Hyrka<n iczny światopogląd -
sztuka w 1 akcie. 1922. (.,Zwrotnica" nr 5). 
NADOBNISIE I KOCZKODANY, czyli Zielona 
pigułka - komedia z trupami w 2 aktach 
i 3 ods łonach. 1922. 
+ JAN MACIEJ KAROL WSCIEKLICA -
dramat bez trupów w 3 aktach. 1922. 
go, co by na jeszcze gorsze nie wyszło - :krót
+ WARIAT I ZAKONNICA, czyli Nie ma złe

ka sztuka w 3 aktach ,i 4 odsłonach. 1923. 
Rzeczy oznaczone gwiazdkami sq więcej zbli

żone do Czy stej Formy, oznaczone krzy.żykami 

są najbardziej r ealistyczne. 
(1923) 

* * * 

Po „Wariacie i zakonnicy" powstały naS'fępują
ce utwory: 
„SZALONA LOKOMOTYWA" - sztuka bez 
tezy w 2 aktach z epifogiem. 1923. 
„JAINULKA, córk a Fizdejki" - tragedia w 4 
aktach. [!J23. 
„MATKA" - niesmaczna sztuka w 2 aktach 
z popularnym epilogiem. 1924. 
„PERJSY ZWIERZONTKOWSKAJA" - sztuka 
w 3 .aklba.ch. (Teks-t zagiinął„ jpremiera .w 1927 
roku w Łodzi ). 

„SONATA BELZEBUBA, czyli Prawdziwe zda
rzenie w Mordowarze" - s ztuka w 3 aktach. 
1925. 
„Wampir we flakonie , czyli Zapach welonu" -
dramat w 3 aktach. 1926. 

„SZEWCY" - naukowa sztuka ze śpiewkami 
w 3 aktach. 19217-J.934. 
„Tak zwan a lud z;kość w obłęd z'i e" - 1938. 

Ponadto znane są tytuły sześciu sztuk, k tóre 
zaginęły : 

„Pon u ry bękart Vermi.ą estoneu" - dramat. '1926. 
„Chaizowe plemię" - dramat 1925 (?) 

„Późnowie-czne sobowtóry". 1923_,1927. 
„Zbyteczny cz łowiek" - dramat. 1925 (?) 

„Koniec św iata" - komedia w 3 aktach. (oko
ło 1929) 
„Głąibwa". 

Tak więc W itkacy napisał prawdopodobnie 39 
utworów dramatycznych , z których w pelnym 
ksztalcie zachowało si ę 22. We fragmentach 
ocalały 4 sztuki, a 13 znanych jest tylko z ty
tułów. 

(wg .Janusz Degler, Noty do: St . I. 
W itk iewicz, Czysta Fo rma w teatrze, 
Warszawa 1977) 

Nie zabrną me twory popod żadne strzechy, bo 
wtedy na szczęśc·ie żadnych strzech nie będzie. 
W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy, 
i tylko świństwo nierównomiernie rozpełznie 
się wszędzie. 

Witkacy 
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