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„PRAGMATYŚCI" W TEATRZE 

W min ionym dwudziestoleciu usta li ! s i ę kanon dramaturg ii Sta n isławo 
Ignacego Witkiewi cza . Tworzą go czte ry utwory, najchętniej wystawione i cie
szące się du żą pop ularnością: „W molym dworku", „Motka", „Jon Maciej 
Korol Wścieklico" i „Szewcy". W pewnych okresach ten kan on uzupełniają 
trzy sztuki: „Sonato Belzebuba", „Oni" oraz „Wariat i zakonnica''. Jest wresz
cie grupo dramatów, grywanych sporadycznie, które uznaje s i ę za utwory 
mniej wa ż ne w dorobku Witkace go („Mister Price", „Metafizyka dwugłowego 
c i elęcia " , „Szalona lokomotywo"), albo za trudne do gronia („J a nul lrn, córko 
Fi zdejki", „Gyuboi Wohozar"), albo wreszcie za wyjątkowo trudne w proble
matyce. 

D o tvch ostatnich należą „Pragmatyści''. Choć utwór ma niemole walory 
sceni czne i zawiera świetne propozycje aktorskie, to jednak tematyko wspiera
jąca się na przeslanka'Ch filozoficzno-psychologicznych bardzo skutecznie od
s tręc zała teatry. Polskie losy scen iczne „Pragmatystów" są krót ki e i właśc i wie 
można stwierdzić, że utwór nie ma żadnej tradycji teatralnej. 

„Pragmatystów" ukończył Witkacy 22 sierpnia 1919 roku i opub l ikował 
w 1920 roku na łamach „Zdroju" - czasopiśm i e polskich ekspresjonistów. 

Prapremiera „Pragmatystów" odbyła się 60 lat temu, dokładnie: 29 grudnia 
1921 r. 

Sztukę wystaw ił eksperymentalny teatrzyk „Elsynor", założon y przez członków 
grupy „Skamandra" (m.in . Jarosławo Iwaszkiewicza i Wilama Hor zycę), którym 
p omógł Arnold Szyfman, udostępniając solę Teatru Małego i wspierając fi
nansowo. Zespół skompletowano spoś ród aktorów Teatru Polskiego . Plosfodora 
zagrał Jerzy Wornecki, Momolię - Morio Dunikowska, Franza - Bogusław 
Samborski, Mumie - Janino Mounclingrowo, Kobietona - Heleno Stęp
kowska. Reżyse r ii · podjął się no prośbę elsynorczyków Ko rol Borowski, 
pomagał mu Jarosław Iwaszkiewicz. Scenografię opracowali Stanisław $!iwiń
ski i Eugeniusz Dziewulski, który przygotował również ilustracje muzyczne. Ko
stiumy zaprojektowane przez Zygmunta Zon.ozińskiego wykonolo pracownio 
footru Polskiego. 

W zamierzeniu realizatorów p rzedstawienie miało być pierwszą próbą zbli
żenia polskiego teatru do nowatorskich tendencji w teatrze europejskim. Za
mierzono uno11>o0cześnić inscenizację i zerwać z realizmem w grze aktorskiej. 
Za nadrzędną zasadę inscenizacyjną przyjęto styl i zację „kubistyczno-formis
tyczną". Dekoracja, celowo uproszczono, przedstawi ała trójkątny pokój, szeroko 
rozwarty ku widowni, z trójkątną szczeliną w głębi zamiast drzwi. Przezwycię
żeniu „narowów realistycznych" i zerwaniu z zasadą przeżywania pomagać 
miała morionetyzacjo gry, polegająca no zrytmizowaniu ruchów i kroków, no 
jednostajnej, pozbawionej akcentów ekspresywnych intonacji oraz no bardzo 
ogranic:z;onej mimice. 

Eksperyment zakończył się niepowodzeniem. Przed sta wienie, choć odbie
gało od panujących wtedy wzorców inscenizacyjnych i zasad gry aktorskiej, nie 
zadało jednak - jak napisał jeden z krytyków - „ciosu staremu teatrowi". 
Zastosowane środki uznano za połowiczne i nie połączone generalną zasadą, 
wytknięto wiele niekonsekwencji i pomyłek, o nawet zwykłego niedbalstwo. 
Anatol Stern pisał: „Reżyserom sztuki Witkiewicza (ewentualnie autorowi jej) 

na l eży zorrncić : 1. Bezecnie symboliczne ucharakteryzowanie aktorów, 2. udra
matyzowanie akcji •. zaz~aczenie zależności akcji ·od stanów P$ychicznych, 3. 
pom1eszon1 e p1erw1astkow dramatycznych z pierwiastkami najordynarniejsze
go komizmu, 4. niesmaczne dekoracje, szablonowe operowanie światłem i za
stosowanie podobnej muzyki". Jeszcze dobitniej ujął to Stefan Żeromski: 
„Gdy zachodzi » okoliczność « wystawienia sztuki najzupełniej oryginalnej mło
dego au.tora, .jak to miało miejsce z utworem dramatycznym Stanisława Igna
cego W1tk1 ew1cza pod tytułem „Pragmatyś ci " dzieją się istne curiosa. Sztuka 
dostęp uje la ski wystaw ienia, ale po godzinie jedenastej w nocy, jako pew
neg '.) rodzaju dziwoląg, który się pokazuje, ole się za to nie biene odpowie
dz i a l n oś c i . Do wystawienia utworu, który wymaga nowych dekoracji i nowego 
zgoła układu sceny, zużywa s i ę stare płótno , ustawiają c je ku zupełnemu 
zgorszeniu i przerażeniu widza, w trójkąt i paprząc je srodze no futurystyczne''. 

Elsynorczycy przyczynę klęski przedstawienia tlumoczyli sloboś<;.iomi i „nie
dojrzałością teatralną" utworu, który okozal się „typową sztuką z tezą, napi
s an ą ma nierę s t y list yczną", świ a dczącą, że Witkiewicz „m yś lowo i uczuciowo" 
spokr_e"."'niony jest z Ibsenem, Moeterłincki~m i Wyspiańsk i m ._. Oburzony tą 
111el?JO • nosc 1ą au tor zapytywał: „Po co, u diablo sta reg o, grol1sc1e „Progmo
tystow"? Czemeu nie wystawiliście „Kpchonków" (Grubi ń s k iego)? Czemu no 
».nich< nie zrobiliście eksperymentu nowej wys tawy?" ł odpowiada/: „nie da 
się wystawić „~ochonków'' Grubińskiego, oby stoli się Pięknem oderwanym w 
teatrze, polegają cym no konstrukcji stawania się, „dziania si ę« jako takieg o, 
w un i ezależn i eniu od życia . To można biylo z robić z „Pragmatystami" i to 
zos tało do pewnego stopnia zrobione". 

Przedsta wienie stolo się sensacją w życiu artystyczn ym Warszawy i wy
woła. I o wiel kie ~cho w prasie. Atakowano Witkacego z lewo i z prawa, nie 
zołuią c oskorzen, drwiny i obelg, oskarżono go o nihilizm, chęć zniszczenia 
sztuki dowodzą ~, iż „Pragmatyści" to utwór zbudowany z „kilkunastu głupstw, 
sztucznie wymyslonych w ordynarnym stylu niemieckim", świadczy, iż autor 
nie ~o „w sobie oni krzty talentu, budującego i tworzącego cołpk" . 

. D ysk~sjo. wo~ ól „Pragmatystów" zatoczy ło szerokie kręgi, przekształcając 
się w w1elk1 spor o sztukę nowoczesną. Niektórym krytykom dolo kolejny 
pretekst d.o zaatakowania wszystkich kierunków i grup awangardowych. Jak 
zwykie najgłośniej wolał Stani sław Pieńkowski z endeckiej „Gazety Warszaw
skiej": „To nowo sztuka to sztu ka motłochu , to sztuka dekadencji i patologi i 
rosy, to szt uko chaosu". 

. 7 „s t yczni~ 1922 r .. odby ł s i ę czwarty i ,ostatni za'.?zem spektakl „Progmo
tystow . Wkrotce rozwiązany zastoi teatrzyk „Elsynor . Premiero ugruntowało 
„złą slowę " Witkiewicza )oko o~tora nonsensownych grotesek, pozbawionych 
wszelk,1ch wartosc1. Zawozyło tokze no dalszych losach scenicznych „Pragma
tys to \'/ '. 

W dwud ziestoleciu międzywojennym sztuk ę tę wystawił tylko Teatr Formi 
~tyczny w Zakopanem, założony przez Witkiewicza i grupujący m iejscową 
1nteli.gencJ ę . Premiero odbyło s ię w p ierwszej połowie grudnia 1926 r. Nies tety, 
n 1 e\~1ele . . wie.my o .tym spektaklu. Z j~dnej, og ólnikowej recenzji St. Albertieg o 
dcw1edz1c si ę mozno, ze sztukę rezyserowoł Marceli Staroniewicz - lekarz 
szpitala Czerwonego Krzyżo, przyjaciel Witkacego i jeden z współtwórców 
Teatru Formistyczn ego. W itkie wicz zaproj ektowa ł „stylizowan e dekoracje i ni e
samowite kost iumy", które „ zlewały się w harmonijną całość, doj ą c plasty
cznie impon ują ce obrazy" . Aktorzy za ś wywiązywal i się ze swych zadań „ prowio 



bez zarzutu", starając się z „całym pietyzmem i zrozumieniem zastąpić auto
rowi prawdziwą, poważną scenę". 

Pierwsze po wojnie przedstawienie „Pra!ilmatystów"" mia.Io znowu nie
konwencjonalny charakter. Akademicki Teatr Prob „C'.entan U~1wers~~.etu W,or
szawskiego przygotował w marcu 1963 r. prop~em1er~ sztuki „ Oni . Tw~rcy 
przedstawienia (reżyserowało J. Morso, scenografię proiekto.w~} K. Pank1ew1cz) 
postanowili włączyć do przedstawienia teks.t „Progm.atystow _Jako s~n b~
hoterki „Onych" - Spiki Tremendosy. Był to ied.en z wielu szokui9cych 1 „.udzi
wniających" pomysłów w tym przedstawieniu, ktore stawało się „nieco wonocką 
zabawą w teatr", o sam tekst traktowany był tylko jako „~retekst .• dla. r~z
budowanego działania scenicznego". Nic dziwnego zatem, ze częsc w1dzow 
nie zorientowało się nawet, że ogląda dwie sztuki „ . 

W 1966 roku „Pragmatystów" wystawił Studencki Teatr '.'Argos". Uniwersy,; 
tetu Tooruńskiego. I w tym przedstawieniu nastąpiło· „dezmtegrocia ~ekstu 
zgodnie z zasadą udziwniania świata Witkacowskiego. Spektakl ~rezysero
wany przez J. Olerodzką-Badtke pokazana podczas li Studenckiej W1·osny 
Teatralnej w Lublinie (19-23 kwietnia 1967). 

Pierwsze przedstawienie „Pragmatystów" na zowodo:-vej scenie dramo~ycz
nej odbyło się 20 lipca 1967 r. w Lubuski.m Teatrze im: L Kru~zkowsk1ego 
w Zielonej Górze. Reżyserował A. Makarewicz, scenografię zaproiektowoł W. 
Krokowski. Niestety, to premiera również nie byle sukcesem. Przygotowon~ no 
koniec sezonu nie zostało wznowiono i po trzech spektok~ach zeszło z of1~z~: 
nie wywołując żadnego zainteresowania. Następ~o premier~ .tragmatysto.w 
- i ostatnia do tej pory w Polsce - odbyło się w olsztynsk1m . Te.otrze 1.m. 
Jaracza 27 kwietnia 1968. Twórcą spektaklu był Krz:ysz~of P~nk1~w1cz'. kto:,y 
dokonał adaptacji (?) tekstu, zaprojektował scenografię 1 p,-odią.ł się rezyse~11 . 
Przedstwienie minęło bez echa, choć pokazano je no X .Fe.st1walu Teatrow 
Polski Północnej w Toruniu (15-23 czerwca 1968). Z n1e.l1cz~ych. recenzji 
m.ożna wywnioskować, że był to spektakl utrzymany. w u~z1wn1one1 poetyce 
inscenizacyjnej, charakterystycznej dla sposobu gronia Witkacego w latach 
sześćdziesiątych. 

Cztery razy grano „Pragmatystów" za granicą: w Wiedniu (1968), Nowym 
Jorku (1972). Amsterdamie (1976) i Goteborgu (1980). 

Premiero „Pragmatystów" w Jeleniej Górze je~t :otem siódmą r~alizocją 
w Polsce, trzecią no scenie zawodowej. Przygoto't'uie Ją - w 60 rocznicę p~a
premiery - Krystian Lupo. Przed poru loty odkry1 on dla P,?lsk1~g.o teatru .n1.e
docenioną sztukę Witkacego - „Nadobnisie i koczkodany . M1e1my nodz1eię. 
że i tym razem będzie miał szczęśliwą rękę.„ 

J.D. 

„ 

Janusz DEGLER 

WITKACY '81 

Jakże się Czesław Milosz pomylił, pisząc w „Traktacie moralnym": 

U na·s ciekawy jest Witkiewicz 
Umysł drapieżny. Jego książek 
Nie czytać - prawie obowiązek. 
W ciągu najbliższych stu lot chyba 
Nikt w Polsce jego dziel nie wyda, 
Aż ta formacjo, co go znało, 
Stanie się już niezrozumiała, 
I jaka była w nim trucizno 
Najlepszy spec się już nie wyzna. 

Fakty przeczą temu gorzkiemu proroctwu. W minionym 25-leciu wydano 
niemal wszystkie dzieło Witkacego. W roku 1957 ukazała się powieść „Nie
nasycenie", w 1959 - wybór pism estetycznych, o w roku 1962 Konstanty 
Puzyna wydol dwutomową edycję dramatów, otwierając mu drogę na wszystkie 
sceny polskie i - jak się wkrótce miało okazać - no cały świat. Prawdziwy 
boom wydawniczy nastąpi/ w latach siedemdziesiątych. Ukazało się cztero
tomowe wydanie pism estetycznych i filozoficznych, tom artykułów krytycznych 
i publicystycznych „Bez kompromisu" oraz w serii „Teorie współczesnego 
teatru" - zebrane wypowiedzi o teatrze. Bestsellerem stola· się młodzieńczo 
powieść „622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta", opublikowano z rę
kopisu przez Annę Micińską . Wznowiono ją dwukrotnie w masowych nok/o
dach. Sensacją b.yło także wydanie studium społeczno-obyczajowego „Nie
myte dusze", które uchodziło za zaginione. W ossolińskiej Bibliotece Narodo
wej wyszedł „Wybór dramatów", co stanowiło dobitne potwierdzenie nobili
tacji Witkacego na klasyko naszej literatury. Innym dowodem no to było wpro
wadzenie sztuki „W małym dworku" do kanonu lektur szkolnych (co prawda 
nadobowiązkowych) i jej trzykrotne wydania w PIW-owskiej „Bibliotece szkol
nej''. Opublikowano nawet album ulotnych wierszyków Witkacego ilustrowany 
jego rysunkami i zdjęciami. 

A więc bilans edytorski jest wręcz imponujący: w ciągu 6 lot 1972-1978 
ukazało się trzynaście tytułów w łącznym nakładzie (licząc wznowienia) 377 OOO 
egzemplarzy. W tym rachunku brakuje niestety dwóch niezwykłe ważnych 
pozycji: „Pożegnania jesieni", które ciągle znajduje się na indeksie i nie 
było wznowione od 1927 roku oraz nowej edycji „Nienasycenia". Ob~e po
wieści osiągają astronomiczne sumy no aukcjach antykwarycznych. 

Jednakże większe znaczenie niż wydania miały w popularyzacji twórczości 
Witkiewicza inscenizacje jego utworów. Po roku 1963 wszedł on no stole do 
repertuaru wszystkich teatrów, stając się wkrótce jednym z najczęściej wysta
wionych dramaturgów (obok Fredry, Słowackiego, Wyspiańskiego i Mrożka). 
W siedmiu sezonach (1969-76) no oficjalnych scenach dramatycznych odbyło 
się 48 premier, które obejrzało 610 530 widzów. 

Należy także Witkacy do autorów najchętniej omawianych i interpreto
wanych. Poświęcono mu kilkanaście książek, kilkaset artykułów, rozpraw, szki
ców recenzji, nie licząc setek prac magisterskich i habilitacyjnych. Odbyły 



się dwie sesje naukowe : w Instytucie Badań Literackich w Warszawie w 
Teatrze im. Norwida w Jeleniej Górze. 

Od 16 lot robi Witkacy wielką światową karierę. Tłumaczy się jego dra
maty i powieści, rozprawy estetyczne i filozoficzne. Przeloiiono go już no 18 
języków, wydano w kilkunastu krojach (m. in. w Japonii i Libanie), odbyło 
sie ponad sto premier w 19 1krojoch. W Szwajcarii ukazuje się międzynarodo
wy periodyk „Cohiers Witkiewicz", poświęcony wyłącznie jego twórczości. 

Tok więc Witkacego wydajemy, czytamy, wystawiamy, analizujemy, tłu
maczymy. Czy go rozumiemy? Czy i tu myli się Miłosz, pisząc o truciźnie, 
w której „najlepszy spec się już nie wyzna"? 

Dzieje recepcji Witkiewicza to odrębny rozdział w historii naszej lite~a; 
tury - rozdział osobliwy i dramatyczny, dowodzący, jak trudno nam poiąc 
i zaakceptować artystę, naruszającego ustalone kanony sztuki, powszechne 
przyzwyczajenia i wyobrażenia o osobie twórcy. Żaden z naszych autorów 
w XX wieku nie wzbudził tylu kontrowersji, sprzecznych opinii i dyskusji, żaden 
chyba nie wywalał tylu emocji, co właśnie on. 

Za życia uwożono go za dziwaka i błazna . Niewiel.u tro~towoło go po
ważnie. Plotka towarzysko, mająca swe źródło w ekscentrycznym trybie życia, 
przesłaniała twórczość i ~zystko co głosił. Pisał z goryczą: „Mimo co/ego 
braku megalomanii, co z całą uczciwością podkreślam, mam wrażenie, że 
doborem bzdur i kłamstw, jakie o mnie mówiono i mówi się jeszcze, nie 
każdy przeciętnie znany u nos człowiek poszczycić się może. Nie . będę wch?
dził tu w przyczyny tego zjawiska, ale sądzę, że pewną rolą w wytworzeniu 
się niechęci ogólnej w st:isunku do mnie było trudność w zgłębieniu mnie 
intelektualnym przez ludzi bez odpowiednich do tego kwalifikacji, o po wtóre, 
pewne niezwracanie przeze mnie uwagi na opinię publiczną, przez co c~yny, 
które u innego przeszłyby bez zwrócenia uwagi (np. wypicie aż trzech wodek 
w jakimś borze), w stosunku do mnie wywoływały niekorzystne dla mnie obu
rzenie, nieproporcj1onalne do ich wartości". 

Ale groźniejsza od plotki o erotomanie, alkoholiku, narkomani~, dziwaku 
i „wariacie z Krupówek" .było opinia ukuto prz~.z Karolo Irzyk.owskiego: „~e
niolny graf,omon"._ Groźniejszo, bo nieomal zobo1czo. l:Jzosodnioło 1.ekcewoze- · 
nie, usprawiedliwiała kpiny, a nawet pogardę, zwalniało z o~ow1ązku rź~
czowej interpretacji . Tu moją swe źródło obiegowe, długo pokutuią~e ,f~rm.ułk1: 
nieudolny dramaturg, bełkotliwy teoretyk, infantylny mol~rz, pow1esc1.op1so~z 
bez poczucia formy, niedouczony filozof. Do tego. d~chodz1ły zarzuty ni:~hlui
stwa stylu, broku umiaru ortystyczne90, lekcewaz.e~1a za~od . konstrukCJI, Z?
wiłości myślenia itp. Te poglądy zsumował po wo1n1e - ~yczl1wy zresztą W1_t
kacemu - Tadeusz Kotarbiński : „W ogóle, naszym zdaniem, cało produkc10 
Stanisława Ignacego, cała - zarówno filozoficzna, jak liter~cko, jak pl?sty
czno· wreszcie (nie wyłączając nader interesujących p~rtretow) ~ nosi no 
sobie znamię genialności zrosłe w jedno z ~iętnem n1edouczen10: ~ ... ) On 
stworzył wiele dzieł o wyraźnych walorach. N1_e znam .wszelo.ko ant J,ednego
dzieło Witkiewicza, które by można było uznac za doirzołe 1 w pełni wolne 
od dziwactw słabizn i kleksów. Ale od jego twórczości bije łuno i ona świa.d
czy niezbici~ o nie wyhadowanych z zarodżi możliw?ścioch. ( ... ) Wrzały w nim 
zasoby przenajrozmaitszych potencyj, kotłowało s1~ w tym wulkanie lawa 
o nie spotykanym gdzie indziej składzie chemicznym .' tę Iowę w.ulkan wy.rz~cał 
z siebie w postaci bryi zapiekłych. Był on typem genialnym, geniuszem n1_e1oko I· 

pote~cjolnym i.~dynie, gdyż rodził nie dzieło do porodu gotowe, lecz raczej 
embriony dzieł . Je.szcze długo po wojnie wielu sądziło podobnie i barpziej 
~oscynov:ato się jego dziwactwami, niż tym, co pisał o przyszłości świata 
1 ludzkosci. 

Po skaz?niu na antemę w latach pięćdziesiątych za nihilizm i wynatu, 
rzony fo_rma!1zm, powraca Witkacy na fali przedpaździernikowej odwilży. Jest 
to powrot tnum.folny . W okresie walki z socrealistycznym schematyzmem i wul
garnym no.turolizmem ?raz nawiązywania do tra-dycji polskiej awangardy Wit
kacy_ zostoie uznany nie tylko za najwybitniejszego przedstwiciela tej tradycji, 
ole 1 _z.a duchowego ~atrono rodzących się wtedy nowatorskich tendencji w 
pol.s~1e1 sztuce. 12 mo10 1956 r. odbywa się pierwsza premiero jego sztuki po 
w,?Jnie. Ut.warzony ~.rzez '.odeusza Kantora teatrzyk eksperymentalny „Cricot 
li "".ystaw1ł „~~twę . ~arowno on jak i wielu innych twórców odwoływać się 
będ.z1e do teort! Czystej Formy, szukając w niej inspiracji i uzasadnienia dla 
swo1~h P?~zynan artysty~~nych. Teorię tę uwoiano wówczas za najoryginalniej
szą 1 no1c1ekawszą częsc dorobku Witkiewicza . Dopiero wtedy w pełni doce
r:1c.:i? no,w::itorst"."o formalne jego dramaturgii. Jednak sprzyjały temu okolicz
nosc1, ktore obrociły się przeciw Witkacemu. 

Z~częto go bowiei:n. grać w okresie powstechnej mody na teatr absurdu. 
Doceniając odkrywczosc jego dramatów, widziano. w nim przede wszystkim 
prekursora. Prekursora francuskiej awangardy teatralnej lat pięćdziesiątych 
pre~~rs?r~ egzystencjalizmu, prekursora polskiego teatru absurdu. W lotach 
szescdz1es1ątych czyta się go zatem poprzez Sortre'a, Becketta, Ionesco, a no
w7t Mrożka. To jednostronne widzenie Witkiewicza zaważyło w decydującej 
mierze _Qo. teatralne_i . recepcji j~g~. dro~oturgii. Gra się go _wedle prostej 
recepty· „1m dz1wnie1, tym lep1e1 . Jakie to dawało efekty opisał Puzyna 
w głc;>snym arty~u.le „Na przełęc.zach bezsensu". Inwencjo· inscenizacyjna pro
w~d.z1ła ~rzew?zn1e. do ~n1s.zczen10 struktury utworu, zlekceważen ia jego zawar
t~sc1 .myslowei, wy1ał~w1en10· go z wszelkich poważniejszych sensów, „Aktorzy 
nie wiedzą, kogo gro1ą. co z czego wynika, jaka jest wewnętrzna logika po
stoc.i. i . _wypadków ,- i wid~ oczywiście też nie wie. Jednej sztuki od drugiej 
odrozn1c nie sposob, wątpliwe wydaje się nawet, czy inscenizator porządnie 
przeczytał to, co w sztuce napisane" - pisał Puzyno . 

Po ~oku 1970 'wielu reżyserów posłuchało jego rady i odstawili no półkę 
proce \\'.itkoc~go ~a t~.mot C~ystej formy, a sięgnęło „w zamian po to, co myślał no 
t~mo~ filozof.11, h1storn, teorn rozwoju społecznego i teorii kultury''. Pojawiło 
się klik~ wozny~h, o nawet wybitnych przedstawień („Szewcy" Macieja Prusa, 
„Mat~a Jorock1ego).Kłuczem dla wielu inscenizatorów staje się Witkacowska 
h1stan.ozof!o. Ale _rych!o zaczyna się ją traktować instrumentalnie. Im wiecej 
agr~n1czen, zakoz?w, !ngerencji ~enzury, .tym częściej Witkacowską wizję przy
szłosc1 ko.nkretyzuie s1~ w ~posob aluzy1ny do aktualnej sytuacji polityczno
społeczne1. Dramaturgia Witkacego pełni coraz wyraźniej funkcję zastępczą. 
Wymownyr-:1 tego dowodem było s~rio inscenizacji „Szewców", których dopiero 
po Grudniu d?puszczono do teatrow oficjalnych. Niektóre z nich zmieniały s ię 
w szop_kę pol1tyc~ną I~?· „kab~re~ową parabolę", co prawda żywo przyjmo
w~ne p~zez publ1cznosc, ole iokze spłycające cały sens utworu. Podobnie 
dz!ało się z innymi sztukami („Wścieklico", „Oni", „Bezimienne dzieło"), 
ktor~ i;ioprzez syste~ mniej lub bardziej jawnych aluzji i uwspółcześniających 
~dn1e~1en s.tawały s1~ skeczami politycznymi. Publiczność przyzwyczajała się, 
1z chichot iest prawidłową reakcją no to co się na scenie dzieje. Trucizny 



Witkacego okazywały się niezbyt jadowite, mało groźne, łatwo przyswajalne. 
A więc może Miłosz miał rację? Może istotnie nie potrafimy się już wyznać, 
co to są trucizny, jaki zawierają jad i jaką mają mac oddziaływania„. A może 
po prostu nie mamy odwagi na to się zdobyć? Wolimy widzieć w Witkacym 
wielkiego nowatora, śmiałego eksperymentatora, bezkompromisowego bojow
nika o Czystą Formę, świetnego humorystę, wyrafińowanego parodystę, czy 
nawet tragicznego błazna. Wolimy to, niż serio zastanawiać się nad jego 
ostrzeżeniami i proroctwami. Wygodniej obrócić je w żart lub uznać, że 
odnoszą się nie da nas i naszego świata, ale da jakiejś dalekiej przyszłości 
Nikt w końcu nie łub~ wysłuchiwać gorzkich prawd. „z bydła wyszliśmy i w 
bydło się obrócimy"„. Przyjemnie to nie brzmi. 

Kim może być dla nas dziś? Witkacy w roku 1981? Nie grano go często, 
prawie o nim nie pisano. Czy nie sprzyjały temu tyłk.o burzliwe czasy? Czy 
też przestał być nam potrzebny? K. T. Toeplitz wskazywał ostatnio, jak w nie
których sytuacjach, które przeżywaliśmy od Sierpnia, przydatna byłaby Witka
cowska ironia i jego ton prześmiewcy. Przydatne mogłyby się również okazać 
jego niektóre spostrzeżenia i diagnozy. Jak choćby te z roku 1936: ,;Wie
czne niezadowolenie i wieczne nadęcie ponad możność i ponad stan fizy
czne i poniekąd duchowe, jeśli chodzi o poczucie ważności i władzy, stało 
się zasadniczym rysem psychicznym każdego niemal Polaka. W ten sposób 
dob.ra materialne, które mogły być zużyte na istotne podniesienie wytwór
czości i kultury, szły na wzmożenie tzw. „blichtru", na rywalizację, na „pot
lctsche", ole nie dotyczące wartości istotnych, tylko pozorów. Wskutek tegp 
bogactwo kraju marnowały się w sposób nietwórczy i nie dający nic na 
przyszłość. A ludzie kapcanieli i deformowali się w tym nadymaniu się coraz 
gruntowniej: wytwarzała się ta ogółooszlachecka („szłachcicka") choroba, 
której symptomy skomplikowane można streścić w tym zdaniu: że pozory są 
ważniejsze niż rzeczywistość, że wobec braku 'dalekich perspektyw użycie 
i pozorna twórczość jest istotniejsza niż spełnianie trudnych czasem i niewdzię
cznych zadań na daleki dystnas, z myślą o drugich współczesnych dalszych 
pokoleniach". 

Jaki więc będzie ten Witkacy lat osiemdziesiątych? Czy wyznamy się 
w jego truciznach? A może chroniąc się przed nimi skażemy go na obojęt
ność, przeznaczając mu los klasy~a. którego wszyscy szanują, ale nikt nie 
czyta? Gorzej byłoby, gdyby miała się spełnić jego wróżba na temat własnego 
losu: 

Nie zabrną me twory popod żadne strzechy, 
Bo wtedy, na szczęście, żadnych strzech nie będzie . 

W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy, 

I tylko świństwo równomiernie rozpełznie się wszędzie. 

• 
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PIĘĆ LAT TEMU W SAIGONIE, czyli ORANŻERIA SEKRETNYCH CIERPIEŃ 

1. Zamiast wstępu 

Nim zacznę - czuję konieczność uwolnienia się od pewnej presji. Presji 
wyzierającego zza każdego węgła pytania: 

Dlaczego zajmuję się tymi" sprawami w DNIU DZISIEJSZYM? 
Nie chcę nic wywodzić - ogro·niczę się tylko do zamanifestowania postawy: 
Uważam, że: 

- Najistotniejszym zachodzącym we współczesnym świecie zjawiskiem nie
współmiernie groźniejszym od wszelkich przesłaniających je chwilowo 
aktualnych sytuacji społeczno-politycznych jest kryzys kultury i załamanie 
duchowego rczwoju człowieka. 

2 DZIEŃ DZISIEJSZY jest również jednym z licznych symptomów tego po
tężnego, o wciąż jeszcze jakby utajonego kryzysu. Z perspektywy JEDY
NIE DNIA DZISIEJSZEGO nigdy DNIA DZISIEJSZEGO nie pojmiemy do 
głębi oni się z nim nie uporamy, chyba że jesteśmy tak naiwni, że 
przyjmiemy to, co się stanie jako nosze dzieło. 

2. Powstanie i d.estrukcja podstawowych antynomii• człowieczeństwa 

Od momentu, kiedy wyłaniające się z czeluści bezimiennego istnienia 
JA dokonuje najpierwotniejszego AKTU - odróżnienia i przeciwstawienia 
sobie reszty istnienia - rozwój duchowy cźlowieka wytyczony jest przez zro
dz,one zeń antynomie: 

BóG - SZAT AN, 

DOBRO - ZŁO, 

PIĘKNO'- BRZYDOTA„. etc 

Tysiąclecia rozwoju ludzkiej kultury dokonują się pod przemożnym wła
daniem tych wszechpotężnych opozycji. 
Nie było pustego miejsca w świecie. 
Kosmos został objęty nimi i podzielony, o linie podziału przebiegały w po
rażającej bliskości człowieka, bo·, przecinały go i dzieliły na wskroś. 
Kosmos - .:oznaczony swoistymi układami współrzędnych, układami ROZPINA
JĄCYMI LUDZKIE JA NA PRZESTRZEN SWIATA -:- nie zatapiał człowieka 
w swym bezmiarze. Im głębsza stawało się świadomość nieskończoności świata 
i obiektywnej - znikomej wobec niej proporcji JA - tym bardziej kurczowe 
i1 skomplikowane stawały się ukryte siły bezwiednego antropocentryzmu. Czło
wiek rozpięty kosmicznie przez układy dogmatycznych antynomii mógl odczu
wać swą egzystencję DRAMATYCZNIE - PATETYCZNIE i TRAGICZNIE. Życie 
- jako walka z losem, wytyczonym przecięciem transcendalnych $ił -
mimo tragicznego piętno klęski i śmierci, byłj) niezwykłą, zawikloną formą -
przez swój wymiar PEŁNĄ i CELOWĄ. Przyjrzyjmy się bliżej genezie i funkcji 
tych opozycji. 

Nie wystarczy stwierdzenie rodowodu od pierwotnej antynomii JA - Nlę 
JA. Istotniejszą być może rzeczą jest fakt, że są one nie tyle wytworem W''/; 

• pozwolę sobie użyć tego terminu w znaczeniu układu współistnienia przeciw
stawnych jakości 

• 
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loniojącego się z mroku człowieczeństwo, ile raczej immanentną częsc1ą tego 
procesu. Fakt, że nie powstało oni jedno kulturo bez ich udziału, jest niezbi
tym tego dowodem„. Są więc nie wytworem, lecz tworzywem kultury. Kulturo 
zaś, cały dorobek ludzki~go ducha, jest bezpowrotnie przeniknięto nieskończo
ną ilością tych transformacji i struktur pochodnych. Jesteśmy utkani z niezli
czonej ilości wariacji pierwotnych antynomii. I jeszcze jedno: 

Zza owych dogmatycznych antynomii wyziera lodowato, tojemiczo i nieprzeni
kalna - jedyna istniejąca pozo człowiekiem*, jedyna OBIEKTYWNA - anty
nomio metafizyczna: 

ISTNIENIE - NICOSć„ . której tamte, zrodzone z cz~owieko, były praktycznymi 
zasłonami i transformacjami. 

Przyjrzyjmy się teraz z grubsza etapom rozwoju ludzkiego ducha; tej bu
dowli zawierającej w sobie (podobnie jak rozwój bio~giczny organizmu) od 
samego początku piętno rozpadu. Etap inicjacji wynikną/ bezpośrednio z sil, 
które doń dopl"l)w~dziły. Kreacjo form powstającej świadomości nie wchodzi
ło, rzeci jasno, w zasięg USWIADOMIENIA. Formy te powstawały samorzut
nie' i były warunkiem funkcji nowego mechanizmu. Istniało zatem absolutna 
i oczywista rozdzielność PODMIOTU i PRZEDMIOTU. 

PRZEDMIOTEM BYŁ SWIAT. Przedmiotem PERCEPCJI i PROJEKCJI, o wlościwie 
nierozdzielnego p,olqczenio tych aktów. Rozpocżęty proces rozwijał się dolej 
w postępie geometrycznym. 

NASTĄPIŁA EKSPLOZJA KULTURY. 
Niebywały rozrost, poszerzenie, wzbogacenie, komplikacja „ . Erupcjo ducha, 
w której sily odśrodkowe i dośrodkowe l:.yly w dramatycznej równowadze, gdzie 
refleksjo - zagięto da wewnątrz gałąź pędu - poznawało nowe twory ducha, 
nie wnikając jeszcre w istotę jego pierwotnych struktur, które umieszczone 
BEZPIECZNIE W KOSMOSIE nie podlegały rewizji - niepodważalne, były 
ośrodkiem PĘDU, pogłębiały napięcia, nadawały ludzikej kondyc]'i walor 
TRAGICZNY„ . 

Lecz oto z dwóch stron pojawiło się widmo śmierci . Penetracjo świata wypę
dza zeń wszechpotężne antynomie„. 

Autoreflekcja dosięga, poddaje analizie i rewizji układy pierwotnych strukt11r 
i sil, odbiera 'im stygmat obiektywności, relatyWizuje. We wściekłym SZAL~N
STWIE PRAWDY usuwa się je jako subiektywne przesłony, nie dostrzego1ąc 
jeszcze, że CZŁOWIEK JEST CAŁY Z TEGO KRUSZCU, że poza bogactwem 
worio·cji nie ma w nim innego motywu. -Dokonaliśmy cz~goś w rodzaju (po
wiedzmy za WitlcaqilJl - „passez moi l'expresion grotesąue") FILETOWA.~llA 
DUCHA · _, wyjęcia z organizmu kości, kiedy wszystkie mięśnie są na fch 
kanwie zrobione, a cało ich logiko jest przypasowano do ich logiki. 

„DUCH ULEGŁ SPROSZKOWANIU". 
Opozycje zotr'ocily kontury, rozpłynęły się, sensy rozchwiały, wartości utraciły 
przyciągającą moc. · 

Człowiek sta~ąl samotny wobec wciąż trwającej, straszliwej wciąż nie-
:P.~~nikn ~onej anty_nomii: · 
1$1.NIENIE - NICOSć• i może sobie na razie powiedzieć: 
'l#t'.JSIAŁBYM. SIĘ ZACZĄC INACZEJ. 
'OIO sytuacjo wyjści'owo .~Pragmatystów". 
' l w " każdym razie poza ·<:złowiekiem ż y'ją<:ym . · 
• ) niebywała dziś fascynacja śmierci jest symptomem zaawanso wania ~e$O 

procesu 

3. Laboratorium Transformacji 

Bohaterów dramatu. znajdujemy w momencie krytycznym - postawio
nych wobec wyżej opisanej sytuacji - w stanie frustracji - między narasta
jącą NIEMOżNOSCIĄ a szaleństwem idei i dokonań. . 
(J te ostatnie nam chodzi. 

Spróbujmy je nazwać i określić; 

Oto Plosfodor - pogłębiając i poddając no1rozme1szym manipulacjom her
metyczny związek dwu jaźni - „izolowany system- życiowej twórc~ści" -
próbuje hasło ZACZĄĆ INACZEJ zrealizować przez TRANSFORMACJĘ 050-
BOWOSCI - wychodząc z założenia, że jest to jedyna rzecz, którą można 
zmienić w bezwyjściowym momencie relacji CZŁOWIEK - SWIAT. A więc 
jedynie dokonując zmiany, wewnętrznej transformacji podmiotu relacji, zmiany 
zasadniczej i głębokiej sposobu istnienia i funkcjonowania JA, możemy zdaje 
się zapoczątkować nowy kierunek tej relacji. Niewielki nawet kąt odchylenia 
może doprowadzić do nieobliczalnych i nieodwracalnych zmian. WY
PROWADZIĆ CZŁOWIEKA Z KLATKI JEGO DOTYCHCZASOWEJ KONDYCJI. 

Oto fantazja filozoficzna ekscytująco i ponętna - lecz realizacja.„ 

Rzecz jasno - transformacja nie może się zacząć ~ sposób naturalny -nie 
możemy wrócić do swoich początków pod gołym niebem. Trzeba teg~ dokonać 
w PRZESTRZENI WYDZIELONEJ. A więc coś w rodzaju _ hodowli nowej jaźni. 
LABORATORIUM TRANSFORMACJI.„ Swoista oranżerio, w której osamotniony 
i spustoszony człowiek - przez kreowanie AKTÓW wobec siebie, hodowlę sta
nów, sztuczne stwarzanie napięć - może wyłonić z powrotem POCZUCIE TRA
GIZMU I SENSU, może stworzyć świodol)'lie no ten użytek nowe antynomie 
i pochodne struktury, włożyć je jak protezy w puste miejsca, przywracając 
(wtórną) logikę tkankom JA, zwiotczałym zasobom ducha. Może - obdarzony 
w ten sposób NAPĘDEM WYHODOWANEGO TRAGIZMU - być kreatorem 
NOWEJ RELIGII - tym razem z pełną świadomością jej stworzenia. W poszu
kiwaniu modelu transformacji może powracać do pierwotnych struktur mity
cznych i zachowoci rytualnych, używając w innym kontekście, czerpać z nich 
energ ię do SZTUCZNEJ - POWTÓRNEJ INICJACJI... 

Oto hrabia Franz von Telek - ten metafizyczny impotent - pragnie podobny 
efekt osią~nąć, działając na zewnątrz. Przez deformację społeczeństwo, przez 
pogłębianie rozchwianie, ekstremalizocję napięć - _ wznieść się nad punkt 
krytyczny i doprowadzić do ekspl.ozji „w której by ludzkość zabłysnęło raz 
jeszcze jakimś straszliwym ogniem dzikiej twórczości przed zejściem do s~orej 
otchłani, która ją czeka" do jakiegoś monstrualnego AKTU - w ktorym 
oszalało ludzkość wyda z siebie NOWĄ RZECZYWISTOSC - płód metafizy
czny - _piotworo - Golema, który sprawi, że w skażonym przez siebie rejonie 
będzie tok wielkie natężenie Smierci, że pojawi się i widzialna będze NICOSC. 
Inspiracją tego aktu ma stać się FETYSZ - okaz pokazywany w specyficznym 
kabarecie - metafizyczny szaleniec - Plosfodor. 

Te dwa wypreparowane laboratoryjnie do gronie groteski okazy, uprosz
cz,one modele, eksponaty w gablocie - ilustrujące śmiertelne konwulsje 
metafizyczneg.o niepokoju - są dziś przejrzystą I przejmującą metaforą, ujaw
niającą otchłanną głębię duchowego kryzysu. Wypływające zeń siły i ten
dencje często mgliste i niejasne polaryzują się według powyższego schematu: 

, 



Bełko~liwe, irroc.jonolne procesy s~ołeczne, wyłaniające się idee przemiany 
c~low1eko, wykwity n~wych form mistycznych, nowe religie, filozofie objawie
nia, ekspensie mądrosc1 Wschodu, efemerydy obyczajowe młodego pokolenia, 
sekty wtajemniczeń, wytwórnie. ekscyta-c:ji z jednej strony, z drugiej nasilanie 
się demonicznych sil politycznych, irracjonalne i potężne porcie ku KATA
STROFIE - oto zjawisko wypływające z gablot Laboratorium Transformacji, 
zrodzone ze STANU DUCHA DZISIEJSZEJ LUDZKOŚCI. Nie wyartykułowane, 
zmieszane z tysiącem innych zjawisk, ukryte w magmie cywilizacji, przypisy
wane są tysiącim różnych przyczyn ... 

W gablotach „Pragmatystów" stoją postacie powykręcane w groteskowych 
ge.stoch, lee~ wcale nie są to przedstawiciele wąskich, marginesowych proble
mow, wymyslonych przez neurastenicznych marzycieli, jak chcą niektórzy za
gorzali don Kichoci „palących problemów dnia dzisiejszego". 

4. Saigon - rejon śmierci uważnej 

Są więc „Pragmatyści" obrazem statycznym wciąż ponowionych aktów 
i gestów, daremnych poszukiwań momentu inicjacji, ukrytego punktu, z którego 
mogłoby się zacząć transformacjo?„. 

Lecz oto w połowie dramatu pojawia się zalążek pewnej nowej rzeczywistości, 
który padłszy no podatny grunt, rozkrzewia się bujnie jak posiożytniczo narośl, 
czerpiąc soki z realności zastanej, wypełnia wkrótce całą przestrzeń i zatapia 
bohaterów w swym gąszczu. 

Oto w dzień dzisiejszy laboratorium Plosfodora wprowadzono zostaje kroplo 
przeszłości - zdarzenie, które dokonało się podobno pięć lot temu w Soigo
nie•. 

Zastanawiające i ważne są dwa momenty tego przypadku: 

1. Początkowo Plasfodor całkowicie wyklucza jakikolwiek swój związek z Soi
gonem, potem pod wpływem pewnych bodźców uznaje „pięć lot temu 
w Soigonie" za własne wspomnienie. 

2. To urodzono no nowo przeszłość wzbudza niebywały niepokój, zatacza 
coraz szersze kręgi, staje się intersubiektywnym stymulatorem psychicznych 
stanów.„ 

Zatrzymajmy się w miejscu i spróbujmy poddać analizie pewien specyfi
czny rodzaj wspomnień, dokonać uważnego „rysunku' ' wnętrza jaźni, tak 
jak może być zobaczone wewnętrznym okiem introspekcji: Istotnie, jest 
wśród wspomnień rejon, z którym nie wiemy co począć. Skupione tam 
wokół wspólnego rdzenia• mgliste realia wymykają się wszelkiej 
próbie konkretnej lokalizacji czasowej i przestrzennej w naszej przeszłości. 
choć mamy przemożne wrażenie, że BYŁY. Wspomnienia te w momencie 
psychicznej aktualizacji wywołanej bodźcem zewnętrznym powodują prze-

") fakt, że inspiracja Saigonu dokonana zostaje w sposób wysoce podejrzany, 
przez Mumię Chińską - postać dwuznaczną, rodem z meneżerii pokątnego 
szarlatana w rodzaju dra Caligari - jest bard zo znamienny l korz yst n y dla 
naszego wywodu. Po pierwsze kompromituje schematy hierarchii przeżyć 
(jakże często najgłębsze doznania i refleksje wypływają z najmniej, zda wa
łoby się stosownych zdarze1'1), po drugie, wskazuje na całkowicie drugorzę
dne znaczenie zewnętrznego obiektu inspiracji - ważne są rejony jaźni 
poruszone przez inspirację . 

•) Rdzeniem tym jest jakiś wspólny wszystkim tym w spomnieniom pejzaż psy
chiczny, jakieś wspólne oświetlenie i temperatura. 

życie niewspółmiernie większe niż wspomnienia zwyczajne. Przynoszą bo
wiem za sol::q przemożne przeczucie rejonów jeszcze głębszych i całkiem 
zakrytych, z którymi te, będąc jeszcze w polu wewnętrznego postrzegania, 
śc i śle sąsiadują. Rejnoów, w których wydaje się być zatopiony początek 
i koniec naszego jednostkowego JA, w których dokonuje się ALCHEMIA 
WYŁONIENIA ŚWIADOMOŚCI. - Z czegoś pierwotniejszego i rozleglejszego. 
W momentach aktualizacji tych półzo~opionych wspomnień czujemy za 
nimi tajemnicze przepływy - wynurzają się kontury i przybliżają prawie 
do granicy uchwytności„. oddalają się pociągając za sobą i deformując 
inne, zdawałoby się raz no zawsze zamknięte w nos i dokonane treści 
psychiczne. 

Czyżby istniało w tym miejscu PRZEJŚCIE? 

Czyżby JA nie było bezpowrotnie odcięte i zamknięte w swej PRZEKLĘTEJ 
WEWNĘTRZNOśCI - o połączone czymś w rodzaju korytarza - PĘPOWINY 
z j akimś rozległym obszarem świadomości zewnętrznej, z podłożem istnień 
p:)szczególnych, lub choćby tylko, jak chce Jung, z rejonem podświadomości 
zbiorowej . 

___ ...... ) 



Tam spoczywają inne możliwości i warianty, niezmierzony potencjalny ocean 
form ludzkiego JA, z któreg,o to konkretne wyłania się jako aktualna DOKO
NANA REALIZACJA. 
Czy mogą zaistnieć przepływy? 
Zatem - czy kontakt ze światem może się odbywać również tą drogą, a nie 
tylko bezpośrednio przez percepcję? 
Czy i jak można eksploatować rejiony Saigonu? 
Dokonać gwałtownych przebić lub otworzyć przez skupione OŚWIETLENIE 
zatopionych tam realiów, przez identyfikację z nimi?„. 

W dramacie dokonują się dwa procesy: 

Pierwszym jest ERUPCJA. Pobudzony - potrącony rejon Saigonu - zaczyna 
parować - pojawia się NOWA RZECZYWISTOŚĆ, wyłoni-0na z deformacji 
jaźni. Rzeczywistość ta ma charakter apodyktyczny, jest KONIECZNA - obez
władnia samą swą atrakcyjnością wolę uczestników. 

Jak mogło dojść do jej powstania? 

W przedstawieniu proponuję wersję inicjacji Saigonu z przedmiotów, którym 
nadaje się rangę FETYSZA. 

Proces jest zainspirowany fenomenem deja vu. Oto z pewnego układu przed
miotów wyłania się mgliste choć przemożne poczucie identyczności z jakimś 
układem, (a może jedynie samą ideą, geometrią tego ukadu) przechpwy
wanym w granicznych rejonach JA. R_ozpoczyna się eskalacja stanu wytrqcen_1~, 
rozszerzenie poczucia IDENTYCZNOSCI na pozostałe elementy rzeczyw1stosc1. 
z układu trzech przypadkowych przedmiotów powołana zostaje magią iden
tyczności z aktualnie stającymi się zdarzeniami rzekoma przeszłość Saigonu. 
Aktualizuje się, przenika w dzień dzisiejszy, rozwija się na tk~nce dzisiejsz,Y~h 
zdarzeń„. To dzisiejsze zdarzenie staje się bowiem natychm1a~t przeszłosc1a 
w Saigonie. Wykreowany zostaje zamknięty, wyizol?wany C~~S, utrzymywany 
przez potężniejący z nowym tworem fetysz magicznego JUZ. teraz u.kla?u 
trzech przedmiotów. Oto rozpętał się w nas zrodz?ny z zat_o~1?nych reiono_w 
SAIGON, wyłaniając ze swych głębi nowe n1eoczek1wane t.resc1 1, n.owe n;i}acJe 
między uczestnikami tego intersubiektywnego aktu -;---- gdzie „0~1ektywny .wy
gląd nowej rzeczywistości jest wyniki;m dodaw.a~1a pos.zczegolnych sub1.ek
tywnych treści (poszczególnych Saigonow uczestn1kow). Sa1gon w laboratorium 
Plasfodora dokonuje się drogą zbiorowej psychozy. 
Nowa rzeczywistość nie poddaje się racjonalizacji i nie wiadomo dokąd pro
wadzi„. 

Lecz oto bohaterowie ZNIKAJĄ w niej, jak za zakrętem, jak za krawędzią 
czwartego wymiaru.„ 
Ta fantazja wynika· z odwiecznego marzenia. Morzenia o powrocie do łona, 
o ODRODZENIU. 
Powróćmy do naszego modelu: 
Realia rejonu Saigonu nie poddane rygorom czasu i przestrzeni - dotyczqce 
POCZĄTKU i KOŃCA (kreacji i śmierci JA) nie jako jednostkowych konkretow, 
lecz jako SPOSOBU, pojawiają się w tym marzeniu jako soczewka, przez 
którą można ZOBACZYĆ WNĘTRZE KORYTARZA. 

Lecz nie tylko! . ł w· I' · · 
Przez rojpn Saigonu można powrócić_! „._ przez p~pow1nę do ona . 1e •Kie; 
Zbiorowej Egzystencji.„ i znow wykw1tnąc innym Jednostkowym wariantem.„ 
UMRZEĆ W SAIGONIE!.„ a właściwie przez Saigon. 

Można w ten sposób zobaczyć fina/ dramatu, ujrzeć w nim ideę mistyczną 
- IDEĘ ŚMIERCI UWALNEJ. 
Śmierci, w której wszystkie treści duchowe składniki poczucia toż
saiT '.)sci zostają skupione stanem OSTROŻNEJ ILUMINACJI przez rejon Saigonu 
jak przez soczewkę i wyprowadzone w ca/ości przez pępowinę. 
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Dokonać by się to mogło pod warunkiem pełnej akceptacji i skupienia*. 
W przeciwnym wypadku - nie znajdując sposobu kumulacji, w przypadko
wych panicznych podrygach, pozbawione gruntu przez śmierć organizmu treści 
jaźni rozpraszają się bezpowrotnie i JA ulega wiekuistemu zaprzepaszczeniu. 
Rejon Saigonu jest krainą marzenia i wędrówki. 
Obszarem ponownych kreacji struktur mitycznych„. 

Czy m.oże być dla nas jakąś POWAtNĄ PROPOZYCJĄ? 
Trudna doprawdy coś tu powiedzieć. 
Jedno jest pewne - niezwykła wędrówka Płasfodora kończąca tę tajemniczą 
tragigroteskę - trafia nas w samo serce. W najpierwotniejszą i najbardziej 
spazmatyczną tęsknotę. Stąd dobywa się dziś rozpaczliwe wołanie o utraconą 
tragiczność. 
Przywracając ze świadomą wspaniałomyślnością, wbrew osiągniętej wiedzy 
rangę pierwotnych struktur mistycznych, na-dając swoim poruszeniom w świecie 
na n·owo rytualny charakter, kto wie, czy nie znajdujemy resztkami instynktu 
jakiegoś ratunku. Oto przez wyłoniony z nas samych, z kondycji ludzkiej -
niepowstrzymany pęd do wiedzy O ISTNIENIU - utraciliśmy SPOSÓB ISTNIE
NIA. Wieki szturmów na zamknięty krąg - jakim jest ISTNIENIE DLA ISTNIE
JĄCEGO JA wpędziły ludzkość w ruinę i rozchwianie„. 
A może„. jeśli nie można wyjść z zamknięcia, trzeba się w nie ZANURZYĆ? 
Może.„ skazani na wewnętrzność możemy zdobyć zewnętrzność przez wewnętrz
ność? 

Stworzenie wewnątrz siebie WEWNĘTRZNIE SPÓJNEJ, NIESKAZITELNEJ KON
STRUKCJI może stać się penetracją - nie prawdy obiektywnej o ISTNIENIU, 
lecz SPOSOBU ISTNIENIA. 
Uprawianiem sposobu, rytuałem, na końcu którego czeka nas być może 
WYBAWIENIE. 

') pomijając fantastyczność tej idei... psychoza panująca w kulturze Zachodu 
wokół SMIERCI - histeria i paniczne oddalanie się od tego rejonu, budo
wanie między sobą a śmiercią sztucznych barykad - odbiera resztkę sensu 
i metafizycznego waloru jednostkowemu istnieniu. Panika śmierci jest spły
ceniem tego rejonu, a jednocześnie całkowitym podporządkowaniem się mu 
- na podobieństwo nie mogącej się zestarzeć gwiazdy filmowej przeniknię
tej na wskroś banałem operacji kosmetycznych i pudru. 
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Spectacle avec l'entracte 

THEATRE DE CYPRIAN NORWID 
A JELENIA GORA 

Jelenia Góra - ville dont l'histoire remonte selon la legende au xne siecle - fut resti
tuee a la Pologne apres la neme guerre mondiale. Situee aux pieds de la chaine montagneuse 
des Karkonosze, Jelenia Góra compte 100 mille habitants et elle est un important centre 
touristique, industrie! et culturel de la region dont, des 1974, elle est devenue la capitale. 

Son theatre, qui porte le nom du grand poete polonais de l'epoque romantique - Cyprian 
Norwid (1821-1883), joue un róle de premier ordre dans la vie culturelle de la ville. En aout 
1985, le theatre tetera le quarantieme anniversaire de son existence. En effet, il fut le premier 
theatre fonde sur les territoires de l'Ouest revenus a la Pologne apres la ne guerre mondiale. 
Le 23 aout 1945 il inaugura son activite avec la representation de »Zemsta« (La Vengeance) 
d' Aleksadre Fredro, auteur des meilleures comedies polonaises, dans la mise en scene de Ste
fania Domańska, premier directeur du theatre. La troupe se composait a l'epoque de tout jeunes 
acteurs qui commern;aient a peine leurs carrieres artistiques, dont certains devinrent ensuite 
de celebres metteurs en scene, comme Adam Hanuszkiewicz ou Kazimierz Dejmek. Des !es 
premiers jours de son existence le theatre faisait des tournees dans des dizaines de bourgs et de 
villages de la Basse Silesie, en accomplissant ainsi une importante mission nationale, educative 
et culturelle. Il a fortement contribue a l'integration sociale de la nouvelle population venue 
de toute la Pologne. 

En 1950 le theatre passe sous la gestion de l'Etat et doit augmenter le nombre des tour
nees (en 1953 seulement, 917 spectacles dont 734 en tournees), ce qui se repercute negativment 
sur la qualite artistique des representations. Leur qualite s'ameliore et la troupe reussit 
a se stabiliser sous la direction de Tadeusz Kozłowski (1966-1973). Mais le theatre connait 
son veritable essor a partir de septembre 1973, lorsque Alina Obidniak devient sa directrice. 

Rapidement on procede a la restauration et a la modernisation du batiment theatral. On 
ouvre le Club de l' Acteur et l'une des salles est amenagee pour !es besoins de la scene 
experimentale. Sur cette scene, appelee Scene d'Etude, on monte des spectacles plus difficiles. 
Eile permet aux createurs de jouer librement avec !'espace theatra! et aux acteurs elle ouvre 
un contact direct avec !es spectateurs. On a represente sur cette scene !es pieces de Norwid, 
de Wyspiański, de Witkacy, de Sartre, de Mrożek, d'Andreiew, de Maeterlinck, de Goethe, 
de Beckett (la prerniere polonaise de sa piece >> Pas moi << ). L'activite de la Scene d'Etude 
a beaucoup contribue au prestige du theatre. 

Grace a l'existence de la Scene d'Etude, la Grande Scene (550 places) a pu s'orienter 
vers un repertoire et une mise en scene differents, destines au large public : spectacles exigeant 
de grands moyens sceniques et techniques, soirees des poesies, et meme des shows musicaux. 

De nombreux createurs polonais celebres travaillent avec le theatre de Jelenia Góra. Hen
ryk Tomaszewski, fondateur et directeur du Theatre de Pantomime de Wrocław, y a realise 
>> Peer Gynt << d'Ibsen (en 1974), J> Songe d'une nuit d'ete « de Shakespeare (en 1976), 
» Androcles et le lion<< de Shaw et enfin >> Protesilas et Laodamie «.de Wyspiański (en 1979). 
Le grand scenographe Krzysztof Pankiewicz a fait ici ses preuves en tant que metteur en 
scene. Sur la Scene d'Etude il a monte >> Dans le petit manoir « de Witkacy et >> Huis cios (< 
de Sartre, et sur la Grande Scene » La Vengeance « de Fredro et >> Don Juan « de Moliere. 
C'est aussi dans notre theatre qu' Adam Hanuszkiewicz a presente sa celebre adaptation sce
nique du poeme » Beniowski « de Słowacki, ainsi que le spectacle evoquant la jeunesse d'Adam 
Mickiewicz (en 1977). 

Les jeunes metteurs en scene sont regulierement invites par la direction a cooperer avec 
notre theatre. Nombreux sont ceux qui, connus aujourd'hui dans la vie theatrale polonaise, 
ant debute sur !es scenes de Jelenia Góra (entre autres Grzegorz Mrówczyński, Mikołaj Gra
bowski, Krystian Lupa). Ainsi Krystian Lupa, l'un des plus interessants metteurs en ~cene 
de la jeune generation, collabore depuis 1977 avec notre theatre ou il a realise » La vie 
d'homme << d' Andreiev (la premiere mise en scene depuis 1945), » Les graces et !es epouvan
tails « de Witkacy (la premiere dans le theatre professionnel), deux spectacles d'auteur : « La 
chambre transparente << et » Le diner «, >> La Mere << de Przybyszewski, » Les Pragmatistes « 

de Witkiewicz, » A pied « de Mrożek, » Le Mariage « de Gombrowicz. 



Le theatre de Jelenia Góra anime, dans une grande mesure, la vie culturelle de la ville 
et de toute la region. Dans le cadre de l'Universite Theatrale, il organise des cours et des 
conferences sur la theorie et la pratique du theatre. Il aide les troupes d'acteurs-amateurs. En 
collaborant avec des ecoles superieures (l'Universite de Wrocław entre autres), le theatre 
organise des congres et des colloques. Un seminaire pour les etudiants de theatrologie de toute 
la Pologne consacre aux problemes du theatre moderne a eu lieu en 1977 . . ~nsu.ite, en ma~s 
1978, s'est tenu le colloque sur !'art dramatique de Witkacy avec la part1c1pation des spe
cialistes et des traducteurs des oeuvres de cet ecrivain venus de plusieurs pays du monde 
(Alain van Crugten de la Belgique et le professeur Daniel Gerould des USA, parmi d'.au~res). 
Le centenaire de la mort de Norwid (mai 1983) a ete commemore par un cołloque, ams1 que 
par des expositions et des manifestations theatrales. Les actes des colloques consacres a Witka
cy et a Norwid ant ete publies. 

Notre theatre entretient de nombreuses relations avec les theatres etrangers. Au cours 
des Rencontres Theatrales, organisees a Jelenia Góra en septembre de chaque annee, on peut 
voir a cóte des troupes polonaises, aussi des troupes etrangeres (de Barcelone, de Caracas, de 
Veszprem, de Bologne, de Bogote, de Rekyavik, de Paris, de Moscou, de Tokyo) arrivees ici 
pour presenter !es spectacles !es plus interessants de la saison. Invite p~r. la Fed~ration de~ 
Festivals Americains, le theatre de Jelenia Góra fait une tournee en Amenque Latme en mai 
1976. Pendant le Ule Festival International de Theatre a Caracas il donne la representation 
de » Don Juan « de Moliere dans la mise en scene de Pankiewicz. Il inaugure avec cette 
piece des Festivals Internationaux de Theatre a Bogota, ~ ~anama et a .san Jose .. L~ ~pectac!e 
obtient le prix special discerne a toute la troupe par les cnt1ques dramatiques accred1tes aupres 
du Festival a Costarica. En avril 1980 le theatre de Norwid fait avec la piece » Les Graces 
et les Epouvantails « de Witkacy, une tournee en !talie du Nord. li donne egalemment maintes 
representations en RDA, en Hongrie et en Tchecoslovaquie. 

Notre theatre a eu plusieurs occasions d'accueillir des createurs celebres et des troupes 
connues. En juin 1980 il voit arriver Eugenio Barba avec son Odin Teater qui presente ses 
derniers spectacles. A deux reprises la troupe de Roy Hart Theatre joue sur notre scene et ses 
membres animent pendant plusieurs jours des stages theatraux. Une cooperation reguliere 
s'etablit entre notre theatre et le prof. Jean Pradier. Tout en conduisant de differentes exercices 
d'art theatra! avec nos, acteurs, il a prepare la realisation de >> Phedre << de Racine sur la 

Scene d'Etude. 
Ces contacts etrangers ant permis l'organisation de deux grandes manifestations culturelles 

a caractere international. 
En septembre 1979 notre theatre organise le cołloque sur !es aspects scientifiques du 

theatre, au cours duquel plusieurs chercheurs venus des pays occidentaux ant presente leurs 
communications, ainsi Rene G. Busnel, directeur a L'Ecole des Hautes Etudes ( » Reflexions 
sur certains aspects biologiques de la danse ce ), Henri M. Laborit, directeur du Laboratoire 
d'Eutonologie l'Hópital Boucicant, Paris ( » De theatre du point de vue de la biologie des com
portements ce ), Abraham A. Moles, directeur de !'Institut de Psychologie Sociale - l'Univer-
site de Strassburg ( » Theorie des actes et de !'espace theatra! c< ), Alain A. Barsacq du 
Centre Georges Pompidou ( » Espace de la projection de !'Institut l.R.C.A.M. ce ), de meme 
que Jerzy Grotowski, Eugenio Barba, Roberto Bacci et autres. 

En aout 1983 Jelenia Góra accueiłle le Ie' Festival International des Theatres de Rues 
qui rassemble une trentaine des troupes venus de nombreux pays d'Europe et d' Amerique. 
Le theatre de Norwid veut organiser un festival pareil en 1984. 

C'est le Centre de Recherches et de Pratiques Culturełles en train de se former aupres 
du theatre de Jelenia Góra, qui s'occupera dans l'avenir aussi bien des problemes theoriques 
et pratiques ayant rapport a !'art du theatre que des questions d'organisations techniques de 
telles manifestiations depassant le cadre traditionnel de l'activite theatrale. 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 
(1885-1939) 

Stanisław Ignacy Witkiewicz (pseudonyme » Witkacy ce) - peintre, theoricien d'art, dra
maturge, romancier, photographe, philosophe - est ne le 24 fevrier 1885 a Varsovie. Il passe 
sa jeunesse a Zakopane (station climatique aux pieds de la chaine montagneuse de Tatry) 
dans le milieu litteraire et artistique de la Jeune Pologne. Son pere - Stanisław Witkie
wicz, peintre et critique d'art eminent, exerce une grande influence sur la formation de sa 
personnalite et le developpement de ses capacites precoces. A !'age de 7 ans il ecrit, 
inspire de Shakespeare et Maeterlinck, quelques courtes formes dramatiques, et age de 17 ans 
environ, il fait ses debuts comme peintre a une exposition a Zakopane. Un an plus tard, il 
ecrit son premier traite philosophique. Dans les annees 1904-1908, il fait quelques voyages 
a l'etranger (I' Autriche, l'Italie, la France) au cours desquels il apprecie la peinture contem
poraine europeenne. Il admire !es oeuvres de Gauguin et, plus tard, celles de Picasso. En 1905, 
il s'inscrit a I' Academie des Beaux-Arts a Cracovie, mais un an plus tard, sous la pression 
de son pere, partisan de la theorie que chaque systeme d'education tue l'individualite, il 
arrete ses etudes pour prendre des lec;:ons particulieres chez un ami de Gauguin, un excellent 
peintre - Władysław Ślewiński. En 1908, il se reinscrit a I' Academie qu' il quitte definitivement 
en avril 191 O. C'est a cette epoquela qu'il fait la connaissance d'Irena Solska, comedienne 
connue, liee avec le milieu de boheme artistique de Cracovie. Cette connaissance se transforme 
bientót en liaison orageuse qui dure jusqu'a 1912 et devient le canevas du premier roman de 
Witkiewicz, >> Les 622 chutes de Bungo ou la femme demoniaque ce (publie qu'en 1972). En 
1911, il voit a Paris une exposition celebre des cubistes, il rend la visite a Ślewiński a Dolean en 
Bretagne (il y fait une serie de paysages sur !'Ocean), ensuite il va a Londre, invite par son ami 
- Bronisław Malinowski plonge dans ses recherches anthropologiques qui bientót le rendent 
celebre. Il se rend regulierement chez son pere qui, a partir de 1908, suit une cure a Trieste. 
En aout 1913, Witkiewicz expose a Cracovie toutes ses oeuvres (82 toiles). 

Le 21 fevrier 1914, la fiancee de Witkiewicz, Jadwiga Janczewska se suicide dans la 
montagne de Tatry. Choque par cet evenement tragique, Witkiewicz decide de participer, comme 
dessinateur et photographe, a !'expedition scientifique pour la Nouvelle-Guinee, organisee par 
Bronisław Malinowski. Debut juin, ils partent a bard d'un bateau de Londre pour l'Australie, 
en s'arretant au Ceylan. Les echos de ce voyage reviennent souvent dans !es oeuvres de Witkie
wicz (!'action de ses quelques pieces theatrales est situee au sud-ouest de I' Asie et en Australie, 
on retrouve egalement des motifs indiens et orientaux dans sa peinture). 

L'expedition de Malinowski est interrompue par le declanchement de la guerre. Brouille 
avec son ami, Witkacy decide de retourner en Europe. A la fin d'octobre 1914, il arrive, dans un 
etat de grande depression nerveuse, a Petersbourg ou il entre a l'ecole militaire, considerant 
comme son devoir la participation a la guerre contre les Allemands et esperant pouvoir entrer 
plus tard dans !'une des troupes polonaises que l'on voulait organiser. En mars 1915, il ter
mine l'ecole militaire dans le grade de sous-lieutenant et grace a la protection de son ancie il 
entre au celebre regiment de la garde imperiale ou font leur service militaire les jeunes aristo
crates. Il combat au front et il est gravement blesse dans la bataille a Witoneż. Pendant la revolu
tion de fevrier 1917, !es soldats designe Witkiewicz dans la garde du drapeau de leur ba
taillon en reconnaissance de son attitude humaine envers ses subordonnes. Apres la revolution 
d'octobre il est oblige de se cacher. Le sejour en Russie devient decisif dans la biographie 
de Witkiewicz. Les experiences de la guerre, du service militaire et, avant tout, de la revolution 
changent completement son systeme de valeurs, sa vision du monde, de l'homme et de l'histoire. 
Ces experiences stigrn_atisent une fois pour toutes sa creation artistique ou revient le leitmotiv 
de la revolte des masses, de la revolution, des coups d'Etat. Elles donnent le caractere defi
nitif a ses idees historiosophiques et deviennent la cause principale de sa vision pessimiste et 
catastrophique du monde. Pendant son sejour en Russie il fait de la sa peinture, des 
experimentations photographiques et prepare le fondement de son systeme philosophique et 
esthetique. 



En juin 1918, il revient dans son pays ou il poursuity son activite creatrice. Pendant 6 ans, 
il a ecrit plus do 30 pieces theatrales, il a publie trois livres dans lesquels en retrouve !es 
principes de sa theorie de la peinture, du theatre, ainsi que ses idees sur le developpement 
de la culture : » Les formes nouvelles en peinture et les malentendus qui en decoulent «. 
(Varsovie, 1919), » Esquisses esthetiques « (Cracovie, 1922), » Theatre. L'lntroduction a la 
theorie de la Forme Pure au theatre « (Cracovie, 1923). Il appartie·nt a un groupe des 
Formistes dont il devient le principal theoricien. Il participe aux plusieurs expositions. 

En 1927 il publie » L'Adieu a l'Automne «et en 1930 » L'lnassouvissement «.En 1925, 
il ouvre un atelier des portraits qu'il nomme la Maison des Portraits de Stanisław Ignacy Wit
kiewicz. Ił organise a Zakopane le Theatre Formiste (dans les annees 1925-26). 

Dans les annees trente, il se consacre presque entierement a la philosophie. Il publie 
quelq~es dizaines d'articles ou il presente ses idees philosophiques et fait des polemiques 
contre des conceptions de Carnap, de Russell et de Wittgenstein. Dans son ouvrage publie 
en 1935, » Idees et theoremes impliques par la notion de l'Existence «, il formule son systeme 
philosophique nomme le » monadisme biologique «. La creation artistique ne devient qu'une 
partie marginale de ses curiosites. Dans les annees 1931-32, il ecrit la premiere partie du ro
man. » La seule Issue « qu'il ne termine jamais. En 1932,,il publie un livre sur la nocivite des 
stupefiants >> Nicotine, alcool, cocaine, peyotl, morphine, ether « et un essai >> De la Forme 
Pure «. En 1936, il termine >> Les Cordonniers «. En 1936, il ecrit une etude psychologique, 
sociale et des moeurs, » Les Ames mal lavees « ou, il presente son opinion sur l'histoire de la 
Pologne et analyse !es defauts nationaux (publie en 1975). 

En septembre 1939, il veut entrer dans l'armee, comme officier de reserve, mais il est 
demobilise a cause de son age et de son etat de sante. Le 4 septembre, il quitte V arsovie avec 
un flot de refugies et, accompagne de son amie Czesława Oknińska, il se dirige vers !'est. 
A mi-septembre ils arrivent dans un bourg Jeziory, en Polesie, ou Witkacy se suicide le 
18 septembre. Il est enterre au cimetiere !ocal a Jeziory. 

* 
Les principales editions dans la langue frani;aise : 
» Theatre complet « I-VI, Lausanne 1969-1976 (L'Age d'Homme - la Cite). Collection 
» Theatre vivant «. 
» La Mere «. Adaptee du polonais par Koukou Chanska et Frarn;:ois Marie, Paris 1969 
(Gallimard). 
» La Poule d'Eau «. Adaptee du polonais par Koukou Chanska et Frarn;:ois Marie, Paris 
1969 (Gallimard). 
» Les Cordonniers «. Texte frarn;:ais de Koukou Chanska et Jacques Lacarriere, Paris 1969 
(Gallimard). 
» Introduction a la theorie de la Forme Pure au theatre « - » Precisions sur la question de la 
Forme Pure au theatre «. Traduction de Koukou Chanska et Jacques Lacarriere. Cahiers de 
la Compagnie Madeleine Renaud - Jean-Louis Barrault, 73, 3e trimestre 1970 (Gallimard). 
» L'lnassouvissement «. Traduction et avant-propos d' Alain van Crugten, Lausanne 1970 
(L'Age d'Homme). 
» L' Adieu a I' Automne ' ·-aduction d' Alain van Crugten, Lai+sanne 1972 (L' Age d'Homme). 
» Les 622 chutes de Bungo ou la femme demoniaque <<. Traduction de Lena Blyskowska et 
Alain van Crugten, Lausanne 1979 (L'Age d'Homme). 
»Les Formes nouvelles en peinture et !es malentendus qui en decoulent «. Traduction d'Antoine 
Baudin, Lausanne 1979 (L'Age d'Homme). 
» Les Narcotiques « si i de » Les Ames mal lavees «. Traduction de Gerard Conio, Lausanne 
1980 (L' Age d'Homm ... j. 
» Cahier Witkiewicz «, n° 1 (1979), n° 2 (1979), n° 3 (1980), n° 4 (1982). Lausanne. Re
daction d' Alain van Crugten. 
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Janus z De gier 

WITKACY 

» Cn~ateur comme l'etaient ceux de la Renaissance << - cette formule revient souvent 
sous la plume des critiques definissant Stanisław Ignacy Witkiewicz, la richesse de son talent 
et de son oeuvre, l'etendue de ses curiosites. Formule qui semble juste car el!e donne la mesure 
de l'individualisme de Witkacy, de son exceptionnelle personnalite et deses possibilites creatrices. 
Il etait peintre, auteur dramatique, romancier, publiciste, critique et theoricien d'art et de cul
ture, philosophe. Mais en meme temps !'on sent toute l'inadequation de cette formule en 
songeant a la nature de l'oeuvre de l'auteur des » Cordonniers «. Minee par l'inquietude, pleine 
de contrastes et de dissonnances, epatant par des procedes souvent trop primitifs, l'oeuvre de 
Witkacy est une negation criante de tout ce que designe couramment le terme de » renais
sance «. En comparant cette oeuvre a un peloton de laine embrouille, le critique Konstanty 
Puzyna ecrivait : » Son dynamisme explosif bout sous la pression des tensions contradictoires. 
On y voit s'affronter, interferer, et s'entremeler presque tous !es problemes artistiques de 
l'avantgarde du xxe siecle auxquels se joignent les questions d'ordre politique, philosophique 
et sociologique, ou d'excellents diagnostics et hypotheses ont fusionne avec les obsessions 
naives, le serieux avec la parodie ou avec le fantasme delibere «. 

Rien d'etonnant alors que des le debut. l'oeuvre de Witkacy suscitait des polemiques et 
des discussions. Nul ecrivain polonais n'a ete l'objet de tant d'opinions et de jugements con
tradictoires. Aucun n'a ete attaque avec autant d'acharnement et de brutalite, avec un tel 
deploiement de railleries et de diffamations. Dans les annees 1918-1939 Witkacy a eu contre 
lui presque toute la critique. On lui reprochait de propager le non-sens, on l'accusait de cynisme, 
on le soup9onnait d'avoir pour seul but la volonte de se moquer du public. 

D'ailleurs ce n'est pas seulement l'oeuvre de Witkacy qui fut a l'epoque le grand sujet de 
controverses C'est aussi sa personne qui soulevait l'indignation. L'opinion publique etait 
choquee par !es ragots sur !es scandales qu il provoquait, par ses canulars et ses extravagances, 
son alcoolisme et l'usage de la drogue. De la naquit le mythe de Witkacy, perpetue ensuite par 
de nombreux souvenirs et memoires. Mythe de drogue et d'alcoolique, d'erotomane et de 
maniaque, de cabotin et de pitre. 

De ce mythe, aujourd'hui, ne restent que des miettes. Notre optique a completement 
change avec le temps. Au cours des dernieres decennies Witkacy devint un classique : on 
lit ses textes a l'ecole, on les analyse a l'universite, on leur consacre des dizaines d'articles et 
de theses, on joue ses pieces dans tous les theatres. Il fit en meme temps une carriere mondiale. 
Durant !es quinze dernieres annees il est devenu l'ecrivain polonais le plus souvent traduit, 
commente et joue. Les traductions en 18 langues de ses pieces dramatiques, de ses romans et 
de ses traites theoriques ont paru dans 20 pays. Ses pieces ont eu 140 premieres environ dans 
les theatres de 19 pays. Witkacy est devenu - a cóte de Sienkiewicz - non seulement 
l'ecrivain polonais le plus connu dans le monde entier, mais aussi - a cóte de Gombrowicz 
- un ecrivain le plus apprecie et le plus estime. On le range parmi !es plus grands drama
turges du xxe siecle. Dans la nouvelle edition de son livre celebre » The theatre of the 
Absurd « (New York 1969) Martin Esslin lui consacre une place a part dans le chapitre sur 
les precurseurs de la dramaturgie d'avant-garde moderne et, dans sa preface a !'edition ame
ricaine de pieces de notre ecrivain, il constate : » a Witkacy une place importante est desormais 
assuree dans un large contexte europeen et occidental. «. 



L'opinion concernant !'ensemble de son oeuvre changea completement. On y voit le 
phenomene le plus original dans l'histoire de la culture polonaise. Witkacy est considere comme 
le plus brillant ecrivain des annees 1918-1939, qui par la largeur de ses horizons intellectuels 
et la nouveaute de ses trouvailles artistiques depassait ses contemporains et qui, comme tous 
!es precurseurs, ne pouvait etre reconnu et apprecie que par !es generations ulterieures. De 
maniere egalement differente est jugee a present la vie de Witkacy, son mythe a pris pour 
nous une autre signification. Et ceci non seulement parce qu'on sait maintenant qu'en realite 
il n'etait ni drogue, ni alcoolique, ni un maniaque aux inclinations schizophrenes. Ses folies, 
ses excentricites, ses clowneries semblent etre des manifestations d'une attitude consciemment 
choisie, plus encore, d'une certaine philosophie de la vie derriere laquelle se cache une verite 
complexe sur l'homme et J'artiste. L'un de ses amis intimes ecrivait : >> Doue d'un exceptionnel 
sens de l'humour, Witkacy s'en servait pour masquer sa veritable personnalite. Quelqu'un 
dane qui ne le connaissait pas bien, ne voyait le plus souvent que son masque. („.) Quand 
parfois ce masque tombe, un homme terriblement solitaire apparaissait : marne, desintegre 
interieurement, tourmente par des passions violentes, secoue d'elans metaphysiques inconnus 
a un homme moyen. Un individu sublime, createur et par excellence tragique «. 

Dans !'attitude de Witkacy nous voyons precisement ce a quoi tient l'unite de sa vie et 
de son oeuvre. 

Le systeme philosophique qu'il a cree est Ja cle permettant de comprendre son oeuvre. 
L'une des questions fondamentales posees par Witkacy-philosophe concernait !'essence de 
l'existence humaine. Pour J'homme Je fait seul d'exister ne peut pas se constituer en valeur 
supreme et unique, de meme que le sens de son existence ne peut pas se reduire aux seules 
affaires, activites et emotions quotidiennes. Nous nous distinguons du monde de la nature 
avant tout par !es besoins superieurs qui naissent de la prise de conscience du f ait de notre 
existence et de la quete de son sens : >> Pourquoi je suis justement cet etre et non pas un 
autre ? Dans cet endroit precisement de !'espace infini et dans cet instant du temps infini ? 
Dans ce groupe d'etres, sur cette planete ? << En essayant de repondre a ces questions 
l'homme peut, dans une breve » revelation metaphysique <<, decouvrir et comprendre le My
stere de l'Existence. Sa capacite de ressentir des emotions metaphysiques devient pour lui 
une valeur supreme, sa difference specifique en tant qu'etre humain. C'est elle encore qui con
fere a sa personnalite son caractere unique et individuel. 

Malheuresement, le temps qui vient annonce l'aneantissement de cette valeur fondamen
tale de la vie humaine. » Au fur et a mesure - ecrivait Witkacy - que la vie devient plus 
confortable grace a l'evolution sociale, plus stable dans ses cadres, plus automatique et meca
nique dans ses fonctions, il y a de moins en moins de place pour l'inquietude metaphysique 
dans l'ame humaine. Notre existence devient de plus en plus programmee, l'homme est 
d'avance eduque pour accomplir certaines fonctions partielles qui l'empechent d'avoir une 
vision globale des choses et qui le preoccupent tellement par un travail systematiquement orga
nise, que la reflexion sur l'absolu depourvue d'utilite immediate, cesse d'etre importante dans 
la vie de tous les jours <<. La societe atteindra un jour le bonheur universel mais !'autonomie 
de l'individu sera detruite et ses interets subordonnes a ceux de la collectivite. Dans une so
ciete moderne, parfaitement organisee qui se distingue mal d'une ruche, il n'y aura plus de 
place pour des manifestations d'individualite, ce qui signifie Ja fin de !'art, expression la plus 
accomplie - disait Witkacy - des emotions metaphysiques vecues par l'artiste. 

Le destin des personnages dans ses oeuvres est determine par cette idee directrice de sa 
philosophie. Toute leur activite est axee sur la quete des situations et des moyens susceptibles 
de leur procurer des revelations metaphysiques et de !es rapprocher ainsi de Mystere de l'Exi
stence. Ses heros sont mus par la volonte d'echapper a l'ennui et a l'inassouvissement qui les 
hantent. Ils agissent dans un monde dont disparaissent les valeurs traditionnelles et dans 
lequel la societe s'uniformise et se mecanise, dans lequel » la solitude metaphysique de l'homine 
a fait place a la conscience au meme degre opressante d'appartenir a une terrifiante machine 
sociale «. Dans un monde pareil c'est cette quete incessante d'emotions metaphysiques qui 
devient la seule chance de sauver le sens de sa propre existence et le dernier moyen d'affirmer 
son autonomie. Pourtant ses heros n'arrivent jamais a atteindre ce but. Ce qui etait possible 
jadis, est impossible de nos jours. Il ne reste dane que de chercher des formes compensatoires : 
l'erotisme, la politique !'art, ou bien - comme dans la piece » Les graces et les epouvantails « 

-

- des produits chimiques susceptibles d'intensifier !es emotions vecues. C'est egalemment de 
sa propre vie qu'on peut faire le theatre de la Forme Pure, c'est-a-dire, provoquer des situa
tions et des evenements qui par leur caractere absurde, insolite et eff rayant · auraient donne 
des apparences d'etrangete ontologique. Cependant tous ces efforts se revelent vains, la der
niere solution etant la mort, l'aneantissement total, tel qu'on Je voit dans » Les pragmatistes « 

et dans » La mere «, ou bien, la revolution sociale qui balayera de la scene !es derniers queteurs 
de l' Absolu. 

Sans risquer d'exagerer on peut dire que Witkacy, dans sa vie, reglait sa conduite sur le 
meme principe qui meut ses heros : tout ce qu'il faisait etait une manifestation du besoin 
d'affirmer son autonomie en tant qu'individu et etre unique. C'etait la source de sa passion 
creatrice, de ses recherches etendues et enfin, la cause de ses tragiques tensions et conflits 
interieurs. Toute la vie de \Yitkacy, de meme que son suicide en septembre 1939 - au mo
ment ou sa vision de l'histoire trouvait la confirmation - revetent aujourd'hui une signification 
symbolique. Cette vie et cette mort incarnent la tragedie de l'artiste du xxe siecle qui » en 
choisissant son destin, choisit la folie «. 



„LES PRAGMATISTES« SUR SCENE 

Witkacy termine » Les Pragmatistes «, sa deuxieme piece, le 22 aout 1919 et il la publie 
dans un periodique d'expressionistes polonais » Zdrój «. La creation mondiale de cette 
piece a Jieu le 29 decembre 1921 dans un theatre experiment~le .» Elsynor « a _Y ars~vie, 
fonde par un groupe d'ecrivains (entre autres Jarosław lwaszk1ew1cz). Selon !es mtent10ns 
des realisateurs, le spectacłe devait etre la premiere tentative en Pologne de mont~er 
!'une des grandes tendances du theatre europeen d'avant-garde qui s'exprime par le reJet 
du realisme dans la mise en scene et dans le jeu d'acteurs. Cet experiment s'etait solde 
par un echec du, selon la critique, aussi bien a l'auteur qu'aux createurs du spectacle (la 
mise en scene de Karol Borowski). Pourtant, Ja premiere est devenue une sensation dans la vie 
artistique de V arsovie, elle a provoque une forte resonance dans les journaux et la discussion 
autour des » Pragmatistes « s'est transformee en une grande dispute sur !'art moderne. Witkacy 
y a pris Ja paroie, en precisant sa theorie de la Forme ~ure au the~~re. . . 

En decembre 1926, !es» Pragmatistes « sont montes par le Theatre Form1ste a Zakopane, 
fonde par Witkacy et un groupe d'intellectuels Jocaux. La piece est mise en scene par Marceli 
Staroniewicz, medecin a l'hópital a Zakopane, ami de Witkacy qui, a son tour, fait łes projets 
du decor et des costumes. 

Les » Pragmatistes « ne reviennent sur scene que 3 7 ans plus tard, sons une forme un peu 
bizarre. Dans le theatre d'etudiants » Centon « a Varsovie a lieu en mars 1963 la premiere 
d'une autre piece de Witkacy » Us «, et !es createurs du spectacle (la mise en scene de J. Marso, 
la scenographie de K. Pankiewicz) y ont introduit le texte des » Pragmatistes « corn;:u comme I~ 
reve de l'hero'ine des » Ds «. C'etait !'une des idees choquantes des realisateurs du spectacle qm 
ressemblait a unjeu extravagant au theatre. En 1966, les » Pragmatistes « sont montes par le theatre 
d'etudiants » Argos « a Toruń. La premiere representation sur la scene professionnelle a lieu 
Je 20 juillet 1967 au Theatre Kruczkowski a Zielona Góra, dans la mise en scene d'A. Maka
rewicz. La realisation suivante a lieu au Theatre S. Jaracz a Olsztyn (le 2 7 avril 1968) dans 
Ja mise en scene de K. Pankiewicz. La premiere des » Pragmatistes « au Theatre C. Norwid 
a Jelenia Góra est donc la septieme realisation de cette piece en Pologne et la troixieme dans 
Je theatre prof essionnel. 

Les six realisations des » Pragmatistes « a l'etranger : 
decembre 1968 - Vienne - 11 Experiment am Lichtenfeld « 
le 14 novembre 1972 - New-York - Theatre Hut (City College) 
le 29 janvier 1976 - Amsterdam·- Universitetstheater 
Je l er decembre 1980 - Goteborg - N ationsteater 
le 19 mai 1982 - Colchester - University Theatre 
juin 1983 - Rome - Laboratoria Teatro Libero 

... 

Alain van Crugten 

A PROPOS DES • PRAGMATISTES « 

„.Les Pragmatistes ne peuvent etre consideres comme une oeuvre vraiment accomplie 
de Witkiewicz, ce qui apparait assez nettement ici, dans Je voisinage de pieces aussi fortes que 
La Paule d'Eau, Gyubal Vellejtar et La Pieuvre. Les Pragmatistes constituent pourtant une 
indeniable curiosite, a Ja fois dans l'oeuvre de Witkacy et dans Je contexte generał et artistique 
de l'epoque, c'est-a-dire pour nous deja dans l'histoire du theatre. 

A celui qui lirait rapidement et superficiellement Jes dialogues, ces trois petits actes peuvent 
sembler n'etre qu'une serie de variations plus ou moins originales sur des themes de complet 
non-sens. Le lecteur qui y aborderait pour pour la premiere fois l'oeuvre de Witkacy risquerait 
meme, me semble-t-il, de sombrer dans l'incomprehension complete - ce qui, du reste, 
a toujours ete le cadet des soucis de l'auteur. Or, Je texte des Pragmatistes est en realite, pour 
une grande part, une sorte de dissertation dramatisee sur !es principaux themes de Ja theorie 
de !'art et de Ja- culture eJaboree par Witkiewicz. 

La date de sa composition est, a cet egard, assez significative : en 1919, il venait tout 
juste de publier depuis quelques mois ses Nouvelles Formes en Peinture, ouvrage pourvu d'une 
longue lntroduction philosophique, ou il exposait dans le detail ses conceptions sur l'histoire 
des cultures et, en particulier, l'affirmation de la decadence complete de la civilisation europeenne 
contemporaine. La theorie de !'art, et plus precisement de Ja peinture, qui suivait, etait en rapport 
direct avec cette vision du monde. C'etait par la suite seulement qu'il alłait etendre cette theorie 
au theatre, dans une serie d'articles dont les premiers dataient de 1920 et qui seraient rassembles 
en 1923 dans un volume intitule Teatr. Les Pragmatistes sont dane tout a fait contemporains 
de l'elaboration de cette theorie dramatique a laquelle il donnait le nom de )) theorie de la 
Forme Pure «, et c'est sans doute pour cette raison que cette oeuvre est !'une de celles ou la 
pratique theatrale de Witkiewicz se rapproche le plus de sa .theorie. L'auteur s'en rendait 
d'ailleurs bien compte, puisque, dans ses essais groupes sous le titre de Teatr en 1923, il 
faisait le bilan objectif du nombre deja impressionnant de pieces qu'il avait composees a ce 
moment et que, parrńi celles-ci, il citait Les Pragmatistes comme » !'une des plus proches de la 
Forme Pure«. 

Examinons d'abord sous l'angle de la fameuse Forme Pure !es themes de cette piece 
apparemment absurde. Le fondement de la theorie de Witkiewicz est l'exigence absolue d'un 
theó.tre metaphysique, c'est-a-dire d'un art qui f erait, avec !es moyens propres a la civilisation 
moderne, courir sur l'echine du spectateur un frisson de terreur sacree comparable a celui 
qui assaillait, par exemple, une foule grecque assistant, il y a plus de deux millenaires, a la 
representation d'une tragedie illustrant la petitesse de l'homme face au Destin ou a Ceux qui 
l'incarnent. Witkiewicz constate avec rage la disparition presque totale de ce qu'il nomme le 
sentiment de l'etrangete de l'existence, et qui vivait dans !es temps anciens grace a la religion, 
a la philosophie et a !'art. Aujourd'hui, affirme-t-il, il n'y a plus que quelques artistes, quelques 
fous ou quelques criminels (pour lui ce sont presque des. synonymes) qui se soucient encore 
un peu d'introduire dans la vie !es formes, jadis florissantes, qui permettent de ressentir le 
Mystere de l'Etre. Ceux qu'il appelłe !es 11 pragmatistes «, par contre, ne sont que des mystifi
cateurs qui pretendent reprendre le contact avec le Grand Mystere par des 11 trucs « quelconques, 
mais qui, en realite, ne font que semblant de croire en quelque chose afin d'en retirer un profit. 
Lequel ? Toujours le meme : le » frisson existentiel «, » la sensation de vivre sa vie sur !es 
sommets «, comme dit Hyrcan, le representant du pragmatisme dans La Pieuvre. Witkacy n'a 
pas de mots assez durs pour stigmatiser ces faussaires, qui pretendent echafauder une philo
sophie de la vie en ignorant volontairement la metaphysique. 

Tel est, dans Les Pragmatistes, Franz von Vitello qui affirme a tout bout de champ et avec 
orgueil son realisme : 11 J'ai une sante de cheval « 1 Vitello est, comme tout personnage de 
Witkiewicz, a la recherche de sensations fortes, qui donneraient de l'intensite a l'existence, 
mais il cótoie le Mystere sans le reconnaitre. Il est !'impresario de la Mornie Chinoise, avec 
laquelle il veut monter un numero de spiritisme, dans une sorte de cabaret fantastique, dont 
son beau-frere, le decadent Plasphodore, serait le directeur. La Mornie, quant a elle, est sur 
la scene l'incarnation du Mystere, de l'Incomprehensible. Eile finit par triompher en subjuguant 



et en entrainant Plasphodore et Mamalia et en laissant von Vitello aneanti (mais pour quelques 
instants seulement, puisqu'il a » une sante de cheval «). Ce n'est pas sans raison qu'elle est 
chinoise : c'est a !'Europe seulement (sans parler de I' Amerique) que Witkiewicz fait le reproche 
d'avoir rompu les liens avec la metaphysique. Tout ce qui est oriental trouve en effet grace 
a ses yeux, ainsi du reste que tout ce qui est ancien, tout ce qui date du temps ou chacun 
pouvait eprouver le sentiment metaphysique dans la vie quotidienne. Artiste rate et degenere, 
Plasphodore sait que des temps pareils ont existe, mais dans sa mollesse, il ne croit plus a la 
possibilite d'une renaissance du sentiment metaphysique qui donnerait du se! a la vie : >> Au 
tond, il n'y a rien qui puisse m'assouvir >>. Adepte attarde du dandysme, il recherche, lui aussi, 
les sensations intenses, il essaie de tromper son ennui >> existentiel « en s'isolant totalement de 
la vie. Il aspire a la )) creation «, mais la creation de quoi ? - il ne le sait pas lui-meme. 
Pourtant la Mornie dit de lui : >> Il avait tout en lui : en des temps tres, tres anciens, il aurait 
ete un sage et un guerrier. cc Mais il a meme cesse de croire vraiment au Mystere : peche 
capital pour lequel la Mornie lui infligera un chatiment inconnu, mais que !'on suppose terrible. 

Dans leur fausse quete du mystere metaphysique de l'Etre, les Pragmatistes utilisent des 
artifices qui sont des leitmotive dans l'oeuvre de Witkiewicz : spiritisme, drogue, et surtout 
)) transformation de la personnalite ((, Ils jouent a se transformer, a etre quelqu'un d'autre, 
ils se donnent la comedie, a eux-memes et aux autres, dans l'espoir d'on ne sait quelle sensation 
revelatrice qui comblerait leur vide interieur. 

Mais ce n'est pas seulement sur le plan des themes que Les Pragmatistes sont une illu
stration fidele de cette theorie de la Forme Pure, a laquelle Witkacy n'est souvent pas parvenu 
a se conformer d'aussi pres qu'il l'eut voulu. C'est dans sa forme dramatique egalement qu'elle 
est extremement curieuse. Une des choses qui doit frapper le lecteur est l'inhabituelle quantite 
d'indications de mise en scene que fournit l'auteur : leur longueur totale est presque egale 
a celle des repliques proprement dites. Il est indeniable cependant que le dialogue comporte des 
longueurs, des obscurites, et trahit un gout excessif de la rhetorique, notamment dans les re
flexions philosophiques de Plasphodore ou l'ennuyeux » philosophage « pseudo-oriental de la 
Mornie. Mais la trouvaille du personnage muet de Mamalia est a porter au credit de l'auteur. 
Eile marque une tendance vers un art veritablement » formel «, vers un theatre de pantomime, 
dans lequel !'influence orientale est on ne pe ut plus clairement definie. Les textes explicatif s de 
l'auteur sont extremement precis en ce qui concerne les gestes et !es jeux de physionomie de 
Mamalia, qui doivent etre aussi clairs que des paroles, aussi intelligibles que si les repliques 
etaient effectivement prononcees. L'accent oriental est souligne par la presence de la Mornie 
Chinoise, dont chaque apparition sur scene est egalement equivalente a une danse. Trouvaille 
egalement que sa chanson, f aite de monosyllabes incomprehensibles et qui joue dans le deroule
ment de la fin de !'action un role essentiel, celui de veritable revelateur du Mystere. 

Les jeux de scene necessites par la presence de la muette Mamalia et de la Mornie Chi
noise orientent donc cette ceuxieme piece de Witkiewicz vers un theatre de gestes et d'attitudes 
(de tableaux vivants, par exemple), qui semble fort bien carder avec une theorie dramatique qui 
s'intitule Forme Pure. De meme, la premiere apparition de la Mornie, son mena9ant chuchote
ment a l'oreille de Plasphodore qui fait tomber celui-ci en catalepsie, son etrange chant mono
syllabique aux resonances orientales, ainsi que l'horrible cri que pousse la muette ( !) Mamalia, 
qui vient d'etre entrainee hors de scene d'une maniere quasi- hypnotique par la Mornie, tout 
cela parait assez propre a creer chez le spectateur le frisson metaphysique en presence de 
l'Inexplicable, qui est le but de l'oeuvre d'art selon Witkiewicz. 

Cette tentative, qui aura toutefois ete sans lendemain chez Witkacy (sauf peut-etre dans 
les trois ou quatre pieces ecrites vers 1920 et dont le texte a ete perdu ?) est malgre tout 
extremement interessante, etant donne l'epoque a laquelle elle a vu le jour. Le public de langue 
fran9aise sait dane a present qu'en 1919, soit un bon nombre d'annees avant qu' Antonin Ar
taud n'eut la revelation du theatre de Bali, dans une petite ville des Carpathes polonaises, un 
dramaturge - qui avait eu, il est vrai, le privilege de faire un voyage en Orient - cherchait 
une voie nouvelle pour le theatre en s'inspirant de la conception orientale du spectacle. Il sait 
aussi qu'a cette epoque ou fleurissait le dadai'sme et le surrealisme, ce meme dramaturge polo
nais avait des audaces semblables a celles de ses contemporains fran9ais, dont il ignorait pro
bablement l'existence, au demeurant. Temoin cette image grotesque du subconscient revenant 
a la surface que nous donne von Vitello lorsque, lasse par les supplications amoureuses de 
l'hermaphrodite Femellon, il sort brusquement de sa poche lin enorme marteau et tue de sang
-frnid l"imr\lrtun: (e) d'un grand coup sur la tete. 

Krystian Lupa 
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» LES PRAGMATISTES << 

ACTE I. 

I. La Peur, l'Extase, le Neant, I' Attente 
Il. Ecris, nom de Dieu de charogne ! 

III. L'lrruption 
IV. La Grande Fugue 
V. U y a 5 ans a Sałgon 

ACTE II. 

VI. La Lethargie 
VII. L'Eveil et les Syncopes 

VIII. Enfermes dans une Boule de Verre 
IX. La Boule de Verre 
X. Le Voyage 

XI. Epilogue 



OBJETS EXPOSES 

Nous vous presentons l'attraction principale de notre MUSEE DES EVENEMENTS 
VECUS QUI SE MEURENT - deux derniers fous metaphysiques, deux amants ingueris
sables de l'ETRANGETE DE L'EXISTENCE qui cherchent, parmi les debris en miettes, dans 
le desequilibre et le doute, a travers le brouillard de la grisaille de plus en plus dense, cette 
voie, qui peut-etre existe encore, vers le MYSTERE : 

Voici Plasphodore -
experimentateur spirituel, maniaque qui attaque obstinement le mur inebranlable. En approfon
dissant et en soumettant aux diverses manipulations le lieu hermetique de deux » moi « - » un 
systeme isole de la creation artistique dans la vie « - il essaie de se recreer lui meme autrement, 
par la TRANSFORMATION DE LA PERSONNALITE, partant du principe que c'est 
une seule chose que !'on puisse changer dans la relation HOMME - MONDE. Dans cette 
quete, passant par !es stades d'isolement de plus en plus extreme, et faisant quelque chose 
comme l'elevage du nouveau >> moi « dans son LABO RA TOIRE DE LA TRANSFOR
MA TION - dans son ORANGERIE DES SOUFFRANCES SECRETES, il arrive 
enfin a la limite de la conscience, articulee par l'illumination solitaire et inutile : 
» ENFERMES DANS UNE BOULE DE VERRE, NOUS ROULONS PARMI LES 
MONDES FRACASSES EN MILLE MORCEAUX «. 

Voici le comte Franz von Telek -
cet impuissant metaphysique- veut arriver a un effet pareil, en agissant a l'exterieur. Par la de
formation de la societe, par ł'intensification des tensions, il veut s'elever au-dessus du point 
critique et abo u tir a l'explosion » dans laquelle l'humanite briłlerait en core une fois du f eu 
terrible d'une creation sauvage, avant de descendre dans le gouffre grisatre qui l'attend «, 

a un ACTE monstrueux, ou l'humanite, affolee, accouche d'une NOUVELLE REALITE, 
d'un foetus metaphysique, d'un monstre, le Golem qui fera que dans la region contaminee 
par lui, il y aura une telle intensite de la MOR T, que le NEANT apparaltra d'une maniere 
visible. 

Ces deux modeles prepares - objets exposes dans la vitrine - qui illustrent !es convul
sions mortelles de l'inquietude metaphysique semblent, en avan9ant !es doigts d'une fa9on 
grotesque, montrer quelque chose : 
proces sociaux bredouillants et irrationnels, idees de la transformation de l'homme qui sur
gissent, effiorescence de nouvelles formes mystiques, nouvelles religions, philosophies de la 
revelation expansions des sagesses de !'Orient, ephemerides des moeurs de la nouvelle genera
tion, sectes d'initiation, fabriques de l'excitation d'une part, d'autre part - accroissement des 
forces politiques demoniaques, poussee enorme et irrationnelle vers une CAT ASTROPHE -
voici !es phenomenes exposes dans !es vitrines du LABORATOIRE DE LA TRANSFOR
MATION, nes d'un ETAT D'AME DE L'HUMANITE D'AUJOURD'HUI. Desarti
cules, melanges a d'autres phenomenes, caches dans le magma de la civilisation, ils sont attri
bues a mille causes differentes ... 

Mais passons aux autres vitrines et regardons d'autres objets exposes : 

Voici Mamalia von Telek -
La maitresse muette de Plasphodore et l'objet de ses experimentations. Infiniment amoureuse de 
ce monstre, elle se soumet a toutes !es tortureses. Ne comprenant ni ses arguments compliques, 
ni ses experiances doulourenses ni qu'il lui inflige. Besoins de plus en plus fous, elle ressent 
profondement ses souffrances, et rien ne lui fait si peur que ce que !'idee de voir son amant 
decouvrir un jour l'absence d'espoir et le VIDE: 

] 

1 
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Voici la Mornie Chinoise -
personnage ambigu et suspect, natif de la menagerie du charlatan. Probablement c'est la, 
ou Franz von Telek l'a achetee. Sa specialite, c'est l'hypnose et l'insinuation. lei, dans l'ambiance 
favorable du laboratoire de Plasphodore, elle accomplit, bon gre, mal gre, quelque chose de plus 
vrai - elle fait naitre la NOUVELLE REALITE. » IL Y A 5 ANS A SAIGON << -

c'est le passe qui n'a jamais existe et qui est ne de trois objets apportes par la Mornie (le 
peigne de metal, le petit tuyau et la balie rouge) par la force du phenomene deja vu. Une fois 
nee, elle se reproduit comme une excroissance exuberante parasite, se nourrissant du suc de 
la realite retrouvee, et bientot elle gagne tout !'espace et submerge ses occupants dans sa pro
fondeur. » SAIGON « se realise dans le laboratoire de Plasphodore par la psychose collective 
- !'image objective d'une realite nouvelle est le resultat de l'addition des substances psychiques 
particulieres. » SAIGON « fait surgir de ses profondeurs de nouvelles substances inattendues 
et de nouvelles relations entre !es participants, il ne se soumet pas a la rationalisation et il mene 
on ne sait pas ou. Une chose est sure - AUJOURD'HUI - C'EST-A-DIRE - IL Y 
A 5 ANS A SAIGON -est une realite qui tire la consequence ultime des tensions entre 
nos OBJETS EXPOSES et leur permet de s'accomplir conformement a la VERITE DES 
ENERGIES SECRETES ... 

Voici Femellon -
I' Androgyne divin degrade au role d'une servante. Secondaire en apparence, il joue dans notre 
constellation un role important et inquietant. Lie par des fils secrets a d'autres objets exposes, 
il deforme d'une facyon inapercyue le cours des evenements, en aspirant a sa divinite perdue et 
a la PLACE CENTRALE DANS LE SYSTEME. Ce n'est que sa mort qui libere le cours 
vers le juste FINALE DE SAIGON. 

Et voici enfin deux derniers objets exposes, des etres quasi humains, enfermes dans la 
cage des OBJETS EXPERIMENTAUX. Il est difficile de deviner le degre et la cause de leur 
degradation. Nous ne pouvons que presumer leur sort. lis servent peut-etre a Plasphodore pour 
des comparaisons secretes ou bien, pour des penetrations honteuses des LIMITES DE LA CONDI
TION HUMAINE. Etant a la merci des instincts de Femellon, ils vont devenir la doublure 
lamentable du FINALE DE SAJGON. 

» PRAGMATISTES << - LE CONTENU 
DE LA PIECE EN SCENES 

I. LA PEUR, L'EXT ASE, LE NEANT ET L' A TTENTE 

Le quotidien dans le LABORATOIRE DE LA TRANSFORMA TION Plasphodore 
continue une serie d'experimentations avec son amante muette, bien qu'il n'espere plus d'en 
obtenir le resultat voulu : l'union de deux » moi « isoles en un seul » MOI « et, par consequent 
- la creation d'une nouvelle situation de depart pour la CONNAISSANCE. 
Nous !es trouvons en train d'exercer leurs etudes. A base du sujet pose par Płasphodore, 
Mamalia essaie d'aboutir a !'EXTREMUM D'ET AT EMOTIONNEL qui doit se realiser 
par une sensibilisation tendue reciproque ... en attendant le moment ou » le mur « qui les 
separe se lezarde. 

II. ECRIS, NOM DE DIEU DE CHAROGNE ! 

Decourage, Płasphodore interromp ses etudes. Mamałia fait des gestes de consolation 
desesperes. Plasphodore !es prend pour un bon point de depart du sujet suivant, celui de la 
torture : » ECRIS, NOM DE DIEU DE CHAROGNE ! « .•• L'ecriture automatique -
Mamalia-medium doit faire surgir de son etat psychique les TRANSMISSIONS SECRETES. 
Elle ecrit : LA TORTURE STERILE GUIDE LA MAIN DANS LE GOUFFRE DES 
MOTS, LA, OU LE NON-SENS ET LE SENS SE RENCONTRENT ET CREENT 
L' AME D'UN ETRE INEXISTANT. SOIS CETTE CREATURE NEE DU MOT, QUI 
N'EXISTE PAS PARMI LES VIV ANTS «. 

Ensuite : » TRANSFORME TOI-MEME ET MOI-MEME EN UN SEUL MOT INEX
PRIMABLE, QU'AUCUN ETRE VIVANT NE POURRA PRONONCER « .•. mais 
cya n'a rien de neuf. 

III. L'IRRUPTION 

Soudain arrive le comte Franz von Telek, frere de Mamalia, !'ancien ami et antagoniste 
metaphysique de Plasphodore. Il y a quelques annees, a la suite d'une dispute, !es deux amis 
ant rompu, mais tout ce qu'ils ont fait a partir de ce moment-la etait la continuation de leur 
dialogue interrompu. Pendant que Plasphodore s'enfonce dans !'isolation, von Telek participe, 
en traversant le monde, a Cie suspectes aventures et il cherche un argument pour lui-meme. 
Leur rencontre inattendue, bien qu'esperee par tous !es deux, provoque un choc qu'ils essaient 
de masquer par une conversation mensongere et astucieuse, en apparence indifferente. 



IV. LA GRANDE FUGUE 

La tension entre !es amis se maintient. La paralysie de la volonte que les exces successifs 
ne peuvent point f aire bouger. Femellon veut profiter de cette situation pour trouver place dans 
la nouvelle constellation. Humilie par Plasphodore, il essaie de le compromettre devant Telek 
en lisant Ies notes de Mamalia. En reponse, l'autre initie un jeu pervers de resistance. Il 
extremalise la tension, change de constellations. Telek essaie d'encherir le premier atout de 
Plasphodore - la demystification de la relation inti111e avec Femellon par la relation symetrique 
avec Mamalia, en suggerant leur passe incestueux. En effet - un nouvel exces : Mamalia 
s'efforce de persuader son frere de la tuer et quand il renonce - elle le frappe a la poitrine 
avec un couteau. Un instant plus tard, tout se fige dans une constellation changee. Mamalia 
embrasse convulsivement Plasphodore et Franz desirant transgresser a tout prix et sans resultat, 
les limites du jeu, se serre contre Femellon. La scene se termine par une attaque de fureur de 
Plasphodore : 
» J'EN AI ASSEZ ! J'AI BLOQUE POUR TOUJOURS TOUTES LES ISSUES. 
UNE SUELE MORT, LA SIENNE ET LA MIENNE, C'EST CELA MA SUELE 
ISSUE <<. 

V. IL Y A CINQ ANS A SAJGON 

A present, c'est Telek qui ne supporte plus la situation et, plus tot que pr~vu dans son 
scenario, il introduit son atout maltre - la Mornie Chinoise, medium rachete d'un charlatan, 
maltresse de l'insinuation. Elle apporte avec elle trois objets en suggerant que ce sont les 
debris - fetiches d'un passe oublie : 
>> TE RAPPELLES-TU CETTE NUIT A SAIGON? QUAND L'OPIUM ENTRAIT 
DANS NOS VEINES, LES ENFLAMMANT DU DESIR DE L'INCONNU„. «. 

Ce sont ces debris ou plutot Ieur COMBINAISON qui brise 1e scepticisme de Plasphodore 
et conduit enfin a l'erruption deja vue. Plasphodore s'evanouit. 



ACTE II. 

VI. LA LETHARGIE 

La Mornie dornine la situation. Eile s'eprend de son role et de son sacrifice. Elle se delecte 
du tragique de son arnour d'autrefois qui n'existe plus et elle tire de Plasphodore la trans
:nission de ~on ~tat de. lethargie. En vain Marnalia essaie de la tuer avec un pistolet charge 
a blanc... C est-11 passe encore quelque chose pendant le sommeil de Plasphodore ? ... La 
cage avec !es objets experirnentaux est decouverte, tout autour il y a des veternents eparpilles„. 
~emell~n rampe de sa cachette comme un sornnarnbule et cherche en vain l'apaisement de 
I obsess1on qm le ronge. Franz von Telek, lui aussi, tourne avec inquietude autour du resultat 
de son jeu qui sernble lui echapper. 

VII. L'EVEIL ET LES SYNCOPES 

Reveille de sa lethargie, Plasphodore ne peut pas revenir a la realite. >> SAIGON « existe 
en lui et le leurre par le besoin irnportun du sornrneil et de la subrnersion. Rien ne peut chan
ger cette situation : ni la fureur, ni la decouverte des rnemoires de Telek avec ses projets 
secrets vis-a-vis de Plasphodore : 
>> ••• ALORS, NOUS POURRIONS FAIRE AVEC CE COUPLE DE CINGLES 
UNE TOURNEE DANS LE MONDE ENTIER„. « 
L'apathie ornnipresente se transforrne en sentirnent d'echec et d'absurdite des recherches pre
alables. Mais Plasphodore n'est pas isole dans son sentirnent de l'echec. La Mornie, amoureuse 
de lui, perd, elłe aussi, tout espoir de son retour, car voici le petit Plasphodore fatigue qui 
demande a Marnalia de s'approcher de lui : 
» TU ES POUR MOI COMME UNE MERE POUR UN FILS MALADE, QUI 
JADIS, PEUTETRE DANS UNE AUTRE EXISTENCE, A CEPENDANT ETE 
UN TITAN ce. 

Repoussee, elle s'enfuit dans une reflexion arnere : 
» LES CHEV ALIERS SE PRODUISENT DANS DES CABARETS ET C'EST LA PO
PULACE TITREE QUI GOUVERNE LES NATIONS ce. 

Telek qui se sent rejette par cette situation qu'il ne cornprend pas et qui le depasse, lutte en 
vain avec la Mornie pour ses droits. Fernellon hurnilie par !es deux hornmes et, en plus, re
pousse par Franz, ne reve plus a sa grande realisation sexuelle.„ 
La construction pyrarnidale du desespoir. 
Seule Mamalia semble attendre quelque chose avec une grande attention. 



VIII. ENFERMES DANS UNE BOULE DE VERRE 

Plasphodore reste seul avec Mamalia. Il lutte contre le sommeil et l'abi'me sombre de 
»SAIGON «. Il lutte en se maintenant dans un etat de veille fievreuse de ses pensees, en 
traversant a plusieurs reprises la distance entre la decomposition extreme du sens et la proxi
mite de l'illumination extatique : 

>> ENFERMES DANS UNE BOULE DE VERRE, NOUS ROULONS PARMI LES 
MONDES FRACASSES EN MILLE MORCEAUX «. 

IX. LA BOULLE DE VERRE 

Le lendemain matin - >> SAIGON « se tapit - une cumulation secrete de la folie. 
Plasphodore se defend, par la contemplation obstinee de la boule de verre, contre !es attaques 
de Franz, qui essaie de la gagner a son idee du >> CABARET DU DELIRE COLLECTIF « : 

>> CE N'EST PAS PAR L'ISOLEMENT QU'ON PEUT VENIR A BOUT ET 
TRIOMPHER DE LA VIE ACTUELLE. C'EST EN ELLE-MEME QU'IL FAUT 
CREER DES FOYERS D'INFECTION QUI LA DETRUIRONT. DES FOYERS 
D'INFLAMMATION DE TOUTE LA SOCIETE, QU'AUCUN INVENTEUR DE 
BONHEUR GENERALISE NE POURRA ANEANTIR «. Soudain, Mamalia intervient. 
La-voila qui serre le larynx de son frere avec une force invraisemblable. Dorenavant, !es eve
nements se deroulent avec la rapidite de la foudre. Femellon se jette au secours pour, un 
instant plus tard, perir de la main de son amant manque. Cette mort ecarte !es ~e~niers 
obstacles invisibles devant l'irruption omnipresente de >> SAIGON «. Une nouvelle idee de 
Plasphodore, celle de culminer l'inquietude interieure en restant couche totalement immobile, 
acce!ere L' ARRIVEE. 



X. LE VOYAGE 

Le soir, le LABO RA TOIRE DE LA TRANSFORMA TION est entierement envahit 
par une realite nouvelle. Trois objets-FETICHES d'ou emane un eclat phosphorique, veillent 
sur sa duree. La porte qui jusqu'a present restait fermee, est ouverte. Dans l'obscurite du 
co~loir, un personnage sombre, une colombe a la main, invite au VOY AGE„. » SAIGON « 

se realise en actes magiques, ou les energies secretes et les tensions entre ses participants 
eprouvent de nouvelles expressions. Les mots prononces subissent une transformation -
meme la phrase desesperee de Telek reste suspendue et change de signification : 
» MOI, JE REYE D'UNE VIE MAGNIFIQUE, DANS LAQUELLE L'HUMANITE 
BRILLERAIT EN CORE UNE FOIS DU FEU TERRIBLE D'UNE CREA TION 
SAUVAGE, AVANT DE DESCENDRE DANS LE GOUFFRE GRISATRE QUI 
L' A TTEND <<„. 
Et voici Plasphodore et Mamalia qui acceptent l'invitation et, conduits par la Mornie, passent 
par la porte ouverte et disparaissent dans l'.abime du couloir„. 

XI. EPILOGUE 

Les gendarmes arrivent, ils trouvent le comte von Telek dans un etat d'evanouissement 
entoure de divers ustensiles. Pourtant, ils ne trouvent aucune trace des autres participants des 
evenements passes. La porte a gauche debouche sur un faux couloir. Ni le peigne, ni le petit 
tuyau, ni la balie rouge - trois objets soigneusement places sur la petite table ne leur disent 
rien. Cette nature morte est pour eux sans importance et tout a fait fortuite. 
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