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Daniel C. Geroald 

WYOBRAźNIA DRAMATYCZNA WITKACEGO 

A WSPÓŁCZESNY DRAMAT POLSKI 

We wrzesmu 1939 roku, kiedy Witkacy 
popełnił samobójstwo, był już poza krę
giem zainteresowania publiczności, a jego 
dwie główne powieści i sześć ogłoszonych 
sztuk było zapomnianych i nie znanych 
poza ścisłym kółkiem przyjaciół i zwolen
ników. Nie należał do żadnego prądu lite
rackiego ani nie założył szkoły dramato
pisarskiej, nie pozostawił więc naśladow
ców ani uczniów, którzy kontynuowaliby 
jego pracę i popularyzowali idee. 

Kariera pisarska Witkacego zakończyła 
się oczywistą klęską. Autor Kurki Wodnej 
i Nienasycenia nie został zaaprobowany 
w kraju i nie był nawet znany za grani
cą. Nieprzyjazna krytyka wyśmiewała, a 
następnie przemilczała jego osiągnięcia 
twórcze. Nawet w latach dwudziestycn, 
kiedy był źródłem skandali i przedmiotem 
sporów, jego powieści nie miały wielu 
czytelników ani widzów jego sztuki, któ
rych większość nie była opublikowana ani 
wystawiona. 

Wskutek katastrofalnych wydarzeń hi
storycznych wydawało się nieprawdopo
dobne, aby tak skrajnie orygilany arty
sta mógł stać się kiedykolwiek kimś wię
cej niż tylko tragiczną ofiarą czasów. Woj
na i okupacja hitlerowska oraz ich na
stępstwa sprawiły, że twórczość Witka
cego nie wywołała większego zaintereso
wania w Polsce w pierwszym okresie po
wojennym. Twórca Szewców niejako sarn 
padł ofiarą szarych sił mechanizacji, 
przed którymi wielokrotnie ostrzegał. 

Jednakże Witkacy, jak przedtem Stend
hal, spodziewał się uznania dopiero w 
przyszłości i przewidział ze znamienną 
dokładnością swoje tryumfalne wyniesie
nie po śmierci. Na wyrazistym ciemno
czerwonym autoportrecie namalowanym 

w 1931 roku zarnieścił pod swoim podpi
sem notatkę: „Na wystawę pośmiertną '.V 

1955 roku". Historia sprostała w ·zwaniu 
i sp ełniła zapowiedź. Jak któryś z jego 
bohaterów, Witkacy powrócił ze świata 
zmarłych, aby cieszyć się nowym życiem. 

Polski październik 1956 roku doprowa
dził do znacznego ożywienia życia kultu
r alnego. W tej atmosferze szybko odkry
t o dzieła Witkacego, które zaczęły odgry
wać ważną rolę w procesie liberalizacji 
sztuki. Jego dramaty były wystawione w 
teatrach całego kraju - wiele z nich po 
raz pierv. szy. W 1957 roku wznowiono 
Nienasycenie w nakładzie 5000 egzempla
rzy, a w 1962 roku wydano w dwu to
mach wszystkie zachowane sztuki w na
kładzie 3000. 

Obie te publikacje, jak również drugi~ 
wydanie dramatów po dziesięciu latach 
w nakładzie 20 OOO egzemplarzy, zostały 
natychmiast rozchwytane. 

W interesującym oKresie eksperymen
tów artystycznych po 1956 roku Witkacy 
bardziej niż którykolwiek inny pisarz czy 
artysta spośród żyjących czy nieżyjących 
otworzył drogę dla nowej polskiej awan
gardy w dramacie i był natchnieniem dla 
młodszego pokolenia twórców teatralnych. 
Tadeusz Różewicz, Sławomir Mrożek, Sta
nisław Grochowiak i wielu innych współ
czesnych polskich dramaturgów podjęło 
zapoczątkowaną przez Witkacego linię 
twórczości dramatycznej , a reżyserzy i 
scenografowie, tak różni jak Tadeusz 
Kantor, Józef Szajna i Jerzy Jarocki, for
mowali swoją osobowość twórczą czerpiąc 
natchnienie z Witkacego i odnosili szereg 
największych sukcesów inscenizując jego 
utwory. Jerzy Grotowski uznał Witkace
go za głównego poprzednika ideologicz
nego swojej własnej koncepcji teatru. 

• 

Witka.cy nie wywarł bezpośredniego 
wpływu - okazał się niemożliwy do na
śladowania. Natomiast narzucająca się 
obecność jego dzieła i legenda jego osoby 
posłużyła w Polsce za wzór nieograni
czonych możliwości teatru nierealistycz
nego opartego na wyobraźni i wyzwolo
nego od stereotypów psychologicznych i 
fabularnych . Nowe pokolenia autorów, 
artystów i widzów teatralnych odkryły, 
że takie sztuki, jak Wariat i zakonnica, 
Oni, Kurka Wodna, Matka i Szewcy wy
przedziły o prawie pół wieku rodzaj wra
żliwości charakterystycznej dla okresu 
powojennego i zapowiedziały wiele głów
nych tematów i nowatorskich technik no
wego teatru europejskiego lat pięćdzie
siątych i sześćdziesiątych. 

Witkacy wydaje się współczesnym nam 
i przemawia bezpośrednio do współczes
ności dzięki szczególnym właściwościom 
swojej \vyobraźni dramaturgicznej, które 
umożli\viły mu wyjście poza swoją epo~ę 
i wniknięcie w dwoistość i rozszczepienie 
wizji świata charakterystycznej dla na
szych czasów. 

1. Etapy przejściowe 

Będąc wizjonerskim analitykiem prze
ciwstawnych stron cywilizacji współcze
snej, Witkacy szczególnie trafnie opisuje 
przejściowe stany rozwoju. Jest wrażli
wym rejestratorem wszystkich tych dw~i
znacznych momentów w rzeczywistości 
społecznej, seksualnej czy psychicznej, 
kiedy procesy przekształceń nie osiągnęły 
jeszcze końcowego etapu, ale są zawie
szone w niepokojących chwilach oczeki
\vania. Zarówno jego sztuki, jak i powieści 
ukazują świat schyłku XIX stulecia gwał
townie przesuwający się w schyłek wie
ku XX. Rudolf Arnheim w „Entropy and 
Art, An Essey on Dis order and Order", 
mówi o takich niezupełnych, zderzają
cych się strukturach, które wytwarzają 
ogromne napięcie, że są to „przejściowe 
stany bezładu, w których zmienione wy-

magania zderzają się z przestarzałymi for
mami". Teatr Witkacego można z powo
dzeniem określić zgodnie z kategoriami 
Arnheima jako dramat następujących co
raz prędzej etapów przejściowego bezładu 
zderzających się z przestarzałymi forma
mi. 

2. Przestarzałe formy teatralne 

Jako artysta przeJsc1owy. uwięziony 
między dworna stuleciami, Witkacy two
rzy warunki do powstania nowych form 
na ruinach starych. Rozkład upadającego 
porządku społecznego przejawia się we 
wszystkich jego sztukach w erozji postaci 
i akcji. Autor obnaża anachroniczność 
typów społecznych i sytuacji politycznych 
przez ukazywanie anachronizmu form 
teatralnych. Na scenę Witkacego, na któ
rej rozg~ywają się tradycyjne formy dra
matu, wdzierają się obce im podziemne 
siły, które opanowują i wywracają spo
dziewany rozwój wydarzeń. Dobre oby
czaje zostają pogwałcone, kiedy ostro za
rysowane sylwetki dziewiętnastowiecz
nych postaci, reprezentujących różne kla
sy społeczne, zostają drogą zdradzieckiego 
procesu pseudomorfozy pozbawione wszel
kich funkcji i racji bytu, skoro nie mogą 
nic robić poza ironicznymi wypowiedziami 
na własny temat. 

3. Anachroniczne warstwy 

W miarę jak różne gatunki dramatu 
podlegają postępującemu rozkładowi, na
stępuje w końcu załamanie samej formy 
dramatycznej. Sztuki stają się śmietniska
mi dla zużytych form. Szczątki, złom i 
rumowisko pozostałe po zburzeniu prze
szłości zalegają scenę. Utwory Witkacego 
ukazują przekrój geologiczny współcze
snej historii i literatury. Różne style dra
matyczne i epoki historyczne są ułożone 
obok siebie w widocznych warstwach. 
Przyrządzając to, co nazywa anachroni-



cznym przekładańcem przestarzałych klas 
społecznych, Witkacy tworzy dynamiczną 
mieszaninę niedopasowanych epok histo
rycznych, gdzie dwa czasy, przeszły i 
przyszły, spotykają się w niepewnej te
raźniejszości. 

4. Ożywione portrety i spustoszone muzea 

Teatr Witkacego ma charakter na 
wskroś obrazowy, ale element wizualny 
nigdy nie pozostaje w spoczynku jako 
trwałe i osobne tło. Obrazy są w nieustan
nym ruchu, który niemal zagraża im 
zniszczeniem. Muzea i portrety grały de
cydującą rolę w życiu i dziełach artysty. 
Jako małe dziecko Staś tworzył muzea 
dla swoich zbiorów, a jako młody czło
wiek wyjechał za radą ojca zwiedzić 
słav~rne muzea europejskie na Wschodzie 
i na Zachodzie. Przez całe dojrzałe życie 
Witkacy zarabiał na utrzymanie pracując 
jako portrecista. Jego sztuki są zbudowa
ne jak muzea przeszłości zawierające ga
lerie portretóv.- przedstawiających anar
e:hicznych indywidualistów. Na koniec ga
lerie zostają spustoszone, a zbiory znisz
czone. 

5. Język pozasłowny 

Zarówno w dramacie, jak i w pow1esc1 
podstawowymi narzędziami Witkacego są 
nie słowa, ale obrazy. Zwłaszcza jego 
sztuki nie mają charakteru wyłącznie 
literackiego, ale są pisane dla teatru, do
magają się wizualizacji i konkretności 
fizycznej albo na scenie, albo w wyobraźni 
czytelnika. Witkacy był pisarzem biegle 
operującym językami pozasłownymi. Od 
najwcześniejszych lat uczył się malarstwa 
i muzyki, dwu najbardziej konkretnych 
zmysłowo gałęzi sztuki, i kształcił się w 
matematyce i filozofii, dziedzinach ab
strakcyjnych. W wyjątkowym stopniu 
obeznany z tymi nieliterackimi sposobami 
postrzegania, Witkacy był w stanie wyra·
zić plastycznie treści pojęciowe jak rów
nież psychiczne i społeczne w kategoriach 

matematycznych, muzycznych i wizual
nych. 

Krytycy zawsze ubolewali, że utworom 
Witkacego brak wdzięku literackiego i do
skonałości stylistycznej i że jego język 
jest niechlujny i nieścisły. Zarzutów ta
kich żaden artysta teatru nie podniesie 
przeciwko jego stylowi dramatycznemu, 
ponieważ jako autor sceniczny Witkacy 
korzysta z obrazów teatralnych z wielką 
precyzją i siłą. Nawet rzekoma nie
ścisłość języka, polegająca na używaniu 
tych samych wyrazów w coraz szerszym 
zakresie znaczeniowym i w coraz szer
szych kontekstach, odgrywa w je
go sztukach dramatyczną rolę. Niezdol
ność słów do wyrażenia tajemnicy i za
mętu istnienia zostaje usceniczniona jako 
ułomne przedstawienie. 

Nie mogąc przt:kazać swoich najistot
niejszych doświadczeń (czy może nawet 
jeb przeżywać), postaci mogą tylko maja
czyć i bełkotać. Toczą pianę z ust, wrzesz
czą i ryczą; rzucają się na siebie nawza
jem, zwijają w kłębek, rozszerzają i 
zmniejszają. Przesadna gestykulacja i po
tok słów stanowi hiperboliczną odpowiedź 
na opór, jaki życie stawia słowom. Autor 
panuje nad stosowaniem tego środka wy
razu i sprawia, że widzowie i aktorzy bez 
silniejszych emocji przyglądają się temu 
hałasowi i furii jako rozpaczliw~1'11 popi
som czy też graniu obłąkanych ról. 

Witkacy stworzył dramat osobistych, 
społecznych i metafizycznych stanów 
przejściowych, który ujmuje panujące w 
naszych czasach anachronistyczne prze
mieszanie epok przez demaskowanie zu
żytych form teatralnych za pomocą sil
nych obrazów scenicznych nieodmiennie 
dążących do samozagłady. Najlepszy pol
ski dramat awangardowy lat sześćdzie
siątych i siedemdziesiątych rozpoczął się 
w tym punkcie. 

Daniel C. Gerould 
„Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz» 
Państwowy Instytut Wydawniczy 1981 

St I. Witkiewicz 

WSTĘP DO TEORII CZYSTEJ FORMY W TEATRZE 
(fragment) 

Nienawidząc współczesnego teatru we 
wszystkich jego odmianach i nie mając 
ko~petencji w kwestiach teatralnych, nie 
mamy zamiaru podać tu jakiejś teorii 
opartej na fachowej znajomości rzeczy. 
Chodzi nam jedynie o bardzo pobieżne 
naszkicowanie pewnej idei, co do której 
nie mając odpowiednich danych nie twier
dzimy bynajmniej, że jest do urzeczywf
stnienia. Gdyby istniały faktycznie dzie
ła, które by choć w przybliżeniu były 
wyrazem tej „teorii'', można by o niej 
mówić zupełnie inaczej. Dzieł takich nie 
ma tymczasem, a nawet, jak to sami przy
znajemy, wątpliwe jest. czy kiedykolwiek 
będą. Żyjemy w czasach programowości: 
zanim spontanicznie powstanie kierunek 
jakiś w sztuce, można często obserwować 
teorię jego w stanie względnej doskona
łości. Teorie zaczynają tworzyć kierunki, 
a nie odwrotnie. Zresztą w dawnych cza
sach nie było „kierunków" w naszym 
znaczeniu, nie było różnych „izmów", 
były potężne indywidualności i szkoły 
złożone z ich współpracowników. Tak 
przynajmniej było w malarstwie. Coraz 
większe przeintelektualizowanie procesów 
twórczych i naginanie bezpośrednich pro
tuberancji do z góry powziętych zasad 
jest charakterystyczną cechą naszych cza
sów w sztuce. Nie mamy zamiaru w ten 
sposób usprawiedliwiać naszej „teorii"'. 
Nie powstała ona programowo na tle ogól
nej programowości dzisiejszej sztuki. Są 
to tylko pewne luźne uwagi, nasuwające 
się przy odbieraniu wrażeń od dzisiejszego 
teatru lub też przy obserwacji dzisiej
szych prób „odrodzenia" sztuki teatralnej, 
na tle bardzo słabej wiedzy o tym, czym 
był teatr dawniejszy. Było to nieraz udo
wodnione, że t~atr powstał z religijnych 
misteriów. Cała sztuka ma źródło swe w 
metafizycznych uczuciach, podobnie jak 

religia, w dawnych czasach be:cpośrednio 
z nią związana. Tylko o ile malarstwo i 
muzyka i poniekąd rzeżba, które to sztuki 
posiadają swoiste, proste elementy dzia
łania, stały się w pewnym sensie ode
rwane, tj . stały się Sztukami Czystymi, 
o ile architektura upada coraz bardziej 
jako taka, służąc coraz mniej idealnym, 
a bardziej użytkowym celom, o tyle teatr, 
którego elementami są ludzie i ich działa
nia, podobnie jak elementami malarstwa 
są kolory zamknięte w formy, a muzyki -
dźwięki ujęte w rytmie, teatr musiał, przy 
postępującym zaniku uczuć metafizycz
nych, przejść w czyste odtworzenie życia_ 
Obrządek religijny, tracąc swoje znaczenie 
bezpośrednie, rodzi teatr jako drugorzęd
ny produkt swego upadku. O ile nam się 
zdaje, widać to dobrze na Grecji, w któ
rej po raz pierwszy powstaje oddzielony 
od misterów religijnych teatr; drugi raz -
w czasach zaczynającego się rozkładu 
chrześcijaństwa w wieku XV, kiedy za
czyna powstawać teatr, początkowo opra
cowujący tylko tematy religijne i którego 
rozwój, a raczej ciągły upadek, trwa aż 
do naszych czasów. Teatr jest Sztuką, 
która przez jakość swoich elementów, tj. 
przez to, że ma do czynienia z ludźmi 
i ich działaniami, powstaje, w swojej naj
czystszej formie, jedynie w miejscu spęk
nięcia i załamania danego kultu, i ma
jąc w istocie swojej element rozkładu, 
z założenia swego jest jakby w ciągłym, 
po~tępującym upadku. 

Niezależnie od powstawania nowych 
i upadku dawnych kultów religijnych roz
wijała się fiłozofia, która w naszych cza
sach doszła do pewnego rodzaju pożarcia 
samej siebie. Jesteśmy w okresie upadku 
nie tylko religii, ale w ogóle wszelkiej 
metafizyki, co ujawnia się również w zja-



wisku, które nazwaliśmy „nienasyceniem 
formą" w sztuce; jesteśmy w okresie za
niku samych uczuć metafizycznych, sta
jących się w dalszym społecznym rozwo
ju ludzkości czymś zbytecznym, nieuży
tecznym. Teatr jeden nie tylko nie prze
chodzi na razie przez okres „nienasycenia 
formą" , ale poza pewnymi czysto zewnę
trznymi „dziwnościami" u niektórych au
torów, chcących połączyć tajemniczość 
istnieni:i w jej życiowych objawach z 
trzeźwością współczesnej myśli, trwa da
lej w spotęgowanym realiźmie, w czym 
poważną konkurencję robi mu kinemato
graf. Na tle tego ujav.;niają się różne pró
by „odrodzenia' ' , których nieistotność mu
simy tu zaznaczyć i podać w najogólniej
szym zarvsie możliwość, zresztą bardz:J 
wątpliwą: istotnego odrodzenia sztuki 
teatralnej nie przez nową interpretację 
dzieł już stworzonych, tylko przez ich 
zupełnie nowy typ, którego, o ile nam się 
wydaje, w czystej jego postaci jeszcze 
nie było. 

Mamy dzisiaj kilka typów sztuk tea
tralnych, w których jednak człowiek 
współczesny nie może w czystym stanie 
przeżywać tego, co określiliśmy ja~o 
uczucie metafizyczne, tj. Przeżywanie 
Tajemnicy Istnienia jako jedności w wie
lości w postaci doznawania wrażenia tej 
jedności od związków jakości prostych, 
jak to jest w malarstwie i muzyce. Są
dzimy, że w dawnych czasach, kiedy rel'.
gia i sztuka stanowiły bardziej zwartą, 
niezróżniczkowaną masę, moment czysto 
artyst yczny, tj . całkowanie danej wielości 
elementów w jedność lub też jej stwarza
nie, nie był tak wyraźnie oddzielony od 
momentu czysto religijnego, tak u wi
dzów, jak i twórców, jak to jest obecnie. 
My z dzieł sztuki dawnej rozumiemy 
obecnie tylko moment pierwszy, tj. pbj
mujemy samą form ę dzieła sztuki, 
która jes t dla nas (oczywiście tej nielicz
nej garstki, która sztukę tak jak należy 
rozumie), ta sama \V istocie swej w dzie
łach dawnych, jak i nowych. Naturalni~, 

rnówimy tu o nowych dziełach prawdzi
wej Czystej Sztuki, tj. tej, której treścią 
nie jest odtwarzanie widzialnego świata 
lub uczuć życiowych, tylko jedność czysto 
formalna, wiążąca dane elementy w nie
rozerwalną całość. Będziemy starali się 
przeprowadzić pewną analogię pomiędzy 
malarstwem i rzeźbą z jednej strony, a 
teatrem z drugiej. Sądzimy, że podobną 
analogię można by przeprowadzić również 
pomiędzy muzyką a teatrem, ponieważ 
muzyka była początkowo tylko akompa
niamentem do rytualnych tańców, częścią 
lub dodatkiem obrzędów religijnych, o
prócz tego, że jako śpiew była bezpośre
dnim wyrazem stanów uczuciowych nie 
tylko w religijnych wymiarach. Dziś, na 
tle postępującej mechanizacji życia i upad
ku wszelkiej metafizyki, nastąpiło odro
dzenie Czystej Formy w rzeźbie i malar
stwie, odrodzenie, które według nas jest 
też osta tnim jej podrygiem na naszej pla
necie. Pytanie nasze można sformułować 
w sposób następujący : Czy możliwe jest 
powstanie, choćby na czas krótki, takiej 
formy teatru, w której współczesny czło
wiek mógłby, niezależnie od wygasłych 
mitów i wierzeń, tak przeżywać metafi
zyczne uczucia, jak człowiek dawny prze
żywał je w związku z tymi mitami i wie
rzeniami'? 

Podobnie j,ak w malarstwie i rzeźbie 
przeżywamy samą formę jako taką i na
wet tworzymy nową, niezależnie od daw
no zgasłej wiary obowiązującej w danym 
kulcie, i sama konstrukcja formy jest dla 
nas abstrakcyjnym „dopingiem" dla prze
żywania uczuć metafizycznych, twierdzi
my, że tak samo musi być możliwość 
takiej formy w teatrze, formy, w której 
samo stawanie się w czasie, „dzianie się" 
czegoś , określonego jedynie czysto formal
nie, czegoś, czego elementami będą oczy
wiście działania ludzkie, będzie w stanie, 
niezależnie od życiowej treści samych 
działań i ciągłości charakterów działają
cych osób, wprowadzić nas w zupełnie 
inny niż życiowy wymiar przeżywania, 

• 

w sferę uczuć metafizycznych, podobnie 
jak 1o jest w Sztuce Czystej. 

Aby podobną formę w teatrze stworzyć, 
trzeba , oprócz i st o t n e j p ot r z e b y 
jej stworzenia, czego zdaje się dziś nikt 
w dostatecznie wysokim stopniu nie po
siada , zupełnego zerwania ze wszystkimi 
dzisiejszymi teatralnymi konwenansami, 
z dzisiejszym pojęciem sceniczności, akcji 
i psychologicznej podstawy konstrukcji 
sztuki teatralnej. Napięcie bowiem uczu
ciowe podczas trwania na scenie dramat u 
czy czegoś podobnego polega dziś jedynie 
na przejęciu się losami bohatera. Naj
przód wszystko się wyjaśnia: co i jak, po
tem zaczyna się wikłać, dochodzi do 
szczytu, potem - bum!! straszna awantu
ra i wszystko się kończy. To wszystko, 
oczywiście, w czysto :lyciowych wymia
rach, jedynie trochę spotęgowanych. De 
tego widz musi być ciągle zajęty, ciągle 
ktoś wchodzi i wychodzi w związku z całą 
intrygą, która jest główną osią zaintereso
wania, ciągle jest jakaś awantura na sce
nie, ale tylko zależnie od uczuć i cha
rakterów lub też zd erzenia ich między 
sobą albo z jakimiś wyższymi potęgami 
- i to się nazywa akcją. Widz nie może 
się nudzić z powodu braku ruchu na sce
nie ani przez chwilkę. Walka człowieka 
z samym sobą lub z losem, konflikty dc:
nego charakteru z sytuacjami zewnętrz
nymi - oto całe „menu" t eatru współ
czesnego, od którego już mdlić zaczyna 
nawet tak zwaną szerszą publiczność. Dru
gi rodzaj to różne gatunki strachu przed 
niewiadomym, zaczynając od ciemnego 
pokoju, a kończąc na śmierci, zużyte jako 
efekty na scenie, od których mrowie prze
chodzi po krzyżu - więcej nic. Trzeci 
rodzaj to symbolizm: cały czas lata np. 
niebieski ptak po scenie, ale widz musi 
mieć ciągle w pamięci, że ten ptak to nie 
żaden ptak, tylko miłość przez wielkie M. 
Ptak nareszcie zdycha - to znaczy, że i 
miłość zdechła też w jakimś sercu. Poza 
tym mamy historię i wszystkich dawnych 
mistrzów sceny w starych, współczesnych 

im i nowych stylizacjach, mamy dramaty 
składające się z żywych obrazów, wypeł
nione rnn!ej lub więcej mętną historiozo
fią, drarnaty muzyczne, muzyczno-ryko
we, rykowo-wyciowe, wyciowo-piskowe -
wszystko na nic: nuda w teatrze panuje 
niepodzielnie. Czy to będzie grecka tra
gedia po grecku, czy Szekspir po szekspi
rowsku, czy Ibsen po grecku i zmoder
nizowany Ajschylos, skutek jest prawie 
ten sam. Czy to będzie dążenie do maksy
malnego uproszczenia: jakaś jedna deska, 
prześcieradło i mówienie wszystkiEgo jed
nym i tym samym tonem, czy absolutny 
realizm monachijski czy moskiewski, 
wszystko to już jest znane i oprócz ma
niaków uproszczenia lub kompl ikacji, sa
mych „odradzaczy'', nikogo istotnie 
wstrząsnąć nie potrafi. 

W Grecji ludzie szli do teatru prawdo
podobnie dla innych zupełnie wrażeń niż 
my. Oni treść sztuki znali dobrze, bo treść 
ta była tylko pewną wariacją znanych 
wszystkim mitów. Na tle tej znane j treści, 
która była tłem metafizycznym stawania 
się na scenie, wszystko co się działo, cały 
przebieg akcji był tylko przez swoją 
formę spotęgowaniem elementu metafi
zycznego, którego w życiu, oprócz wyjąt
kowych chwil ekstazy, coraz mniej za
czynali ludzie spotykać. Uczucia ludzkie 
jako takie były tylko elementami stawa
nia się, były pretekstem dla czysto for
malnych związków , wyrażających inny 
w ymiar psychiczny przez swoje stosunki 
i syntezę obrazów, dźwięków i znaczenia 
wypowiadanych zdań. Nie były one tre
ścią główną przedstawienia, wybebesza
:acą widza w prawie czysto fizyczny spo
sób. 

Zadaniem teatru jest według nas to 
właśnie wprowadzenie widza w stan wy
jątkowy , który nie może być osiągnięty 
tak łatwo \V przepływaniu dnia codzien
nego w czystej swojej formie , stan uczu
ciowego pojmowania Tajemnicy Istnienia. 
Jest to w ogóle celem całej Sztuki, tylko 
teatr, w przeciwieństwie do innych sztuk 



mających swoje epoki \\' iększej lub mniej
szej istotności wyrazu tych właśnie treści, 
jest jakby zawsze tylko degrengoladą cze
goś, co być mogło, lecz nie jest. O ile in
ne sztuki oddzieliły się faktycznie od ob
jawów czysto religijnych, jako treści ich 
doda tkowe, o tyle teatr, który jest dal
szym ciągiem obrzędu, nie mógł się ostać 
wkraczającemu weń życiu i stał się po
woli nim samym. Jakby pozostała po 
czymś skorupa wypełniona została zupeł
nie inną treścią . 

Budowa sztuki dramatycznej, wybór 
punktów węzłov.-ych postulowanej całości 
wypadków życia lub jakiegoś faktyczne
go przebiegu zdarzeń, jest to ten element 
konstrukcyjności, pozostały po dawnym 
obrzędzie. Ale treść tego wszystkiego jest 
kompletnie inna, mimo że tu i tam dzia
łają jakieś istoty: ludzie czy fantastyczne 
bóstwa. 

Dawniej były to bezpośrednie symbole 
Tajemnicy, przez które przeświecała ona 
dość bl i s~o i v.;yrażnie - dziś są tylko 
ludzie i tylko w tym pewnym spotęgowa
niu, w tym stłoczeniu na małym okresie 
czasu wielkich wypadków możemy mieć 
pewne poczucie dziwności życia, której, 
rozwleczonej w przebiegu dnia codzien
nego, a nawet „świątecznego" , wcale już 
nie dostrzegamy. To ostatnie jednak wra
żenie daje nam właśnie, w stopniu daleko 
wyższym niż teatr, pogardzany i mimo to 
groźny jego wróg : kinematograf. Twie::-

dzimy, że cokolwiek się uczyni , czy jako 
uproszczenie, czy skomplikowanie, w celu 
\vystawienia, zupełnie odmiennego od po
przednich sztuk teatralnych już stworzo
nych, bezsilni będziemy wobec ich cha
rakteru wewnętrznego, wynikającego z 
celu, dla którego stworzone zostały przez 
ich autorów. Granicy tożsamości dzieła 
dramatycznego z samym sobą przejść nie 
możemy. 

Z jednej strony mamy ;,wystawiaczy", 
którzy uważają za treść główną wrażenia 
dźwiękowe lub dekoracje i ruchy. Inni 
chcą zrobić syntezę tych elementów w ich 
największym spotęgowaniu i doprowadza
ją widza do zupełnego obałwanienia: n ~e 
wie on, co się z nim dzieje wśród pie
kielnych dźwięków, to znów szatańskich 
w swym bogactwie obrazów; czasem usły
szy jakieś zdanie, którego sens ginie w 
w ogólnym bric-a-brac'u wrażeń, i w re
zultacie powstaje tylko chaos przeciwnych 
sobie elementów, nie złączonych przez 
autora jedną we wnętrz n ą ideą 
samej formy, ponieważ sztuka po
trzebuje tylko pewnego natężenia elemen
tów, aby być realistycznie wystawiona 
i pojęta przez widzów. żadna stylizacja 
nie uczyni z realistycznej koncepcji cze
goś jakościowo innego, co by mogło dać 
nowy wymiar przeżywania. ( ... ) 

St. L Witkiewicz 
„Nowe formy w malar stwie. 

S?Jkice eS'tety·czne. Teatr." 
PWN, •W-wa 1974 

St. I. Witkiewicz 

O ARTYSTYCZNEJ GRZE AKTORA 

( ... )Mam wrażenie, że niewielu dziś reży

serów zdaje sobie sprawę z tego, jak po

winien grać aktor. Najzdolniejszy reży

ser, nie mający określonego ogólnego po

glądu na sztukę sceniczną, błąka się czę

sto bez zdecydowanego kierunku wymy

ślając coraz to dziksze sposoby zadowo

lenia swych dostatecznie teoretycznie nie

uświadomionych artystycznych instynk

tów. Stąd te piekielne mieszaniny w grze, 

albo też nużąca jednostajność, która sa

ma przez się nie jest jeszcze niczym ar

tystycznym. Bez wypełnienia pewnych 

warunków podstawowych, na razie czysto 

negatywnych, nie ma mowy o artystycz

nej twórczości na scenie. Pierwszym we

dług mnie warunkiem, podstawą, od któ·

rej zaczyna się dopiero możliwość arty

stycznej gry, jest pewne przezwyciężenie 

uczucia w jego scenicznym wyrazie. Mó

wię „pewne", bo wyeliminowanie całko

wite uczuć ze sceny, poezji i muzyki, po

dobnie jak programowe odrzucenie świata 

widzialnego w rzeźbie i malarstwie, pro

wadzi do zimnej abstrakcji formalnej, po

zbawionej napięć kierunkowych i dyna

micznych, do zubożenia Czystej Formy, 

a nie do jej większej czystości. W sferze 

sztuki wszystko jest złożone z dwóch ele-

mentów: formy i treści - żadnego z nich 

usunąć nie można. Chodzi o odpowiednią 

proporcję, a mianowicie taką, aby strona 

formalna: bezpośrednio działająca kon

strukcja, była raczej istotną, a treść sta

nowiła tylko pretekst do nadania częściom 

tej konstrukcji większego formalnego zna

czenia. To właśnie stosuje się do objawów 

uczuciowych w grze aktorskiej. Widz, 

który ma przejmować się czysto fizycznie 

uczuciami wyobrażonych przez grających 

na scenie ludzi, jako takimi, nie może 

j e d n o c z e ś n i e doznać wrażeń od 

konstrukcji: barw, dźwięków, ruchów i 

z n ac zeń po j ę ć i dział a ń, z po

wodu tego, że dwa odrębne wrażenia nie 

mogą być jednocześnie w całej pełni 

uświadomione w danej chwili naszego 

trwania: jedno tylko z nich będzie trwało 

jako takie - inne stanowić będą tła 

zmieszane, wpływające na zabarwienie 

uświadamianej jako takiej treści danego 

momentu. Z chwilą kiedy uczucia życio

we wysuną się na plan pierwszy, cała 

formalna strona rzeczy jako taka ginie 

i . staje się tłem, środkiem spotęgowania 

tych uczuć - nie może działać sama 

przez się. ( .. . ) 
St. I. Witkiewicz 

„Czysta forma w teatrze" 
WAF, W-wa 1977 



REGULAMIN 

FIRMY PORTRETOWEJ 

„S. I. WITKIEWICZ" 

Regulam;n wydrukowany jest w tym celu, 
aby oszczędzić f irm ie mówienia po wiele razy 
tych samych rzeczy: 

§ l. Portrety wytwarza firma w następujqcy;;h 

rodzajach : 

1. Typ A - Rodzaj stosunkowo najbar
dz iej tzw. „wylizany". Odpowiedni ra
czej dla twarzy kobiecych niż męskich. 

Wykonanie „gładkie'', z pewnym zatra
ceniem charakteru na korzyść upiększe

rna, względnie zaakcentowania „lad
ności". 

2. Typ B - Rodzai bardzi l!j charakterlj
styczny, jednak bez cieni a karykatury. 
Robota bardziej kreskowa niż typu ,t. 
Z pewnym odcieniem cech charaktery
stycznych, co n ie wyklucza ,,ladności" 

w portretach kobiecych . Stosunek do 
modela obiektywny. 

3. Typ B + d - Spotęgowanie charakteru, 
graniczące z pewną karykaturalnością . 

Głowa większa niż naturalnej wi elkości. 

Możliwość zachowania w portretach ko
biecych „ladności", a nawet jej spotę

gowanie w kierunku pewnego tzw. „de
monizmu". 

4. Typ C., C + Co„ Et, C + H„ C + Co + 
+ Et, itp. Typy te wykonane przy po
mocy CrHsOH i narkotyków wyższego 

rzędu, obecnie wykluczone. Charaktery
styka modelu sub iektywna, spotęgowa

nia karykaturalne tak formalne, jak 
psychologiczne nie są wykluczone. 

W granicy kompozycja abstrakcyjna, 
czyli tzw. „czysta forma". 

5. Typ D - To samo osiągnięcie bez żad
nych sztucznuch środków. 

Motto: Klient musi bl/Ć zadowolony. 

Nieporozumienia wyktuczone. 

6. Typ E - Jego kombinacje z poprzed
nimi rodzajami . Dowolna interpretacja 
psychologiczna, wedlug i ntuicji firmy. 
Efekt osiągnięty może być zupelnie rów
ny wynikowi A i B - droga, którą się do 
niego dochodzi jest inna. Jako też sam 
sposób wykonania, który może b71ć roz
maity, ale nie przekroczy n igdy granicy 
(d). Może być również kombinacja 
E + d . na żądanie. Typ E nie zawsze 
możliwy do wykonani a. 

§ 2. .„Klient nie ma prawa żądać zniszczenia 
portretu. Zasada ta stosuje się oczywiście 

tylko do Typów A., B., i E., czystych bez 
dodatku (d) - to znaczy bez dodatku 
przesadnej charakterystyki czyli do tzw. 
„Typów seryjnych". Zasada ta wprowadzo
na została dlatego, że nigdy nie wiadomo, 
czym kogo zadowolić można. (.„) Gwaran
cją dla klienta jest to, że firma we wła

snym interesie nie wypuszcza utworów, 
mogqcych popsuć jej markę. Może być wy
padek, że firma sama nie uzna swego 
utworu. 

§ 3. Wykluczona absolutnie jest wszelka kry
tyka, ze strony klienta. Portret może się 

klientowi nie podobać, ale firma nie może 
dopuścić do najskromniejszych nawet uwag, 
bez swego specjalnego upoważnienia. Gdy
by firma pozwoliła sobie na luksus wy
słuchiwania zdań klientów, musiałaby już 

dawno zwariować. ( .„) Po namyśle, ewen
tualnie po poradzeniu się osób trżecich, 

klient mówi tak (lub nie) i koniec - po 
czym podchodzi (lub nie) do tak zwanego 
„okienka kasowego", to znaczy po prostu 
wręcza firmie umówioną sumę. Nerwy fir
my, ze względu na niesłychaną trtldność 

zawodu tejże, muszą b71ć szanowane. 
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