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Jan Nowara 

Miłość w świecie udręczeń 

Ponure proroctwa Witkacego spełniły się . Przez świat prze
toczyły się brunatne i czerwone fale. Wynalazcy ogólnej szczę
śliwości zabrali człowiekowi duszę i rzucili go na pastwę szarych 
mas. Cywilizacja wstrzyknęła mu w żyły jady: zmonopolizo
wane, usystematyzowane, zmechanizowane. Stało się. 

Niektórzy pytają: po co dziś grać Witkacego? Nadawał się 
do walki z komunizmem . Mamy to już za sobą . 

A co mamy przed sobą? Co z Tajemnicą Istnienia, Istnieniem 
Poszczególnym - naszym, osobistym ... Czy życie ma jakiś głęb
szy sens? Czy potrzebne nam: Absolut, Dusza, Wieczność? 

A może sztuka nie powinna stawiać już dziś takich pytań. 

Dramat życia Stanisława Ignacego Witkiewicza dostrzegany 
jest powszechnie w kontekście jego klęsk artystycznych , nie
zrozumienia, niedocenienia, osamotnienia. Śmierć, którą zadał 
sam sobie w chwili wkroczenia do Polski dwóch armii - ze 
wschodu i zachodu - wydaje się z kolei nieuchronnym zwień

czeniem jego cywilizacyjnego katastrofizmu. Ale czy w tych 
dwóch sferach zamyka się jego los? Czy dają one najlepszą 
odpowiedź na pytanie o dramat tego Istnienia Poszczególne
go? Różne teksty Witkacego, szczególnie jego listy, zdają się 
temu przeczyć. 

Nasz spektakl „Mątwy-Pragmatystów" pragnie zrobić użytek 
z takiego przeświadczenia i wprowadza na scenę wartość 
w świecie Witkacowskich udręczeń być może n iespodziewaną 

- miłość . 

Jan Nowara 



Witkacy do żony 

(Zakopane) 13N 1927 NP3 

Najdrożsm Nineczko: Dziękuję Ci bardzo za list i wiado
mość. 

Im więcej myślę nad eksperymentami ostatnimi na
szego pożycia, umacniam się tym więcej w przeko
naniu, że zasadnicza reforma w myśl moich teorii 
musi nastąpić, gdyż inaczej skutki mogą być dla obu 
stron opłakane. A tak przynajmniej zachować można 
to, co najistotniejsze, tj. przywiązanie. Piszę drugi ar
tykuł. B. tęsknię do Ciebie psychicznie (i nawet psy
chofizycznie), ale nie erotycznie, ale wzdrygam się na 
myśl o łańcuchu, od którego mnie szyja boli. Ach -
gdybyś Ty chciała zrozumieć wartość prawdziwą nas 
dla siebie w przyszłości a nie n iszczyć tego, co istotne 
w im ię fi kcji - bo dla ciebie nie ma nam iętności, tylko 
fi kcje własności. Na ten tem at jestem oczywiście nie
szczęśliwy, ale tam, gdzie jesteśmy dotąd, jest tylko 
ruina moralna i fizyczna, zanik wszelkiej ochoty do 
życia i twórczości i nienawiść. 

Całuję Cię Bardzo 
Twój prawdziwy Mąż 
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Jan Błoński 

Hierarchia doznań metafizycznych 

„Sen jest naszym wzorem - powiada Korbowa - ale narkotyki 
[ ... ] nie stworzą tego życia poza życiem , do którego tęsknimy". 
„Chcieliście oszukać najistotniejsze prawa bytu i stanowić jedność 
bez treści poza życiem" - złości się pragmatysta von Telek. „Czuję 
nienasycenie tak potworne, że mózg mi w kaszę gorącą zamienia" 
- narzeka Tumor Mózgowicz. „Hyrkanicznym pożądaniem nazy
wam pożądanie absolutu w życiu - obwieszcza Hyrkan IV - Tylko 
wierząc w absolut i jego osiągnięcie , możemy coś w życiu stworzyć" . 

„Przy pomocy moich metod uczynię z ciebie atletę najistotniejszych 
niedosytów, które dopiero otworzą ci wrota tajemnicy najwyższej: 
zasady TOŻSAMOŚCI FAKTYCZNEJ POSZCZEGÓLNEJ" - zapo
wiada w „Nadobnisiach i koczkodanach" inny Pandeusz. Inny, 
a może ten sam, albo podobny, bo w sztukach Witkacego wracają 
nie tylko typy, ale także nazwiska, co również daje do myślenia ... 
I dalej: „tylko spełnienie rzeczy niedosiężnych mogłoby mnie uz
drowić'' - wyznaje Wścieklica. „Wielkość w sztuce jedynie jest dziś 
w perwersji i obłędzie" - zapewnia Walpurg. „Nie ma już w życiu 
niczego, co mogłoby mnie nasycić" - powiada szalony maszynista 
Tengier-Trefaldi. „Ja chcę trwać wiecznie, bez końca, a wszystko 
mi się wymyka, bo jest za śliskie, za małe ... " - mówi Jan ul ka córka 
Fizdejki. Zaś Księżna w „Szewcach", najbardziej groteskowo: „Czuję 
miłość wszystkiego. Ach - gdyby tak wypełnić sobą świat i zdechnąć 
choćby pod płotem, zaraz potem". Nie ma - z wyjątkiem „Mister 
Price'a", „W małym dworku" i „Wariata i zakonnicy" - sztuki Wit
kacego, gdzie by bohaterowie nie wypowiadali expressis verbis 
podobnych pragnień . Ale tam także postępują jak szaleńcy: gwał
townie, nienasytnie, niezrozumiale. Witiewiczowscy „wariaci" po
szukują doznania, które umieszczają „poza życiem": aby je osiąg
nąć, należy przekroczyć osobowość i zniekształcić zwykły porządek 
uczuć. Można je osiągnąć w „odwrotności życia", będącej zarazem 
jego „deformacją". Rodzi się z „komplikacji uczuć", które są „nie-



rzeczywiste , a nie są przecież kłamstwem". A zatem w „piekielnym 
świecie sztucznej psychicznej konstrukcji", w którym - i tylko w 
którym - można „być istotnie" . Jest tajemnicą (tajemnica naszych 
przeżyć jest głębsza niż jakiekolwiek słowo"). Albo raczej , jak -
ściślej chyba!- mniema mądry Papuas, odsłania tajemnicę , prowa
dzi do tajemnicy, oczywiście absolutnej . Aby to doznanie osiągnąć, 
wzorować się należy na śnie, posiłkować narkotykami , wprawiać 
w szaleństwo, zanurzyć w zło i perwersję„ . aczkolwiek, ściślejszym 
sensie, nie da się tajemnicy sprowadzić do zła, snu, narko- czy 
erotomanii . Znosi ono w końcu poczucie czasu (Janulka chce trwać 
wiecznie), przestrzeni ( Księżna „wypełnia sobą " świat) i różnicę 
między ja a nie-ja (Wahazarowi zdaje się, że „jest wszystkim"). 
Może więc bohaterowie Witkacego szukają śmierci, świadomie lub 
nieświadomie? Trudno to całkiem wykluczyć . Można jednak także 
powiedzieć, że chcą spotęgować poczucie pełni życia: czyż tajemni
cza chwila nie przypomina czasem miłosnego spazmu? Zwłaszcza 
wtedy, kiedy mówią o niej kobiety„. Jakkolwiek by było, nie mógł 
jej Witkacy w dramacie opisać dokładnie: co najwyżej przytoczyć, 
co o niej postacie mówią , albo też pokazać , jak do niej dążą . 

Określają ją zaś jako „nienasycenie". [„ .] sam Witkacy używał tej 
nazwy równoznacznie z „uczuciem metafizycznym" [„ .], opiera się 
o bezpośrednio daną jedność naszego ja, naszej osobowości ". 

Jako pierwotne, uczucie metafizyczne musiało pojawić się przed 
powstaniem religii czy sztuki. Ale jeśli tak, błyska także we współ
czesnym życiu! Jednak tylko wtedy, gdy człowiek odwraca się od 
swoich praktycznych i społecznych potrzeb .. . Może ono być obu
dzone - pisze Witkacy - przez „silne napięcia uczuć życiowych, 
filozoficzne rozmyślania , widoki natury, sny lub jakiekolwiek wy
kraczające poza codzienność zjawiska". Także „w chwili zasypiania 
lub budzenia się , kiedy wmyślamy się w „pewne koncepcje wy
ższego rzędu ", na przykład „w nieskończoność przestrzeni w związku 
z astronomią, starając się pojąć aktualną nieskończoność Istnienia". 

Ciekawe jest zwłaszcza to, co Witkacy mówił o stosunku uczuć 
metafizycznych do ,,życiowych". Powiedział , że „ nawet współczesny 
człowiek miewa chwile, kiedy wszystko wydaje mu się nie tak znów 
prostym i jasnym. Stany te jednak są tak lotne i nikłe [„. ], że nawet 

jeśli jakość jedności wystąpi [„. ] jako lekkie tylko dziwaczne zabar
wienie jakiegoś kompleksu jakości innych , moment taki („ .) szybko 
bywa stłumiony" . 

Witkacy twierdził też, że „stan jedności naszego ja występuje rów
nież przez jedno, bardzo natężone uczucie , np . strachu, bólu lub 
radości, ale [„ .] nie może tam być miejsca na uświadomioną jed
ność jako taką i stan taki jedynie jako wspomnienie może być 
przyczyną niepokoju metafizycznego, nigdy zaś bezpośrednio w 
chwili trwania". Tak dziwnie - nie w chwili trwania „natężonych 
uczuć", ale we wspomnieniu . Całkiem jak w programowej rozpra
wce . Bo też, kiedy uważnie czytać Witkacego, natrafia się stale na 
takie poglądowe wręcz ilustracje jego teoretycznych rozważań . Jed
ność refleksji (choćby dziwacznej czasem) i wyobraźni (z reguły 
zdumiewającej) jest doprawdy niezwykła. Wszystko z jednego blo
ku, aby przypomnieć jego wyrażenie . 

Tajemnica jest zatem jedna, ale objawia się rozmaicie. I ta roz
maitość doznań układa się na stopnie. można zaznawać jej prze
lotnie , nie domyślając się nawet, skąd się bierze. Zabarwia ona 
wtedy lekko zwykłe człowiecze uczucia . To zapewne owa „ spotę
gowana dziwaczność życia , którą nawet najpospolitszy bubek na 
dancingu odczuwać jest w stanie („pani, to urocze tango i ten pani 
uśmiech zawrotny, i chwila, co ucieka na zawsze w przeszłość„ ." i 
tym podobne bzdury mówione samczym jałowym głosem do jakiejś 
rozwydrzonej „małpy" ) , ten tak zwany po prostu „urok życia", który 
by można określić jako spotęgowane poczucie przemijalności w 
związku ze stanami [„ .] specjalnie rzadkimi i przyjemnymi". Można 
też osobliwych doznań szukać uciekając od życia, wycofując się ze 
świata . Taką ucieczką są właśnie narkotyki. Ale dają one tylko 
„dziwaczność realistyczną a nie metafizyczną, ostateczną , dziwacz
ność tak zwaną baśniową". 

Amator narkotyków zostaje bierny: czeka na objawienie. Ale moż
na je również prowokować, niejako wymuszać na własnym życiu. 
Jak? Potęgując , natężając uczucia. Albo lepiej: mieszając je, łącząc, 
przeciwstawiając. Wtedy tworzą człowiekowi „sztuczną jaźń" , , ,życie 
poza życiem". „Chciałbym być jednocześnie żebrakiem i tym, który 
rzuca mu z nadmiaru bogactwa marną sztukę złota " - powiada 



Fizdejko. A wtóruje mu córka: „Chcę być świętą nietykalną [ ... ] 
i jednocześnie chcę być rozdarta przez milion uścisków [ ... ] ". W ze
stawieniu, kompozycji uczuć błyśnie może wtedy to doznanie, któ
rego w realnym życiu nie doświadczą. .. 

Ale błyska rzadko, bo do tajemnicy wielu zostało wezwanych, 
ale mało wybranych. 

Witkacy nie ustaje w przypominaniu, że w sztuce (w mniejszym 
zaś stopniu w filozofii i religii) wyraża się to uczucie najpełniej. [ „.] 
na „dnie wszystkiego dwie są tylko wartości: sztuka i religia, czyli 
dla nas współczesnych, filozofia". „Chce mi się czegoś, czego być 
nie może [ ... ] - oświadcza już w 1918 roku Cayambe - Czyż jest 
to możliwością osobowości [ „ .]? Jest to w obrazach Jana, jest to 
szczególniej w siódmej symfonii Hibiscusa, jest w grze Satanescu. 
Bałandaszkowi chce się „Nieskończoności bytu zaktualizowanej 
przez każdego drania-malarza w jednym z tych przeklętych płócien 
czy papierów". „Twoja sztuka jest jedyną Prawdą na ziemi" - po
wiada Papież Juliusz II do Bezdeki. A papieżowi wtóruje demoni
czny Baleastadar, brazylijskie wcielenie Belzebuba: „Jeszcze na 
chwilę, choćby w artystycznych wymiarach, można zamącić drzem
kę usypiającej w dobrobycie ludzkości". 

Taka jest hierarchia metafizycznych doznań. Od złudnej, karyka
turalnej „dziwaczności" i „dziwaczności baśniowej" - aż po pełne, 
bogate olśnienie. To ostatnie dawała kiedyś religia, pojawia się ono 
czasem filozofom, dostępne jest zaś naprawdę dzięki sztuce. Że w 
tę hierarchię Witkacy wierzył, wątpić niepodobna. Jasna jest w jego 
wypowiedziach programowych i potwierdza ją interpretacja dra
matów (a także powieści). Ale tylko - interpretacja. Bo przecież 
postacie Witkacego mogą - a nawet muszą! - owe doznania prze
żywać rozmaicie, i także - rozmaicie rozumieć. Mogą ich wogóle 
nie znać. Mogą odczuwać je niewyraźnie, przelotnie. Bywa także, 
że ludzie Witkacego odczuwają metafizyczne wołanie bardzo silnie, 
ale nie pojmują, czym właściwie jest. Miota nimi wtedy nieprze
możny życiowy niepokój. Ledwie coś osiągną, zdobędą kobietę, 
zyskają władzę, zrobią naukowe odkrycie, już ich to odkrycie, god
ność, kobieta nudzą. I to jak nudzą! „Ta piekielna brutalność ist
nienia. Jest godzina czwarta po południu. Potem będzie kolacja, 

potem orgia, potem seans, potem nocne koszmary, potem zwykła 
porcja środków wzmacniających. Och! to nie do wytrzymania" -
(skarży się Plasfodor w „Pragmatystach" - przyp.red.) Istotnie, ale 
dlatego tylko, że wszystko jest „nie to". I władza, i narkotyki, i za
bawa w tworzenie życia. „Ja nie chcę już królestw żadnych ani 
sztucznej jaźni, ani skomprymowanej w tabletkach chwil wieczno
ści". Więc może zabrać się do filozofii, sztuki? Ale przecie mało kto 
ma talent do pędzla albo łeb do filozofowania. Co więcej, nawet 
największy artysta rzadko bywa ze swoich osiągnięć zadowolony ... 
Zwłaszcza gdy nie znajduje uznania w społeczeństwie. „Zmarno
wałem życie - mówi Bezdeka - Dwie żony, szalona praca - nie 
wiadomo dla czego - bo ostatecznie filozofia moja nie jest oficjalnie 
uznana, a resztki moich obrazów zniszczono wczoraj, z rozkazu na
czelnika Syndykatu Wyrobów Ręcznego Paskudztwa". U Witkacego 
nieraz zdarzają się artyści, co sztukę gotowi porzucić są dla życia. 
To Hibiscus, Satanescu i Dexterowicz w „Korbowie", Pembrok 
w „Niepodległości", Róża w „Bezimiennym dziele", Bezdeka 
w „Mątwie". Dlaczego? Bo w sztuce nie mogą zaspokoić swego 
nienasycenia„.lnni, jak Iza w „Tumorze", Florestan traktują sztukę 
instrumentalnie, jako środek, którym rozniecają lub przyprawiają 
swe całkiem przyziemne apetyty„. Tym niegodnym kapłanom dana 
została szansa, którą niebacznie zmarnowali. Pembrok wróci jednak 
na ścieżkę artystycznej prawdy, gdzie spotka się z Walpurgiem, 
Plazmonikiem i Istwanem, który sam siebie zniszczy, by stworzyć 
piekielną sonatę. Zaś Fletrycy Dyamont zginie, bo ośmielił się szy
dzić z Wahazara, fałszywego tytana„. Co zrobi Bezdeka w Hyrkanii, 
nie wiadomo. Może jednak posłucha papieża, który dobrze wiedział, 
gdzie należy szukać jedynej - i ostatniej prawdy na świecie? 

Właściwych bohaterów swoich sztuk wskazał Witkacy wyraźnie. 
Powiada mianowicie, że wielu ludzi, którzy dawniej „nie myśleliby 
zupełnie o sztuce, zostaje dziś np. malarzami. Są to mianowicie ci 
ludzie, którzy w dawnych czasach byliby może awanturnikami, kon
dotierami, diabli wiedzą jakimi niespokojnymi duchami, aspołecz
nymi -metafizycznymi istotami- bez formy, przeżywającymi swój 
metafizyczny niepokój w czysto życiowych przejawach. Dziś rasa 
artystycznych awanturników wygasła". 



[ ... ] u Witkacego pojawiają się także - dość wcześnie - bohate
rowie, którzy chcieliby bieg historii p~zyspieszyć. Cóż stąd, że za
mierza ona do zaniku indywidualności i wyrównania różnic między 

ludźmi? Stać się to musi przecież za sprawą wielkich wstrząsów 
i przewrotów. .. biorąc w nich udział, można jeszcze siebie istotnie 
przeżyć! Po raz ostatni? Zapewne, ale cóż to szkodzi: postacie Wit
kacego rzadko miewają dzieci. W szarzejącym społeczeństwie tylko 
buntownicy zachowują nieco blasku, choć przygotowują chwilę, 
kiedy słońce indywidualności zajdzie ostatecznie za widnokrąg . 

Skąd ta fascynacja władzą, nie tak znów częsta u intelektualistów? 
Dawniejszy władca - twierdził Witkacy - „dla wzbogacenia swoich 
wewnętrznych przeżyć" gotów był do największych, zbrodniczych 
nawet wyczynów: tworzył tak „w ludziach nowe wartości" . Czyżby 

więc władza była wykładnikiem wewnętrznej siły i bogactwa indy
widualności? Owszem, ale tylko wtedy, kiedy za władcą stała „po
tęga bóstw, których on był wyrazem . On stawał się pośrednikiem 
między Tajemnicą Istnienia, wcieloną w okrutnych i potężnych bo
gów, i tym nieokreślonym strachem przed niewiadomym", który 
stoi u początku ludzkiej twórczości . Inaczej mówiąc, Witkacy świa
domy był związku między gwałtem (siłą, władzą) a sacrum, który 
i dzisiaj stanowi zagadkę dla wielu umysłów ... Bo władza (zwłaszcza 
religijnie podbudowana) jest sama w sobie celem godnym wybitnej 
jednostki . Zaś wszelkie ambicje praktyczne Witkacy z góry dyskwa
lifikuje; służą przecież - w ostatecznym rachunku - społecznemu 

pożytkowi. Istotnie, poszukiwanie tajemnicy nieuchronnie znie
kształca i wykrzywia wszelkie życiowe zainteresowania ... Postaciom 
Witkacego pozostaje więc właściwie (prócz pogardzonych narkoty
ków) tylko miłość. A raczej seks, bo do miłości przyplątać się muszą 
szacunek, życzliwość, litość choćby, rozmaite parszywe altruistyczne 
uczucia„. 

Jan Błoński 
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W REPERTUARZE 
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