


Napisana w 1924 roku, Matka. Niesmaczna sztuka 
w dwóch aktach z epilogiem została po raz pierwszy opubli
kowana w 1967 roku, na scenę dotarła dopiero trzy lata póź
niej, ale od tego czasu uznano ją za jeden z najlepszych utwo
rów teatralnych Witkacego i wystawiono w Rzymie, Paryżu, 
Sztokholmie i Monachium, a także w Krakowie i Warszawie. 
Rozpoczynając się jako groteskowo zniekształcony obraz na
turalistyczny z końca XIX wieku w rodzaju Ibsena i Strindber
ga, do których zawiera wiele ironicznych aluzji, Matka stano
wi przegląd wielu stylów i epok i zamyka w sobie całą histo
rię nowoczesnego dramatu od lat dziewięćdziesiątych ubiegłe
go wieku do współczesności, z kulminacją w mistrzowskim epi
logu w duchu Czystej Formy. Będąc jeszcze bardziej zdecy
dowanym podważeniem tradycyjnych form dramatycznych niż 
Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora ( l 921) 
Pirandella, „niesmaczny" dramat Witkacego najpierw szyder
czo prezentuje, a potem zawzięcie pustoszy bogate dziedzic
two teatru europejskiego w stylu realistycznym razem z trady
cją kulturalną, która dała początek temu dziewiętnasto
wiecznemu ruchowi artystycznemu. 

Bohater Matki, Leon Węgorzewski, jest błyskotliwym dyle
tantem w dziedzinie myśli społecznej i przez zachowywanie 
indywidualności na skalę masową zamierza odwrócić zagra
żający ludzkości pozornie nieuchronny postęp uniformizacji 
i ujednolicenia, ale oczekując na publiczne uznanie niedoszły 
geniusz pozostaje na utrzymaniu swojej biednej Matki, alko
holiczki, która zarabia na życie wytrwałym robieniem na dru
tach. Kiedy Matka powoli ślepnie z przepracowania, Leon, aby 
mieć czas i pieniądze na realizację swoich wielkich idei, sta
je się szpiegiem i alfonsem, robi prostytutkę ze swojej wulgar
nej młodej żony i prowadzi życie narkomana i międzynaro
dowego aferzysty. 

Po dzikiej orgii kokainowej, w czasie której jego Matka 
umiera wskutek przedawkowania narkotyku, Leon, nie wiado
mo w jaki sposób, znajduje się w czarnej celi bez drzwi 
i okien, obok ciała Matki spoczywającego na czarnym sze
ściobocznym postumencie. Młoda nieznajoma, która pojawia 
się wkrótce potem, aby powiedzieć Leonowi, że jego żal jest 
próżny, okazuje się jego matką sprzed trzydziestu lat, z cza
su przed jego urodzeniem. W ten sposób dorosły Leon spo
tyka siebie jako embriona w łonie matki. Żywa matka pod
chodzi następnie do zmarłej i rozszarpuje na kawałki jej zwło
ki, które okazują się manekinem z siana i szmat. Po wyjściu 
młodej matki z jej towarzyszami z przeszłości przez ukryte 
drzwi w „wiosenny pejzaż z górami, zalany słońcem" Leon, 
opuszczony przez wszystkich, zostaje dosłownie unicestwio
ny przez sześciu Robotników, którzy wychodzą z wielkiej ru
ry spuszczonej z sufitu. 

Wampiryzm i mezalians to dwa organizujące motywy Mat
ki. Leon jest wampirem wysysającym do śmierci swoją Matkę; 
w tym upiornym zajęciu dopomagają mu mniejsze wampiry 
w postaci żony, Zofii Plejtus, i jej obleśnego ojca. Obrazy ssa
nia krwi przewijają się przez cały ten „niesmaczny" dramat 
od początkowych słów Matki pod adresem syna: „podły wam
pir", aż do ostatecznego unicestwienia Leona przez robotni
ków o ponurych twarzach, którzy wyłonili się z przyrządu do 
wysysania życia z istot ludzkich. 

W Matce Witkacy wielokrotnie stosuje swoją technikę 
nadawania przenośniom dosłownego kształtu teatralnego; 
tu materializuje swoje wampiry i ich ofiary na scenie przez 
nieobecność koloru w charakteryzacji, kostiumach i dekora
cjach w pierwszych dwu aktach, wskutek czego wszystkie 
postaci wyglądają trupio i anemicznie. Z wyjątkiem robót
ki na drutach, mieniącej się kolorem różowym, żółtym, nie
bieskim i pomarańczowym, barwy sztuki są zdecydowanie 
sprowadzone do czerni i bieli, co daje obraz chorego świa
ta, bliskiego śmierci i rozkładu (Tak ograniczając swoją pa
letę w dwu trzecich sztuki, Witkacy idzie za wzorem ówcze
snego filmu; następnie dopuszczając barwy na końcu, au
tor wyprzedza współczesny film: niespodziewanie wprowa
dza jasne tony do biało-czarnego świata.). 

Mezalians odzwierciedla podstawowe dysonanse sztuki. 
Matka Leona, dumna ze swojego arystokratycznego pochodze
nia (pochodzi z Obrocków przez „ck"), wyszła za prostego 
człowieka, Alberta Węgorzewskiego, kiepskiego stolarza 
i śpiewaka, który prawdziwe powołanie znalazł w zawodzie 
pirata śródlądowego w Brazylii, gdzie go powieszono. Zatem 
Leon jest dzieckiem mezaliansu, on sam dokonuje następnie 
czegoś podobnego żeniąc się z Zofią. 

Mezalians wynika z zaniedbywania właściwych form towa
rzyskich, jego skutkiem jest upadek dobrych obyczajów. Mat
ka to sztuka, w której temat towarzyski znajduje wyraz teatral
ny w odrzuceniu przez autora wszelkiego ustalonego zespołu 
konwencji i w dokonującym się w całym dziele pogwałceniu 
zasad dramatycznych i prawdopodobieństwa dramatyczne
go. Witkacy, który od dzieciństwa lubił tworzyć muzea, 
tu rozbija strukturę dawnego dramatu i demoluje maszy
nerię teatru iluzji, przekonany o szybkim zużywaniu 
się i niedopasowaniu starych form. Scalając heteroge
niczny materiał i style, kojarząc ostre przeciwieństwa 
i łącząc sprzeczności nie do pogodzenia, Witkacy 
tworzy zaskakujący mezalians gatunków i tonów, któ
re czynią z Matki wybitny przykład tragikomicznej gro
teski w dramacie dwudziestowiecznym. 

Wampiryzm i mezalians nie tylko są prze
wodnimi tematami Matki, ale stają się metodą 
twór·czą autora i zasadą strukturalną sztuki. 
Podobnie jak Leon, pozostający w pasożytniczych 
związkach z Matką, Witkacy wysysa życie 

z umierającego ciała dziewiętnastowiecznego 
dramatu rodzinnego i w szeregu niesłychanie 

drastycznych i sugestywnych obrazów teatra I nych 
pustoszy swoją własną przeszłość. Podobnie jak 
Leon, Witkacy pozostaje w dwuznacznych stosun
kach z martwymi już formami, które go wykarmi
ły. Nadając swoim wzorcom postać groteskową, 
wcale ich nie pomniejsza, ale wysysa krew ze swoich wiel
kich poprzedników i doprowadza do mezaliansu między ich 
dramatem z końca XIX wieku a swoją dwudziestowieczną 
wrażliwością i światopoglądem. („.) 

Danie l C Gerould. 
Stanislaw Ignacy Witkiewicz 1ako pisarz, tlurn . Ignacy Sieradzki. 
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