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wtasnowolnieniem 

o. To ten awa ngardowy artysta dwudziestolecia międzywojennego. Ten , który 
wptywem malował dziwne obrazy, robit na zdję ciach gtupie miny i pi sał 

Taka też wydaje się by 

wymyślit - nie do końca chyba zrozumiałą - Teorię Czystej Formy. Ten , 
wieść, że armia czerwona we wrześniu 1939 roku przekroczyła granice 

wie obraz znarkotyzowanego odszczepieńca , który z jednej strony 
ale z drugiej nosił w sobie strach przed tota lita ryzmem, ubez

ardzo ciężkie myś li ukryte pod barwną, awangardową powtoką. 

grania na naszych scenach dramatów Wi tkacego. Niespełniony 

itaryzmu, a wszystko zaprawione dziwną, abstrakcyjną sce
tiumami i wywodami na temat Czystej Formy. No bo prze

nić. Ale może wtaśnie nie trzeba? Może jest to autor, 
e, mocne, że nie trzeba wzmacniać ich inscenizacją? 

· ziemy w nim wszystkie tematy, rozwiązania, język 
ramatopisarzy. Ale jed nocześn ie Oni są bardzo 

i postaciami, ciekawą fabutą. Tekstem, który 
i ze sobą znacznie więcej teatralnych możli 

oczywiście intryg uje. 

artysta, czające się widm 
nografią, kolorowymi, krzywo 
cież Witkacy to Witkacy. Trzeba 
którego dziwne dramaty są jednak na 
Oni są dramatem jak naj bardziej witkaco 
tak bardzo wyróżniające Witkacego spośró 
ciekawym, wieloznacznym tekstem, z si lnie zary 
niesie ze sobą ciekawe i wciąż aktualne myś li , i któ 
wości ponad tylko tę witkacowską dziwność. Dziwność, 

Oni to Oni 
Oni to tekst o tota litaryzmie . Tytulowi Oni to są ci wszyscy Źli, którzy chcą nas zn iewoli ć . Biedny nie
s pełni ony artysta -kolekcjoner ni e może rozwinąć skrzydeł, bo są Oni. Wielka aktorka nie może grać 
w swoim teatrze tego, co kocha, bo repertuar zmienili Oni. We wszystkie sfery życia wkraczają Oni 
i wszystko zmieniają na wtasną modtę. Oni, Oni, Oni . Niby tak. Powyższy opis przecież si ę zgadza . Tak 
mniej więcej przedstawia się problematyka tego dramatu. Ale nie są to wszystkie problemy w nim za
warte, a również podział oobro-zto nie rysuje się tak łatwo, jakby z pozoru mogło to wyglądać. Poza 
tym, jeśli byłby to tylko tekst o tym ztym, drapieżnym totalitaryzmie, to nie bardzo wiadomo, po co go 
dziś tak naprawdę robić . Nie żyjemy w systemie totalitarnym, jego problemy nie bardzo nas już dotyczą. 
Oczywiście, na świecie cały czas i stn ieją państwa totali tarne, warto o nich mówić, przejmować się losem 

~ 
800Z e:>d!l t t eJa!waJd 

p1sM0Jetn~ AzJar Jauns / tuarJ~dsu~ 
zsoJpuv etoJOO eJasA~aJ :iua:isAse 

>tłłJOZJił!M UEHS~)f J06!Ą l\JEJWE9 
>tl\ZJMl?J)I MEłSOJ!W uenJiłl e6ueg Jłł!>tSl?JiłS ~ 

ZSOJPUV l?lOJOO Jił!6Ul!Jd l?>l!SOH 
!>tS1Je11\1 MełsoJer Ja16ueJd uowo1es 
!>tSIJ!ql\H ~eza) oindołqv J0!4Jlaw 

e>tSMafazJpuar eM3 >1aJopua1ds euueµew ~ 
e>1ee-uaJ)I euueor esopuawaJl e>11ds 
e>1ee Mełso11w >1azsepuełea is>111e>1 

epesqo 

>1aJl?WZll?)I >1aJ!W 
oap!J' ! eyeJ6ouals 

!'ISfl?p!WO! Ml?łSOJI?[ 
aUZlAZnw a!Ul?MO)l?JdO ! eµasA~aJ 

e 
ZJ!Ma!>tl!M AJeu61 MełS!Uels 



żyjących w nich ludzi. Ale przecież szukając tekstów do tea 
dzisiaj, co one zna czą tutaj i co one zn aczą dla nas. 
talitaryzmu nie ma. Ale - z innego punktu widzenia 
podporządkowania sobie, uniemożliwienia wyboru 
Podążając za takim myśleniem, totalitaryzm - na 

wojej woli, 
ego myślenia . 

wszędzie, zmieniły 

ość ustawienia wspól
ą zd ominowania partnera. 

subtelnością, wszyscy przecią

mie. Ale w nowym, subtelniejszym 
e nie wiedzieli o jego istnieniu. Podo

ą zarządzenia, niszczą, zm ieniają, ale przy 
zi niezorientowanych. Najlepiej tak, by ludzie 

wybory. Wszyscy potrzebujemy - choćby podświ a

owat porządku, ale i kogoś, na kogo można narzekać, 
momencie mówi : „Wi e rzyliśmy w Masonów, wierzyli śmy 

y w NICH. Nam potrzeba jakiejkolwiek wiary . .. " Dlatego Oni są 
cem nie ma specjalnie sensu. Bo Onych, tych oczywistych Złych , 

Albo jest ich bardzo wielu. Zbyt wielu, by ich wymien ia ć . Dlatego Oni 

się tylko sposoby i zasięg działania. W Onych o 
nego życia po swojemu, walczą wszyscy. Ka · 
W jakikolwiek sposób. Sitą , bezcze lnością, 

gają wszystkich na swoją stronę . Oni to 
ujęciu. Tak, żebyśmy go w ogóle nie z 
bnie rzecz ma się z tytułowymi Ony 
użyci u nowych metod. Najlepiej n· 
te zakazy i nakazy uznali za wta 
dornie - jakiej ś władzy . Kog 
kogo uznamy za wroga. S 
w Żydów, przez wielkie Ż 
potrzebni. Ale wskazy 
już u nas po 1989 r 
to po prostu ... O 

i, w których głównymi bohaterami byli n i espełnieni artyści . Podobnie jest w Onych . 
ą postacią dramatu jest Kalikst Batandaszek - może nie twórca, ale teoretyk sztuki 

i wielki ekcjoner. Człowiek wrażliwy , intelektualista . A z drugiej strony zwykły erotoman, który nie 
jest w stanie oprzeć się nagłej po kusie zdobycia kolejnej kobiety. Podwójna natura, która sama ze 
sobą walczy. Którą - podążając za myślami jego narzeczonej - się kocha i którą chce się poskromić. 
I którą Oni muszą albo spacyfi kować , albo zniszczyć . To przez tę dwoistość Batandaszek wydaje się 
postacią tak ciekawą i dlatego kręci si ę wo kół niego tak wiele różnych osób. To on, to jego prywatna 
kolekcja sztuki jest pierwszym celem Onych. Jego wspani ałe, przez całe życie kolekcjonowane obrazy, 

z dramató 
kwestie typu. 
przed sa mym s 
jak i artystkę kod1 
komedie dell'arte w 
mają być improwizowa 
tuż po spektaklu. W ten s 
jaką daje teatr - próbują te 
już sztuki pure nonsens byty 
wcześniej wielkie, wieloznaczne 

ek rozpacza i j ednocześnie pożąd a zupełnie czarnej kobiety. Człowiek 
być w tym świeci e łatwym celem . Sam będzie filozofował, ra nił, ale 

ędą dla niego najprostsze uczucia. 

j Formie 
się sztuki pure nonsens. Gra się Niepodlegfość trójkątów - inny 

, wzięta aktorka i narzeczona Bałandaszka wygłasza w teatrze 
trzeniają mi ducha w bezm iar wiekuistego zbłaźnieni a si ę 

której widownia pewnie nie rozumie, ale i tak tę sztukę, 

odgórnie, że od tej pory w teatrze będzie si ę grało tylko 
komedie, tego chyba do końca nie wie ni kt. Na pewno 
ozbawione cenzury. I tytuł ma być og łaszany widzom 
ą, że nie mogą natychmiast odciąć ludzi od rozrywki, 

ać, rozbić i zamieni ć w rozrywkę dla mas. Więcej : 

Banga Tefuana, głównego ideologa Onych. Już 

ale zupełn i e bez sensu. Sztuki , kt 
·one przez sztuki nowoczesne, może efektowne, 

przygotować widza do komedii dell'arte. Od 
lektualne zabijanie teatru . Wieloletni plan 

metoda! W ten sposób widownia, zami ast 
o, co przeci eż całe życie koc h ała . Spika 
dii de ll'arte w Czystej Formie. Komedia 

tafizyka dwugfowego cielęcia. Tak, jak 
że to w jego świeci e się poruszamy. 

wysokiej sztuki , po ja rma rczną rozry 
zamiast jednorazowego zakazu. Ale o il 
wa lczyć z zakaza mi, sama przyłoży się do 
gra w pierwszej, oficjalnie i pom patycznie r 
ta, oczywiści e już po jej zakończeni u , zostaje z 
jedna ze sztuk Witkacego. Wi tka cy nie pozwala n 
I że fa ktycznie jest dziwny i za nic ma wszelkie klas 

Bóstwo nasze jest automat 
Tefuan jest prezesem Ligi Absolutnego Automatyzmu. Ch cy zwykli lud zie wypełnia li po 
prostu swoje zadania. By nic nie wytrącało ludzi z ich nadan i zautomatyzowa nych kolein . 
A czymś, co potrafi otworzyć ludziom nowe horyzonty jest sztuka. ·est bezprawiem społecznym. 
Potwierdza i stwierdza, a nawet zatwierdza wartość objawów indy eh, czyli osobowych, nieo-
bliczalnych i przez to zg ubnych" - mówi Tefuan. Dlatego sztukę t rz zczyć . Znisz czyć zarode k 
wolnego, twórczego myś le nia i móc podążać dalej szeroką drogą ku to automatyzacji. Plan się 
udaje, wszystko idzie w jak najlepszym kierunku. Kiedy nag le przydarza się ' . Zupełnie pozbawiona 
automatyzmu. Taka zwykła, ludzka śmierć . Przed którą nie da obroni ć się pr mocy dekretów. Przy 
której cała , z takim mozołem budowana ideo logia blednie i okazuje się być orem porzuconego 
przez żonę, żądnego zemsty impotenta. Chyba , że jest s i ę tą ideo logi ą tak przes1 ni ętym , że śmierć 

jest tylko kolejną przeszkodą, którą trzeba obej ść, przerzucić na kogoś innego i reali wać dalej plany 
Tajnego Rządu . W Czystej Formie. 

Jakub Roszkowski 
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