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W przedstawieniu wykorzystano teksty innych dramatów i pism 
Stanisława Ignacego Witkiewicza 

... 



DRAMAT NIE ROZPOZNANY. Tytułu ani daty napisania nie 
znamy. Dramatowi brak początku i zakończenia. Na autograf, 
zbutwiały i bardzo zniszczony, natrafiono w papierach p. Wit
kiewiczowej dopiero po jej śmierci. Wygląda na to, że pochodzi 
on ze skrzyni rękopisów, która w chwili wybuchu drugiej woj
ny znajdowała się w mieszkaniu Witkiewiczów w Warszawie, 
a zawierała, prócz rozpraw filozoficznych, szkiców i polemik, 
ponad 30 dramatów. 
Dramat zaliczyć trzeba do ciekawszych utworów Witkiewicza, 
dyskutuje bowiem sprawę miejsca etyki w jego systemie my
ślowym - sprawę, której Witkacy nawet w pismach ściśle teo
retycznych nie poświęcał wiele uwagi, raz wyrzuciwszy etykę 
poza obręb Ontologii Ogólnej. 

KONSTANTY PUZYNA 



Twórczość artysty należy do porządku popędowego. Jasna 
świadomość zajmuje w niej niewiele miejsca. Ma on poczucie, 
że wszystko co tworzy, zostało mu podyktowane. Można by 
rzec, iż działa w nim jakaś cierna siła, której prawo jest mu 
nieznane. 
Artysta, który ma odwagę, polega całkowicie na swym in
stynkcie. I tylko ten, kto polega na swym instynkcie, ma od
wagę. I tylko ten, kto ma tę odwagę jest artystą. 

ARNOLD SCHONBERG 

( ... ) o czymś tak kapryśnym jak twórczość, artystyczna specjal
nie, nic na pewno, mimo niezliczonych doświadczeń, powiedzieć 
się nie da. 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

• 



Cóż to jest tradycja? Wyższy autorytet, któremu winno się po
słuszeństwo nie dlatego, że nakazuje on coś dla nas pożytecz
nego, ale dlatego, że to o n nakazuje. 
Moralność wymaga, aby przestrzegano pr;zepisów, bez uwzględ
nienia przy tym indywidualności. 
Kto jest najbardziej moralny? Po pierwsze ten, k to najczęściej 
spełnia swą powinność, a więc kto, jak bramin, świadomość jej 
zachowuje zawsze i wszędzie, i ciągle szuka sposobności, by ją 
spełniać. Następnie ten, kto spełnia ją również w najtrudniej
szych sytuacjach. Najbardziej moralny jest ten, kto obyczajowi 
najwięcej składa w ofierze: co jest wszakże największą ofiarą? 

Ze sposobu odpowiedzi na to pytanie wynika w iele różniących 
się między sobą etyk. Najważniejszą zaś różnicą między nimi 
jest ta, która dzieli moralność najczęstszego jej spełniania od 
moralności najtrudniejszego jej respektowania. 

FRYDERYK NIETZSCHE 

... 



Chodzi mi tu o oddzielenie problemu związku danej wiary lub 
przekonań filozoficznych od kwestii etycznych. Dawniej dana 
filozofia implikowała koniecznie pewien określony stosunek do 
spraw etyki i moralnego wartościowania, jak również do este
tyki, czyli do zagadnienia artystycznego piękna. Filozofia nie 
ma dziś pretensji do wyjaśnienia istoty Bytu w tym znaczeniu, 
w jakim miała ją dawniej, tzn. do określenia pozytywnie, czym 
wszystko jest naprawdę i jaki ma sens i cel; to ostatnie oka
zało się w sposób jednoznaczny nie do opisania, jako zależne 
od osobistych czysto lub rasowych ustosunkowań, a co do 
pierwszego, to większa część filozofów doszła do przekonania, 
że jest to tzw. „fałszywie postawiony problemat", że sam fakt 
Istnienia jest w pewnym sensie tajemniczym, ponieważ logicz
nie czysto rzecz biorąc ostatecznie mogłoby nie być ani nas sa
mych, ani Istnienia w ogóle, a jak to już zauważyłem, tajem
nica tkwi nawet w obrębie samego poglądu logicznego w ten 
sposób, że nie wszystkie pojęcia mogą być zdefiniowane i że 
ostatecznie musi dojść do pojęć niezdefiniowanych. 
Ostatecznie pewnym jest dla mnie, że szczęście ogólne musi 
przyjść w formie mechanizacji i zaniku indywiduum. 
Możliwe, że „metafizyczne nienasycenie" zginie całkiem w mia
rę mechanizacji ludzkości, ale programowe tępienie tego bądź 
co bądź twórczego pierwiastka indywidualnego, tym bardziej 
że i tak jest on w sztuce i filozofii w stadium zanikowym, jako 
czegoś niebezpiecznego, jest zupełnie nie na miejscu. 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

... 



Czynić „dobrze" 
jest zawsze rzeczą wskazaną 
a więc czyńmy „dobrze" 

CALDERON 

Mówię to na wypadek, jeżeli staniemy się złymi ludźmi -
ciągnął dalej Alosza. - Ale dlaczego byśmy mieli stać się zły
mi ludźmi, panowie? Bądźmy, po pierwsze i przede wszystkim 
dobrzy, potem uczciwi ( ... ). Jak dobre jest życie, gdy się robi 
coś dobrego i sprawiedliwego! 
Tak, tak! - zawołali chłopcy z zachwytem. 

FIODOR DOSTOJEWSKI 

( ... ) Nie możemy podać absolutnych zasad etyki i wszelkie pró
by w tym kierunku muszą dawać rezultaty silnie naciągnięte. 
Sfera dobra i zła jest najwzględniejszą ze wszystkich sfer teo
retyzowanej rzeczywistości. W naszych czasach zniesienia kast, 
równych praw i ogólnego dążenia do niwelacji różnic kultury, 
oświaty i dobrobytu, jedyną zasadą określającą dobro i zło da
nego osobnika czy też czynu jest użyteczność jego społeczna, 
a to określenie różniczkuje się jeszcze zależnie od tego, jaka 
klasa w danej chwili wyraża całość społeczeństwa i jest klasą 
panującą. 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

„ 



DRAMAT NIE ROZPOZNANY 

JOZEF 

A więc słuchaj: być wierzącym w jakąkolwiek reli,ię i być 
dobrym nie jest żadną sztuką. Mówię oczywiście o wiarach ma
jących pojęcie dobra za podstawę ( ... ) W naszych czasach na
stąpiła dysocjacja prawdy etycznej i filozoficznej. Dobro nie 
potrzebuje już metafizycznej sankcji. Ale nie każdy to pojąć 
i przeżyć jest w stanie. 

KARNAK 

Ten rozdział, o którym mówisz, nastąpi dopiero przy zupełnej 
mechanizacji społecznej. Ale teraz nie wszyscy mogą się bez 
tego obejść, a ważną jest w tym problemie powszechność jego 
rozwiązania. 

JOZEF 

Nie przerywaj: dobro, do którego dążę, wydaje mi się nieosią
galnym nonsensem. Ale dążyć muszę, bo inaczej przestałbym 
uznawać siebie. Jest to w naszej epoce ta jedyna nadwyżka 
wartości, przez którą ludzkość szła dotąd naprzód - jedyna 
po końcu sztuki, religii, a nawet filozofii. 

KARNAK 

Pomyśl jednak, że wszystko to może być złudą ludzi słabych, 
którzy stwarzają ją, raczej muszą stwarzać, bo inaczej w na
szych czasach nie mogliby istnieć. Idea dobra w znaczeniu 
bezwzględnym nie wypływa z żadnej zasady ogólnej ontologii, 
a jednak dotąd w każdy system filozoficzny wchodzi etyka ja
ko część składowa. Tu musi być jakiś błąd zamaskowany, pole
gający na ciążeniu na nas dawnych niezróżniczkowanych kul
tur. 

JOZEF 

Właśnie cała rzecz jest w tym. Pomyśl, ·że nic podobnego jak 
ekwiwalent pojęcia absolutnego dobra nie egzystuje. Jest ono 
czymś jedynym. Genetycznie wytwarza względne jedynie po
jęcie dobra walka zasady zachowania gatunku z zasadą zacho
wania indywiduum - w tym zgadzam się z tobą zupełnie. 
I z całą świadomością, bez wiary religijnej, bez wiary w nagro
dę i karę, bez wiary wreszcie w jakąkolwiek wartość życiową, 
pchać się na szczyt nie do zdobycia, z absolutną pewnością tra
gicznego rozwiązania. Oto jest moje obecne życie. A pojęć 
słabości i siły w dawnym znaczeniu nie wolno ci używać w tej 
dyskusji. Siłą jest zło, a słabością dobro. Moja siła dobra jest 
pojęciem zupełnie nowym. 

GŁOS 

Nowych pojęć z sensem już nie ma. 



Nie uważam się bynajmniej za geniusza (jak mi to paru nie
poczciwców starało się wmówić - tzn. nie genialność bynaj
mniej, tylko właśnie uważanie się za geniusza jako takie), ale 
znowu nie mogę zgodzić się z sądami :r:óżnych n~ezbyt oczy
wiście dla mnie miarodajnych czynników, które chcą mnie 
zmięszać z błotem i odmówić wszelkiej wartości malarskiej, pi
sarskiej, scenicznej i filozoficznej. Jestem dość od srebie wy
magający i mam wrażenie, że mój trzeźwy sąd (jestem prze
cież spsychoanalizowany dokładnie - to jest bardzo ważne) 
o sobie niewiele odbiega od rzeczywistości in plus, a w chwi
lach depresji in minus. 

W teatrze uważam się dotąd za artystę właśnie - kompromisu 
żadnego w słowie pisanym nie zrobiłem i nie zrobię. 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 



Wzywam tu po raz ostatni już chyba wszystkich palaczy, aby 
masowo zorganizowali się w kluby NP-istów w celu zwalcza
nia ohydnego, nic nie dającego nałogu. 

Nigdy nie byłem nałogowym pijakiem. ( ... ) Wóda jest świństwo 
i należy ją pić tylko w razie silnego grypowatego przeziębienia, 
i to wyłącznie pierwszego dnia: pół litra do obiadu i pół litra 
do kolacji najwyżej. Poza tym może być dozwolona tylko na 
wielkich uroczystościach. Wóda za kartkami - jedyne wyjście. 

Kokaina - ohydne świństwo. 

Kawa daje tylko podniecenie nieokreślone, powodując przy
śpieszenie bicia serca i rozszerzenie naczyń, którymi mózg od
żywia się bezpośrednio z otaczającej go cieczy. 

Herbata (podobno teraz znowu teina jest uważana za coś róż
nego od kofeiny!) ma jeszcze prócz tej (ewentualnej) z kawą 
różnicy olejki lotne, które działają specyficznie: daje ona wię
cej „natchnienia". 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 



STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 
(1885-1939) 

Pseud.: Genezyp Kappen, M. z hr. O. Maciejowa I., Witkacy 

Urodził się 24 lutego 1885 w Krakowie. Syn malarza i krytyka, 
Stanisława Witkiewicza i nauczycielki muzyki, Marii z Pietrz
kiewiczów. Dzieciństwo i młodość spędził w Zakopanem, gdzie 
uczył się prywatnie (ro.in. u Mieczysława Limanowskiego i Wa
cława Folkierskiego). W 1903 zdał ' maturę we Lwowie. 
W 1904-1905 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Kra
kowie. Dla dalszych studiów malarskich wyjeżdżał kilkakrot
nie do Włoch, Niemiec i Francji. W początku 1914 odbył po
dróż naukową do Australii jako sekretarz etnografa i badacza 
kultury Bronisława Malinowskiego. Po wybuchu wojny wyje
chał do Petersburga, gdzie wstąpił do oficerskiej szkoły woj
skowej. Następnie w stopniu porucznika armii rosyjskiej brał 
udział w walkach na froncie i został odznaczony orderem 
św. Anny. W Rosji rozpoczął studia filozoficzne. W 1918 po
wrócił do kraju i zamieszkał w Zakopanem. W 1918-1922 
współdziałał z awangardową grupą malarzy i poetów „For
miści" jako jeden z głównych teoretyków grupy. W 1922-1923 

„ 



współpracował z czasopismem Z wrotni ca. W 1925 założył 
w Zakopanem wspólnie z Marcelim Staroniewiczem „Towarzy
stwo Teatralne", z którego potem powstał prowadzony przez 
Witkiewicza w 1925-1927 zakopiański awangardowy „Teatr 
Formistyczny". Równocześnie kontynuował studia filozoficzne 
i malarskie. Od 1926 zajmował się malarstwem portretowym. 
W 1928 założył w Warszawie pracownię malarsko-portretową 
pod żartobliwą nazwą „Firma Portretowa S. I. Witkiewicz". 
W 1932-1937 współpracował z redakcją tygodnika Zet. 
W 1937 wspólnie z Karolem Ludwikiem Konińskim i Jerzym 
Eugeniuszem Płomieńskim zorganizował i prowadził w Zako
panem „Wakacyjne Kursy Naukowo-Literackie". Wygłaszał 

liczne odczyty z zakresu literatury, filozofii i plastyki w Zako
panem, Warszawie, Krakowie, Toruniu i Poznaniu. Za twór
czość literacką został odznaczony w 1935 Złotym Wawrzynem 
Polskiej Akademii Literatury. We wrześniu 1939 jako oficer 
rezerwy zgłosił się do wojska, nie dotarł jednak do swego od
działu. Zginął śmiercią samobójczą 18 września 1939 w miej
scowości Jeziory, koło Dąbrowicy (woj. poleskie). 

Słownik współczesnych pisarzy polskich. Wwa 1964 PWN 

Rozpuściliśmy w garnuszku osiemnaście pastylek i dwie pa
stylki cybalginy. Była zdaje się jedenasta godzina. Wypiłam ... 
Pożegnaliśmy się. 

~ ... ) Zaczął ciąć rękę, ale krew czegoś nie szła. Przeciął jeszcze 
zyłę na prawej nodze, lecz i tu nie było krwi. Byłam coraz bar
dziej osłabiona. Czułam, że zasypiam. Nie mogłam opanować 
senności. 

- Nie zasypiaj, nie zostawiaj mnie samego ... ! - powiedział, 
a po chwili - jak ty zaśniesz, to poderżnę sobie gardło. 
~~m~er~ał J?Od~iąć tylko jedną żyłę. Nazwał ją. Wyjaśnił, że 
Jezeh się wie, Jak to zrobić, nie trzeba ciąć całego gardła. 
Gdzieś jechały konie. 
Nie mogłam już siedzieć. Nie miałam sił .. 
- Nie zasypiaj! - mówił - Szkoda, że nie ma słońca, żeby 
chociaż zaświeciło słońce. 

CZESŁAWA KORZENIOWSKA 

Miesięcznik Literacki, 1975 nr 2 
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