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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

Ooień, piolun i kurz. 
Oto stoję w obliczu. niepodzielnej rzeczy. 
Ooień, piolu.n i dzika czereśnia 
Na plaskim rumowisku nietrwalych państw. 

Po raz ostatni wiatr unosi chmurę, 
Mówię olośno, co widzę ostatni raz 
W bżjqcym blasku. niepodzielnej rzeczy: 
Nad niebo, nad krzyk oęsi w rozlewisku rzek . 
Pajqk maly wchodzi po brylancze w górę , 

Niżej piolu.n, pokrzywy i dzi ka czereśnia. 
Na sennych )Jolach nieobeszlych państw . 

Oto jest zwyciężony, 

Ginę zgu.bq wszelkiego żywego stworzenia . 
A jednak wiem, że to mój wlasny, niczyj więcej lo s. 
Otom jest zwyciężony, odbiega mnie ziemia, 
A kruchy ksztalt pamięci topi się jak wosk. 

Wszystkie stukoty Jwlysek, matek śpiewy, gdy dzieci 

kolyszq, 
Wszystkie dyszenia kochanków z oczami nabieglymi krwiq, 
Wszystkie śniegi pomarańczowych górskich świtów 

Mam jeszcze w sobie. Jeszcze chwilę - sq, 
Zanim upadną w otchlaii czarnego zenitu. 

Oto zwycięża lu.dzkoU, zacięta i płodna, 
Która nie pragnąc tajemnicy mnoży się i trwa . 
Ja, wbrew jej woli, chcialem sięgnqć do dna, 
Chociaż ona ma slwz11ość - b o ta k t u 1 k n 
Dosięga się rl na . 

Czeslaw Milosz, 1943 

Ze zbioru „Ocalenie", Warszawa 19-łS r. 

Poza rzeczywistością 

Nie szukaj ju:: niczego -
Bo wi toU tych r zeczu 
Jest 71ie z świata t ego . 

S. I. W. 



Rozmowa 
ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem 

Obecno~ć w Warszawie Stanisława Ignacego Witkiewicza. 
którego wielką wystawę w Salonie Garlińskiego omawia
my na innym miejscu skłoniła Wiadomości Literackie do 
poproszenia tego wybitnego teoretyka, interesującego· dra
maturga i frapującego malarza o chwilę rozmowy. Oto jej 
rezultat. 

- Co myśli Pan o tos1mku spo/eczei1stwa polskiego do 
sztuki? 

- Sądzę , że położenie artystów u nas jest, z małymi wy
jątkami, fatalne. Zasadniczy ton naszego społeczetistwa w 
stosunku do Judzi tworzących coś nowego w sztuce, jest 
wrogi. Jeśli nie traktuje się ich jako wrogów (urojonych) 
wszelkich pozytywnych wartości społecznych i narodo
wych i fałszywie (jako naturalizm) przyjętej sztuki, to w 
najlepszym razie uważa si~ ich za nieszkodliwych błaz
nów, nad którymi możn~· się przynajmniej pośmiać . Winę 
tego ponosi lakż" krytyka, k tóra nie zajmuje się zupełnie 
problem::itami artystycznymi i nie chce się w tym kicrunka 
niczego nauczyć, jak tego dowodzi reakcja na moje prace 
teoretyczne („Nowe formy w malarstwie", „Szkice este
tyczne"), a lakżC' polemika o książce pl. „Teatr". Pomija
jąc już brak C'slclycrncgo wykształcenia krytyków, główną 
ich wadą jesl nierzeczowość w polemi ·c, która uniemożli
wia wszelki postęp w dy-kusji i czyni, że walka staje się 
bezowocna. Dawniej polski artysta mógł przynajmniej li
czyć na swoją ~micrć . Ale od czasu śmierci Tadeusza Mi
ci r"1skicgo, który mimo to zos tał zapomniany, widać, że i 
len ryzykowny slo~unkowo c>ks1wrymt'11t nit' dajt• wyni
ków doclalnich. 

i\ warn11/c, produkcji rrrlustucznej? 

13rak u 11as był dol<]d zupełny lak rozpowszechnione
go, na przykład we Francji, specja lnego typu handlarzy 
obrazów (br7.ydko brzmi la nazwa po polsku, ale innej nic 
ma) , którzy bez wz.glc:du na chwilowe korzyści zaJmują się 
specjalnie lansowaniem nowych artystów, spełniając tam 
ważną misje: kulturalną. Po przctrzymaniu koniecznego o
kresu ryzyka, zarabiają takie zagraniczne firmy wielkie 
sumy, na czym korzystają oczywiście i arty~ci, którzy bez 

tej pomocy nie mieliby możliwości dalszego rozwoju i gi
n(;liby w zapomnieniu. Dlatego muszc: wyrazić podziw dłd 

odwagi pana Czesława Garłit'lskicgo. który zdaje siQ, jest 
na razie pierwszym i jedynym okazem kulturalnego ha·1-
dlarza obrazów lego typu. Wic:ccj SiQ on przyczyni pewno 
do rozwoju naszego malarstwa, niż nasi krytycy i estetycy. 

- Wybaczy /'an n1ecl1Jskret11e pytanie: jak się pr:::eclstn
w1a osob1stci syt iwcjci I 'ewą 1u I um wzol i;cl :::1c<' 

- A propos warunków pr;u.:y <irly~tyclllC'J S<\ one nt"l

slolnc tylko do pewnego pu11klu n•twoju , a naStQp111e IJrdk 

ich może wpłynąć · nar1 niekorzystnie. Co do nrnie potrze
bowałbym drobnostki: 

l. dobrej pracowni i dobrych materiałów. 

2. własnego pisma dla przeprowadzenia dalszej walki teo
retycznej, 

3. teatru, w którym mógłbym dokonać realizacji moH:h 
sztuk teatralnych. 

Bez tego nic bQd<: mógł wykonać zamiertonych planów i 
może z czasem ktoś lego oprócz mnie bc:dz1e żałował. 

Jak sformułuje Pan 1wjwa.:n1ejs:::e proldyczne posttt
laty nowej sztuki? 

Co eto opanowai1ia zagranicy, ln uważam. że trze l.Ja 
się zorganizować w celu urządzania wystaw i przeclstawicn 
tcalralnych, a może po powrocie stamtąd (chociażby spó.~-

11ionym) znajdziemy właściwą ocen<; w kraju. Dotąd zbyl 
wielką wagę przywiązywaliśmy do imitacji zagraniczqcj 
sztuki. I przyjmowania teorii nic zawsze słusznych, lak 
zwanych „kierunków"'. Zorganizowanie potężnej „mafii'" 110-
wych artystów wszclk ich rodzajów. nowych reżyserów, kry
tyków i estetyków uważam za konieczne, min1'l rożnie z;'J
sadn1czych, dzielących poszczególne indywidua, w obrc:b1:: 
samej noweJ sztuki. Przez rz~czową polemikę. dążyć do 
jedności działania, a nic przez pozorne zamazywanie ró ż 

nic, przy jednoczesnej zawiści, nienawiści i prr gramowych 
często nieporozumieniach. Ale u nas zagnc:bia sic:; CL<:sto 
tych, z którymi powinno się być w zgodzie. na tle zgubnej 
zasady: „jcsli nic ja coś zacząłem , choć się z tym zgadzam 
w istocie, niech zginie ten, kto to zaczął pierwszy". 

Wiadomo.ki Literackie, 1924, nr Vi . 



Czys~a f~rma w teatrze 

Było to nieraz udowodnione, że teatr powstał l re ligij
nych misteriów. Cała sztuka ma żródło swe w metafizycz
nych uczuciach, podobnie jak religia w dawnych c~asach 
bezpośrednio z nią związana. Tylko o ile malarstwo i mu
zyka i poniekąd rzeźba, które to sztuki posiadają swoiste, 
proste elementy działania, stały sic; w pewnym sensie oder
wane, tj. stały sic; Sztukami Czystymi , o ile architektura 
upada coraz jako taka, służ<1c coraz mniCJ idealnym, a bar~ 
dziej użytkowym celom, o tyle teatr, k tórcgo cl ' tnenlanu 
są ludzie i ich działa11ia, podobnie jak clcme11tami ma
larstwa są kolory zamkniGtC w formy, a muzyki - dź.wit:

ki ujc;te w rytmie, teatr musiał przy postGpującym zaniku 
uczuć metafizycznych, przejść w czy -te odtworzenie życi~i. 

Obrządek religijny, tracąc swoje zi1aczcnic bezpośrednie, 

rodzi teatr jako drugorzc;dny produkt swego upadku. O 
ile nam siq zdaje, widać to dobrze na Grecji, w której 
po raz pierwszy powstaje oddzielony od misteriów rcli
gij11ych teatr; drugi raz - w czasach zaczynającego sic; 
rozk ładu chrześcijai1stwa w wicku XV, kiedy zaczyna pow
stawać teatr, początkowo opracowuj<\cy tylko tematy reli
gijne i którego r~zwój, a raczej ciągły upadek, trwa aż 
do naszych czasów. Teatr jest sztuką, która przez jako:ić 

swoich clcmc11tów tj. przc1. to, że ma do czynienia z ludź
mi i ich dLialaniami, powstaje w swojej najczystszej for
mie, jcdy11ic w miejscu pc;kniGcia i załamania· danego kul
tu, i mając w istocie swojej c lcmc11t rozkładu, z zalo7.c
nia swego jest jakby w ciągłym, postc;pującym upadku. 

Bc;dzicmy starali siG przeprowadzić pewną analogiG 
pomiędzy malarstwem i n:cżb<\ z jednej stroqy, a teatrem 
z drugiej. Sądzimy, że podobne\ analogiq możnaby przepro
wadzić również pomic;dzy muzyką a teatrem. ponieważ 

muzyka była początkowo tylko akompaniamentem - do 
rytualnych taóców, czc;ścią lub dodatkiem obrzc;dów reli
gijnych - oprócz tego, że jako śpiew była bezpośrednim 

wyrazem stanów uczuciowych nic tylko w religijnych wy-
miarach. 

Dziś na tle postępującej mechanizacji życia i upadku 
wszelkiej metafizyki, nastąpiło odrodzenie Czystej Formy 
w rzeźbie i malarstwie, odrodzenie, które według nas jest 
też ostatnim jej podrygic-m na nasiej planc<;ic. Pytanie 
nasze można sformułować w sposób nastc;pujący: C 'l. Y 
m o ż J i w e j e s t p o w s t a n i e c h o ć b y n a c z a s k r ó t
k i, ta k i ej f o r m y te a t r u , w k t ó r c j ws P ó l c z c s
n y cz ł o w ie k m ó g ł b y n ie z a l c ż n i e od w Y g as-

I y c h m i t ó w i w i er z c 11, tak p r z c ż y w a ć m c ta
f i z y c z n c u cz u c i a, j a k c z ł o w i e k d a w n y Pr z e
ż y w a l j e w z w i ą z k u z t y m i om i t a m i i w i e r z e
n i a mi? 

Podobnie jak w malarstwie i rzeźbie przeżywamy samą 

dawno zgasłej wiary obowiązującej w danym kulcie i sa
ma konstrukcja formy jest dla nas abstrakcyjnym „dopin
giem" dla przeżywania uczuć metafizycznych, twierdzimy, 
że tak samo musi być możliwość takiej formy w teatrze, 
formy , w której samo stawanie się w czasie .. dzianie 
si<:" czegoś określonego jedynie czysto formalnie , czegoi:, 
czego elementami bc;dą oczywiście działania ludzkie. bc;
dzie " stanie, niezalżenie od życiowej treś ci samych dzia
dzie w stanic, niezależnie od życiowej treści samych dzia
łań i ciągłości charakterów działających osób, wprowadzić 
nas w zupełnie inny niż życiowy wymiar przeżywania, w 
strefę uczuć metafizycznych podobnie jak to jest w Sztuce 
Czystej. ( ... ) 
Sąd: „nic lubi<: Picassa, ponieważ nic podoba mi się 

jego kompozycja, harmonia barw i ujGcic formy" - nic 
jest sądem słusznym i nic przeciw temu powiedzieć nie 
można. 

Sąd: „nic łubie; Picassa, ponieważ ludzi maluje w postaci 
kanciastych plam i kolorów, nie odpowiadających naturze" 
- jest sądem pozbawionym sensu i dowodzącym, że ten, 
który go wydaje, nic rozumie istoty .malarstwa. Jest to tak , 
jak gdyby ktoś powiedział: „nic lubi<: ryby w majonezie, 
ponieważ nie jest ona sleepingiem I klasy". ( ... ) 

W Grecji ludzie szli do teatru prawdopodobnie dla in
nych zupełnie wrażc11 niż my. Oni treść sztuki znali dob
rze, bo treść ta była tylko pewną wariacją znanych wszy
stkim <milów. Na tle tej znanej trdci, która była tłem 11\L' 

lafizycznym stawania sic; na scenic. wszystko co sic; dzia
ło, cały przebieg akcji, był tylko przez swoją formc: spo
tc;gowaniem elementu metafizycznego. którego w życiu, o
prócz wyjątkowych chwil ekstazy, coraz mniej zaczynali 
ludzie spotykać. Uczucia ludzkie jako takie były tylko ele
mentami stawa.nia siq. były pretekstem dla czysto formal
nych związków, wyrażających inny wymiar psychiczny 
przez swoje stosunki i syntezę obrazów, dźwięków i zna
czenia wypowiadanych zdań. Nie były one treścią głów
ną przedstawienia wybebeszającą widza w prawic czysto 
fizyczny sposób. 

Zadaniem teatru jest według nas to właśnie wprowadze
nie widza w stan wyjątkowy, który nie może być osiąg
nięty tak łatwo w przepływie dnia codziennego. 



Teatr dzisiejszy robi wrażenie czegoś beznadziejnie zakor
kowanego, co jedynie może być odetkane, przez wprowa
d.ze11ic tego, co nazwaljśmy fa n tas t Y cz n o,; c i ą Ps Y

c h o l o g i i d z i a ł a n i a. ( ... ) 

A wiqc po prostu szpital wariatów? Raczej mózg wa
riata na scenic? możliwe, że nawet tak, ale twierdzimy, że 
~ą metodą można, pisząc sztuk<: na serio i wysta"'.iając , j~ 
odpowiednio, stworzyć rzeczy niebywałej dotąd p1qknosc1; 
może to być dramat, tragcdi<t, farsa , lub groteska, ws1.y
slkn w tylll s<1tnyrn stylu , 1111• pr1.ypmni11<1j;1ey111 11iczl'gn "" 

clol4cl byłn. 

Wychocłt<\C /, teatru t·1.low1ck powinic11 111icć wrażc111c , 
że obudził sic: z jakicgos dziwnl'go snu. w którym najpo
spolitsze nawet rzeczy miały dziwny, i niczgłc:biony uroi{, 
charakterystyczny, dla marzcil sennych, nic dających sic: 
z niczym porównać. - Dziś wychodzi z niesmakiem albo 
wstrząśniqty czysto biologiczną odpornością życia, albo 
wściekły. że go nabrano przy pomocy całego szeregu sztu
czek. Tego innego nic w fantastycznym znaczeniu, tylko 
istotnie innego swiata, który daje pojmowanie czysto for
malnego piqkna, teatr współcicsny we wszystkich swoich 
odmianach nic daje prawic nigdy. Czasem coś podobnego • 
błąka siQ v.; sztukach dawniejszych autorów, w sztukach 
mających zresztą swoje znaczenie i swoją wielkość, któ
rych nic chcemy im bynajmniej z fanatyczną jakąś wścick
to,;cią odmawiać. ( ... ) 

Naturalnie z teatrem jest daleko trudniej niż z innymi 
sztukami, ponieważ jak to twierdził pewien znawca teatru, 
tłum słuchający i patrzący jest istotną czc:ścią samego 
przedstawienia. a przy tym sztuka powinna zrobić kasc:. 
Ale sądzimy, że prc:dzcj czy później teatr musi wejść na 
drogc: „nienasycenia formą" , czego dotąd unikał, i można 
mieć nadzieje:, że zostaną jeszcze stworzone jakid nie
zwykłe dzieła w wymiarach Czystej Formy, nic za:l tyli<o 
„odrodzenia" i „uproszczenia" lub powtarzanie aż do mdło
:lci dawnego w gruncie rzeczy nic nikogo nic obchodzącego 
repertuaru. 

Trzeba rozpc:tać drzemiącą bestie: i zobaczyć. co ona zro
bi. A jeśli się wścieknie, bqdzic zawsze dość czasu. aby ją 

w porc: zastrzelić . 

Role wszystkich czynników teatru: autora . reżysera i de
koratora są zupełnie różne w zalcżno:lci od zadaó. Wszyscy 
wiedzą o co chodzi w teatrze rcali~tycz1:ym. Nikt zdaje sic: 
oprócz mnie. nic wie o co ma chod1.ić w teatrze artystycz
nym. Smicm to twierdzić, mimo. że wygląda to na dziką 

megalomanie:. Brak repertuaru, oprócz pewnych S7.tuk z 

tzw. „wi0lkiego", zupclna dezorientacja reżyserów, niewy
ksztalccnic jednych aktorów, fałszywe użycie innych, przy 
czym marnują się, prawdziwe artystyczne talenty na gra
nie w realistycznych bujdach i to trzeciej klasy - i wre
szcie potworna krytyka (bez określonych punktów widze
nia systemu pojęć) - są przyczynami tego zamieszania, 
które widzimy. Autor i aktor mogą tworzyć podświado

mie - reżyser musi wiedzieć. Musi wiedzieć czego chce: 
życia takiego, jakim jest, czy spotęgowanego, skarykaturo
wanego, czy też sztuki. Musi wiedzieć czym jest sztuka. 
Wszyscy szukają po omacku różnych dziwności i now~ci, 
ale w imic: czego, nie wie nikt. (. .. ) 

Zwrócę tu uwagę na jedno zdanie wypowiedziane po
przednio, a na którego ważność nikt z pewnością uwagi nie 
zwróci, jak w ogóle krytyka nie zwróciła uwagi na waż
ność tego punktu dla całości estetycznej teorii sztuki, co 
było powodem mnóstwa nieporozumień i zaprzepaszczenia, 
moich artystycznych i teoretycznych dąże11 pod gwałtem 

nalepioną im etykietą programowego nonsensu życiowego 

samego w sobie. Ja żądałem tylko swobody deformacji rze
czywistości w teatrze w imię wzbogacenia wartości formal
nych, która to deformacja w poezji i malarstwie, a jeśli 

chodzi o uczucia i w muzyce, prawo swoje dawna wywal
czyła. (. .. ) 

Potrzeba artystycznego przek~ztalccnia życia i rzeczywi
stości była i jest jeszcze żywa u pewnych autorów, jak· 
potrzeba nowych, artystycznych wrażer'l u pewnej nic zde
prawowanej jeszcze pn.cz zespół morderców sztuki sceni
cznej publiczno:lci. Ale potrzciJa ta jest ciągle zalłamszana 

u publicznoki przez łaknących picniqdzy dyrektorów, przc>z 
pewi n rodzaj lubiących wstrząsnąć uczuciowQ beb0chami 
demona - publiki i aktorów - solistów, imitatorów życia, 
a nic zdyscyplinowanych ZC'spolnwców arty;;tyc1.11ic twór
czych, nast •pnie przez reżyserów - - realistów lub' 11awt>t 
artystów, ale ogólnie żle u:iwiado111io11ych co clo włas11ych 

swr,ieh reżyscrsk ich cl'iów i szukajqcych róż11yd1 nowalijl'k 
i 1wwych <lresz<:zów po nma<:ku, bez żadnego • gól11opste 
ty1:zncgo kit•runku! taka praca idzie zupełnie na marne , 
dezorientując publiczność i aktorów, nic mówiąc już o zba 
raniałej. a w istocie bezkierunkowej krytyce. która zach 
łystuje si~ wprost frazesami hez sensu i chJ('J)oCzc i gł\'m 

żd•li , chcąc jaku:; zdać spraw~ z dziwów beze !owych, któ
re przed nią wyczarowują reżyserzy, nie wiedząc sami, co 
i w imię czego robią. 

Stu11isluw Tgnncy Witkil:wicz 



I przez n/1yclny swój nieznpel 

Zr11 t1111 · al 011 letL w~ tr1:t1111 su 1wl 

S.J. W. 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

BEZIMIElllE DZIEŁO 
Czll:ry 1.tkly do.ść przykrL·go koszmaru 

REALIZATORZY: 

Scenografia i reżyseria: 

I\Il'Jtto : 

„l\1ieduwatszczycy skarmią 
na widok czarnego Beata, 
l31iwaja Piecyty". 

(ze snu z r . 1912) 

ANDRZEJ MARKOWICZ 

Muzyka (collage): 

ANDRZEJ GŁOWIŃSIU 

Ruch . sceniczny= 

ZYGMUNT KAMIŃSI{l 

Asystenl r 'LYS 'ra: 

STEFAN IŻYŁOWSKl 

As_y stl·nt scenografa: 

WALDEMAR MALINOWSKI 

INSPICJENT: 

ELŻBIETA LUDZIK 

SUFLER: 

MAŁGORZATA ZALEWSKA 



OBSADA: 

DR PLAZMODEUSZ BLÓDESTAUG 

PLAZMONIK BLÓDESTAUG 

Hf Ż,A V AN l>li:Ji. 131.AAS'l' 

11
. 

YLAUDESTYNA DE MONTREUIL . 

CYNGA . 

PUŁKOWNIK MANF'RED llH.. GlEHiS 

I GRABARZ . 

II GRABARZ - JÓZEF LEON GIRTAK 

PORUCZNIK FLOWERS -
OFICER SĄDU WOJENNEGO } . 
KSIĄŻĘ PADOVAL DE GRIFUELLIIES 

KSIĘŻNA BARBARA 

LIDIA BARONOWA RAGNOK 

STRÓŻ WIĘZIENNY 

ZOSIA , CÓRECZKA RÓŻY VAN DER BLAAST 

SLUŻĄCA ·-. 

. . 

Kazimierz Błaszczyński 

Tomasz Jankiewicz 

Wicshwa l" o~mabka 

Małgorzata Talarczyk 

Stefan Iżylowski 

Janusz Marzec 

Wacław Rogucki 

Andrzej Richter 

Jan Stryjniak 

Jerzy Stanek 

Ludmiła Legut 

Anna Kulawińska 

Zbigniew Stokowski 

Bożena Kostecka 

Graż,vna Przybylska 

• 

ŻANDARMI : Zbigniew Bajor, Witold Burakl vski, Adam Gromadzki, Stanisław Raczkowski 

T. ~ 
MIEDUWALSZCZYCY: Zbigniew GawrońShI, Stanisław Raczkowski, '-'Zbigniew Stokowski , 

Roman Talarczyk, Marek Rajski, \.Witold Burakowski 

ORAZ: Danuta Borowska, Barbara Damulewicz, Violetta Zalewska, Teresa Wasiak, 
Jolanta Zarzycka, Małgorzata Szudarska, Hanna Komornicka, 

W projekcie scenografii wykorzystano grafikę Feliksa Chudzy1i.skiego p t. „Samotno 'ć" 



WITKACY (fragmenty) 

Teatr Witkacego. W biały dzień przez bialq noc cl::icją su: 
tu rzeczy, o których tylko po kryjomu śnili fzlozofoune i 
dramatopisarze. Teatr wyzwolony calkowicie z wszelkich 
konwencji wydal się dawnym widzom blazefistwem. 

W W1lkaceao w lucrc:::amu ocl ru :: n w krai 0/1/r:rlu i wii;k
s.::11sc: i<'UIJ 1111 ,, f1w 1 ;r•sl c.:~ ut!'L1w w stt>td/C" ll/Jl1tht111U . 

• 
U W1tkaceao ri1e ma jarsy. Jest srrio oclwrocnnc, ~rnn 

wukrz11wione jak twarze wcktórych portrctciw, jak Óbra::?J 
w rozbitym lustrze. U Witkacego ::najcl::iemy różnego ro
dzaju okrncier~stwa i ró.::ne jego obra::y. i l jednak; ,.I ja 
wybierając los swój wybrałem szaleństwo" jest s::lacliel
niejszym wyznaniem wiary niż: „ Ja wybie rając los swój 
wybralem okruciefistwo". 

* 
Intelektualna strona jego utworów, ta która zapewnila mu 
wyjątkowe stanowisko w literaturze nowszych czasów, 
::wlaszcza w programowo antyintelektualnej literaturze pol
skiej dwudziestolecia między wojennego nie jest latwa clo 
odcz11tania clla przeciętnego konsumenta ltter.atury, zawsze 
pobieżnego, zawsze poruszającego się na powierzchni. A 
tego czyteln1ka i widza chcial zdobyć Witkacy dla swoich 
wizji. Chciał, aby jego sztuka · byla szerokim, nie lagorl
nym przeżuciem. 

• 
Witkacego wenuw1sć clo f1/1slra jak l!J ., 1r: jc>~;:c:::l' ::a 
jego czasów powtar::a]qc za I'cuuq i"1atkq. ::ci 1\1/nclq I'ol
skq, mówiło - przujęla formy równie groteskou'c i wuo'
brzym1one tak jak jego malarslleo, juk styl jego powie.ki. 
Ta nienawiść ro::c1ąg11ęla się rów11 1e5 na udobruclia11a 
s::tukę. na wuli.rane malarstwo. rw komedie pelne dul
szc::y::ny, na powieśc i ::aclowolone ;::e sH'!JCh . kon1l'<?ncjo-
11alnych konfliktów i fabul trac/11c11inuch. W i tkacy :aclal 11-

stai.c1czniego pogo to LL'W wyobra.foi metafiz llc::nej nie tylko 
ocl artysty - ocl ka5clego. kto chce być prawd;:1w11m c::lo
wiekiem . 

. Ale ludzkość n ie mo.:e dlugo ż yć bez jakiejś zde i dobrn, 
choćby w ostatecznym rozrachllnku dobro okazalo się zlu
dzeniem, nigdy dość wys1lku, woli, wyrzeczenia dla osiąg

nięcia wyższej formy moralnej. 

, Mi czyslaw Ja~trun 
(Dialog, 1967, nr 12) 

f 

() wy, znikomo male fakty, 
W Niesl<oiiczoności czarnych żąclz, 
O, jakie marne są wszystkie akty, 
T11cll, co Sir:' puszą, 1wrkt swr gnf!C. 

$.l . w. 



.:.• 

Ciężko jest ::yć, w plugawej naszej atmosferze. 
Czasami. ncli, wp rost nawet ko(JO.~ ;: /Joku l1to.~{· bierze. 
Pociecha w tum. ::e oorzej buc'· plugawcem, ach, samemu, 
Bo nic ju " nie pomoże, ach, takiemu. 

S.I. W. 

Teatr Witkiewicza: forma formy 

c;dyby µoszukać gc1tcralnej formuły sytuacyjnej dla ca
l oś c 1 teatru Witkiewicza, nie można by chyba wskaz:ić 
innej niż - towarzyska improwizacja. Wyobraźmy sobie 
grono przyjaciół, które nud zi sic: na przyjqciu lub w ka
wiarni . Pada propozycja : a gdybyśmy odegra li jakąś dziw-
11<1 H'C11c;? T y bc;dzicsz kró lem. ty artystą, ly sp iskowcem. 
ty koknt<1. ty z1tudzo1tym arystokratą„ I każdy niech zagra 
S\\'Oj<\ rolr; L<1k . jakby chrial wyc i s1tąć maksimum dziw110~

ci. 1tapic;c1a i 111lc11~yw11ości 1. sytuucji, w jakie j s ic; z1ta 
lazl. Niech wic;c król bt;d<.ie an:ykrólewski, kokota - 11i·~

:;lyc ll a11ie kokocia, hrabia - niebywale arystokratyczny.„ 

Sztuki Witkiewicza rozumieć można jako gry, u Pr a
w i a n e p r ze z wt aj c m n i cz o ny c h partnerów: za
razem od wiciu lat zwracano uwagq, że bardzo wyraźny 
j 'st w tym teatrze e lement parodii . J es t to jednak cog 
głc;bszegn i si lniejszego jeszcze niż parodia. W określeniu, 

którym sic; poslużc;. nic b<;dzie nic poniżającego ani .potc:
piająccgri: wolno jednak powiedzieć, że dramaty Witkie
wicza maj<l - muszą mieć? - charakter niejako pasożyt
niczy. iczym jemioła. karmią się sokami dqbu, którym 
jest sztuka dawna. Istotnie, skoro działania postaci znick
~ztakają Z\Vyczajne życiowe losy, trudno zapobiec. by za 
nizcm nic zniekszlalcały wątków. tematów i ujęć artysty
cznych, w których wyrażane były uczucia. losy i wydarze
nia. Wic;cej: skoro bohaterowie pragną własne życi c zmie
nić w dzieło sztuki, cóż prostszego i konieczn iejs zego zo.
rnzem. jak sic;gnąć po istniejące już artystyc zne wzory? 
Mają przecież gotowe już schematy. o jakie łatwo sic: o
przeć. już opracowane typy ludzkie, już dostqpne słowni

etwn 'i sty le d.ialogu! Witkiewicz sic;ga w iqc bez skrupułów 
po uksztallowane ju7. składniki i. tnicjącego teatru. powieś
ci czy dramaturgii. aby je poniekąd obrobić i przemodelo
wać tak. jak każe jego teoria sztuki - i jego rozumienie 
życia„. Jest j"dtrnk co:ś \ ·ażr\iejszego jeszcze. Jak wiado
mo. wszyscy ludzie Witkacego - jc ' li tylko na miano 
ludzi zaslugu ją - n jednym tylko myślą: o uzyskaniu in
t ·nsywnusci żyl'ia tmnicj świadomi) lub. polizaniu Tajem
nicy Istnienia (bardziej uzdolnieni intelektualnie). Aby ją 

osiągnąć, chcą stać sic: kimś innym. niż są, komedią prze
mienić swą to:i.~amo~ć. Tymczasem każdy aktor - a wic;c 
l<1k:i;c pri~l<ic1c W1l 1dewicza - potrzebuje wzor u. modelu, 
który mógłby odegrać: musi nd\vołać sic; do j akiegoś, jeśli 

wolno powiccl7.r('Ć. scenopisu. Jest to. moim zdaniem, głów
na przyczyna. dla której Witkiewicz bez żenady podrabia 



i parodiuje literacką tradycję, ~dącą przec1ez niewyczer
panym „scenopisem" metafizycznej komedii. Podrabia 
przede wszystkim - w typologii postaci lub, ściślej, nic 
postaci, ale „ról", które postacie podejmują . Role te są 

niesłychanie tandetne, niewątpliwie świadomie: chcąc po
kazać, że to role tylko, Witkiewicz obiera najbardziej zdar
te, konwencjonalne, wręcz S2lmirowate. Spostrzegł to dobrze 
Ważyk, nie zaznaczając jednak, że brukowość, szmirowa
toś ć, melodramatyczność witkiewiczowskich „modelów" je5t 
z góry założona i daje - w połączeniu z problematyką 

Tajemnicy i komedii życia lll<1komity efekt artystyu.11y: 
po prostu, krnncclic; le; świclnic u11<1.ocz11ia . 

Tragizm - jeśli już koniecznie mamy mówić o tragizmie 
- wyrasta z czegoś innego: z całokształtu Kitkiewiczow
skiego światopoglądu, którego fabuły sztuk bywają tyl'rn 
pochodną i unaocznieniem. 

Jan Bło11ski , 

Dialog, 1967, nr 12 

Dotychczasowe inscenizacje „Bezimiennego dzieła" 

1. Teatr im. Słowackiego w Krakowie 
reż. Bronisław Dąbrowski 

scen. Kazimierz Wiśniak 
prapremiera 21 maja 1967 r. 

2. Teatr „Wybrzeże" w Gdaósku 
reż. Zbigniew Bogda11ski 
scen. Marian Kołodziej 
próba generalna 17 kwietnia 1968 r. 

3. Teatr Ziemi Opolskiej 
reż. Stanisław Wieszczycki 
scen. Wieslaw Lange 
premiera 18 kwietnia 1971 r. 

-1. Teatr Ludowy w Warszawie 
reż. Jan Kulczyóski 
scen. Adam Kilian 
premiera 7 kwietnia 1973 r. 

5. Teatr Nowy w Łodzi 
reż. Wojciech Pilarski 
scen. Krzysztof Pankiewicz 
premiera 27 września 1981 r. 

6. Teatr Stary w Krakowie 
reż. i scen. Krystian Lupa 
premiera 19 grudnia 1982 r. 

„ 

O jakże dziwny dziwny jest śi.oiat, 
Widziany przez oc:::y wariata, 
W spojrzeniu ich, zdrowy czlow1eku, 
.V ze poznalb yś wcale świata. 

S.I. W. 



„MIEDUWALSZCZYZNA" 

„Micduwalszczycy skarmią 11a widok Czarnego Beata, 
Buwaja Piccyly". Ta surrealistyczna fraza, figurująca jako 
motio u w'stępu Bezimiennego clzżela, pochodzi - sądząc 

z za111ieszczoncgo obok przypisku autora - „ze snu z r. 
1912". Musiał to być se11. o szczególnej intensywności, wi
zja „skarmiących micduwalszczyków" najwidoczniej wyi:
lobiła głc;boki ślad w wyobraż11i śpiącego i obrastała !;\op-
11iowo coraz br·gcitsz<\ trcściq z11aczc11iow<1, skoro po upły

wie lat bl i~ko dzicsi(;ciu. b.o w r. 1921 , sla ła sic; pu1·1ktc111 
wyjścia dla owych „czlercd1 aktów dość przykrego kosz
maru", jak brzmi podtytuł sztuki. Warto zresztą przypom
nieć, że ten sam motyw powróci jeszcze echem wiele lal 
później, w przedśmiertnym i 1najznakomilszyrn dramacie 
Witkacego - w Szewcach, gdzie jeden z czeladników za
powiada: „My się będziemy lak nazywać: sajctai1czycy, 
albo mieduwalszczycy - od tego Micduwała. co z Beatem 
Czarnym Piccyt,ą walczył i na jego widok skomli!"„. 

Mieduwalszczycy bowiem to członkowie tajnej mafii, dą

żącej do przewrotu politycznego i stworzenia nowego u
stroju - „mdłej demokracji pod maską kultu". Chodzi o 
danie masom „prawdziwej. fikcyjnej religii" (której twórcą 
był rzekomo nieżyjący już prorok, .Joachim Mieduwal): 
tym surogatem zaspokoi sil~ prymitywne instynkty tłumu. 

a faktyczną władzę sprawować bc;dą oczywiście przywódcy 
mafii, pozujący się na kaptanów. 

O tym wszystkim dowiadujemy się z ust kierownika 
sprzysiężenia, który występuje pod mianem barona Buffa
dcro. a w istocie zwie się Cynga, jest nikczemnym szpie
giem i w ogóle totalnym czarnym charakterem. Jako na
czelnik sprzysiężenia rzekomy Buffadcro ma gorliw:go po
mocnika w osobie niejakiego Girtaka. dość enigmatyczne
go indywiduum. będącego zarazem grabarzem i domoro
słym wierszokletą. Girtak sprowadza 11a tajne zebra n ie 
Mieduwal~zczyków nowego adherenta, w rzeczywistości jed
nego z najwyższych d<Jstojników panującego rządu, puł

kownika Gicrsa , przed którym Buffadcro ze zdumiewającą 

otwartością odslan'a swe cyniczne plany polityczne. 0\\'a 
lekkomyślno~ć . zadziwiająca u człowieka. tak wszechstron
nie zaprawionego w kunszcie intrygi, nic ma jednak złych 
następstw: spisek nie tylko nic zostaje unieszkodliwiony, 
ale z niezwykłą łatwością zyskuje nowych popleczników -
właśnie wśród członków aktualnego reżimu, z pułkowni

kiem Giersem, oraz dziedzicem korony księciem PadO\·:i
lem, na czele. 

Motyw Micduwalszczyków w ciągu trzech pierwszy ·h 
aktów rozgrywa sic; uieJako na drugim planie: glów.ia 
rola przypada tu - podobnie jak w większości innych 
dramatów Witkacego z tego okresu - rozlicznym peryp'> 
tiom erotycznym oraz dywagacjom na temat Dziwności 

Istnienia, jakim oddaje się namiętnie pewien młody „a:·
tysta-malarz i suchotnik", Plazmonik Blodestaug, realizu
jący w swych obrazach nowatorskie idee swego ojca, dr 
Plazmodeusza Blodestauga, słynnego teoretyka sztuki (nu

ta autobiograficzna?). Plazmonik darzy nieludzką miłością 

znamienitą muzyczkę Różę: ona jC'dnak zakochana jest 
bez pamięci w nikczemnym Cyndze, który bez skrupułów 
wykorzystuje jej płomienne uczucia dla swoich zbrodni
czych celów. Plazmonik i Róża, wplątani niewinnie w jego 
szpiegowskie matactwa, zostają skazani na wieloletnie wi~
zienie i osadzeni we wspólnej celi, gdzie spędzają czas na 
pracy twórczej oraz na mękach Nienasycenia (erotycznego, 
metafizycznego itp.). Perwersyjne rozkosze tej sielanki nie 
trwają jednak zbyt długo, gdyż tymczasem spisek Mie
duwalszczyków dojrzewa: zbliż'! sit: moment przewrotu , 
który otworzy bramy więziel'l. 

Skonstruowana w len sposób akcja - przekazana tu 
oczywiście w dużym uproszczeniu, z pominięciem mnóstwa 
wątków i postaci - wypełnia trzy czwarte utworu: w kol'l
cu trzeciego aktu wydaje się , że owo„ uwidocznione w ty
tule „bezimienne dzieło" dotyczy bądź płodów artystycz
nych Plazmonika, bądź też tajnej imprezy mieduwalskiej. 
Ale nastc;puje „akt czwarty c-pilogowaty", który przynosi 
nieoczekiwaną woltę - prawdziwy coup de the.itrc w sen
sie dosłownym i ,przenośnym - i ukazuje naraz całą sztu
kę w zupcl-nie odmiennej perspektywie. 
Jesteśmy na placu przed wic;zieniem. gdzie zgromadzoHy 

tłum oczekuje na fina! walki o władzę. Zwycięstwo za
machowców wydaje się bezsporne; jakoż istotnie po chwi
li mic-duwalszczycy ogłaszają swój triumf i wznoszą okrzy
k i na cześć ,1nowcj Teokracji" i „Narodowej Gwardii Mie 
duwalów". W~ród zgro:nadzonych ni ' budzi to jednak żad 

llt·go oddhvięku; pozostają oni najzupełniej obojętni t1~1 

polityczną stronę przewrotu , interesują się jedynie wycho
dzącymi na wolność więźniami, wśród których każdy z 
obecnych ma kcgoś bliskiego. W euforii radosnych powilaći 
ludzie zaczynają się już rozchodzić - gdy oto następuje 

sensacyj na zmiana syluacj i: Girtak , ów najwierniejszy r 
pozoru zausznik Buffadcra, odsiania swe prawdziwe obli 
cze . .Okazuje- sic;, że wykorzystywał on tylko spisek Mi <J
cluwalszczyków dla własnych planów: objęcia władzy przez 



Więc tylko trochę mniej oporu, 
Słuchajcie, ac/i o kotki me. 
Lepzej mech wszystko będzie wedlug wzoru, 
Niż żeby miało być tak bardzo „fe" .. . 

S. T. W. 

„jcdnolilą, szarą, lepką. potworną masc;"; bc;dzir to. ustrój 
„bez 7.adnych wodzów i b z pracy", oparty na „1.w1ązkach 
zawodowych prawdziwych leniwców". Girtak dcn)aSkUJC 
rzekomrgo Buffadera jako szpiega Cyngę, każe go aresz
tować i wygłasza ogniste przemówienie do tłumu; teraz 
dopiero otrzymujemy prawdziwy ekstrakt demagogicznej 

Ira1.t•nlogii: „My - prawdziwy lud„. Ni ma i11dywirlu6wl 
Precz z osobowością! Niech żyje jednolita MASA!" I terai: 
dopiero tlum wpada w euforię, ryczy w ekstazie, szaleje; 
Cyng·1 i pulkow11ik Giers zostają powieszeni na latnrui, 
ciżba biegnie na zamek, by dokonać egzekucji na poznsb
łych przywódcach. 

Nie trzeba podkreślać, jak tego rodzaju rozwiązanie 

przekształca proporcje całego dramatu i jak nieoczekiwa
ne światło rzuca na sam motyw „mieduwalszczyzny". To, 
co mogło się wydawać· po prostu groteskowym żartem, 

bufonadą w stylu Króla Ubu - urasta naraz do rangi 
wielkiej satyry, otrzymuje wymiar nadrzędnej historiozo
ficznej paraboli. Mętniactwo międuwalszczyzny, z j~j 

„mdlą demokracją" i błazeńską 1namiastką religii, jako 
etap przejściowy do rozpasania totalnego barbarzyństwa i 
wygrywania przez domorosłych flihrerów najdzikszych in
stynktów tłumu - ileż wstrząsających skojarzei1 budzi to 
w nas, żyjących współcześnie. A przecież sztuka powstała 
w r. 1921, kiedy o dyktaturze nie tylko Hitlera, ale 
Mussoliniego jeszcze nikomu się nie śniło.„ 

Ten akt czwarty ma w sobie w istocie intensywność i 
sugestywną silę jakiejś natchnionej wizji; utrzymany w 
aurze gorączkowych majaków, przejawia ową specyficzt.q 
dokładność i „nadrealistyczną prawdziwość" charakterysty
ki; ową swoistą logikę, jaką przeniknic;te są czasem naj
bardziej absurdalne koszmary senne. A przy tym c11chuje 
go niezwykła zwartość, lapidarność i świetne poc•ucie dra
matycznej pointy. Nie ma tu ani jednego zbędnego słowa: 
każda wypowiedź posuwa akcję i jcdnocze~nie znakomicie 
charakteryzuje funkcje: danej postaci. 

A oto, jak rozwiązują sic; losy bohaterów indywidual
·nych. Subtelny artysta Plazmonik, przejc;ty najwyższym 

wstrętem wobec perspektyw „nowego wspaniałego świata", 

postanawia wrócić do wic;zienia i spqdzić tam res7.l<: srrn:t
nego żywota. Przedtem jednak musi popełnić jakieś prze
stępstwo grubszego kalibru - wobec czego z zimną krw;ą 
nrzyna swą ubóstwianą dotąd Różę. W zaciszu celi wic;
ziennej bc;dzie mu jednak znów towarzyszyć pewna przed
stawicielka płci odmiennej - tym razem malarka. Ksią.lq 

Padoval, również świeżo wypuszc~ony z aresztu, decyduje 
sic; na popieranie nowego regimu: „Filip Egalite to tylko 
mały żarcik bc;dzie wobec mnie". Natomiast teoretyk sztu
ki, dr Plazmodeusz Blodestaug jest pełen niesmaku z po
wodu nieumiarkowanego postępku swego syna („Czy kto 
widział, żeby zarzynać tak kobi tę jak kurczę, i to rano'' 
Rano!"). Teatr, 1967, nr 18 



Z gltLpim czlowiek1em nie w.arto .~adat. 
Więc ottLLcie pusl~1 1 proszę swc1C1c. 

s. r. w. 
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Zamiast wstępu 

Pierwszy gdyński „Zeszyt Teatralny", który z niemałą satysfakcją od
dajemy do rąk Państwa prezentuje materiały sesji teatrologicznej, zor
ganizowanej w Teatrze Dramatycznym w Gdyni w czasie trwających od 
6 do 10 marca 1985 roku Dni Teatru z okazji jubileuszu 25-lecia. 

Rocznica ta zbiegła się z innym, wielkim świętem polskiej kultury -
ze stuleciem urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza. 

Trzecim powodem sesji była inscenizacja „Bezimiennego dzieła", któ
rej premiera w gdyńskim teatrze odbyła się w 1983 roku. 

W sesji poświęconej życiu i twórczości Stanisława Ignacego Witkie
wicza udział wzięli wybitni witkacolodzy: Anna Micińska i Lech Sokół 
z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 

25 lat, ćwierć wieku ... w ciągu tych lat nie znaleziono dogodnej oka
zji, by wprowadzić Witkacego na gdyńską scenę. 

Walerian Lachnitt - założyciel i pierwszy dyrektor Teatru Drama
tycznego prowadził określoną politykę repertuarową . Jako szef artysty
czny w latach 1959-1972 prowadząc Scenę Objazdową Teatru „Wybrze
że", a od 1964 r. autonomiczny Teatr Ziemi Gdańskiej, preferował typ 
teatru psychologicznego. Lubił i rozumiał taki teatr, ukazuj ący skom
plikowaną osobowość i głębię psychologicznych problemów. Te zainte
resowania nierzadko decydowały o kształcie repertuarowym. Nieobca 
mu była klasyka polska (Zabłocki, Fredro, Słowacki) i europej ska (Lope 
de: Vega, Calderon de la Barca, Goldoni, Szekspir). Poprzez klasykę wła
śnie starał s.ię dotrzeć do problemów dnia dzisiejszego, poszukiwał nie
ustannie kryteriów moralnych naszych trudnych czasów. PieriWszy na 
Wybrzeżu sięgnął po współczesną dramaturgię krajów socjalistycznych. 
Wprowadził do repertuaru współczesne sztuki serbskie, bułgarskie, wę
gierskie, niemieckie, rumuńskie. Liczyć się musiał i liczył się z nie 
zawsze wzorowo wyedukowanym widzem z tak zwanego terenu. Teatr 
w pierwszym etapie rozwoju prowadził wyłącznie działalność objazdo
wą, docierając do najbardziej odległych zakątków województwa. 

I jak tu grać Witkacego? Czysta Forma i „mózg wariata na scenie" 
w „Niewyrypach Dolnych"? Absurd. Tym bardziej , że Lachnitt - dy
rektor, kierownik artystyczny i literacki, niepospolitego formatu człowiek 
teatru, także aktywny popularyzator, gorący i oddany sprawie działacz 
na niwie upowszechniania kultury nie tylko teatralnej, poprzez działa!-
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ność objazdową postanowił zorganizować ziemi gdańskiej „szkołę po
wszechną" w zakresie edukacji teatralnej . Program ten realizował kon
sekwentnie. Nie znaczy to bynajmniej, że temat „Witkacy" był mu 
mniej znany niż np. „Szaniawski" (dwaj na swój sposób, jakże różny, 
„uciekinierzy" od rzeczywistości) . Lachnitt miał świadomość wartości 

dramatów Czystej Formy. Musiał mieć, skoro kończąc swe obowiązki 
kierownika literackiego w Teatrze „Wybrzeże" z końcem sezonu 1956/57 
- pierwszego sezonu decentralizacji, przejścia teatrów pod opiekę władz 
wojewódzkich i pierwszego sezonu dyrekcji Zygmunta Hilbnera, jak 
pisze w pierwszym odcinku wspomnień teatralnych pt. „Tropami Wa
gantów" - „ ... udało mi się jeszcze zainteresować dyrektora posiada
nym przedwojennym egzemplarzem «Szewców» Witkacego. A tak! Tak!". 
A więc przygotowana na Scenie Kameralnej Teatru „Wybrzeże" (prem. 
12 X 1957 r.) naukowa sztuka ze śpiewkami pt. „Szewcy", druga w Pol
sce Ludowej - po „Mątwie" w Teatrze „Cricot II" inscenizacja dra
matu Witkacego, była niemałą zasługą Waleriana Lachnitta, ówczesne
go kierownika literackiego. Jak wiadomo odbył się tylko jeden, pra
premierowy spektakl, w dodatku „zamknięty". Przedstawienia nie kon
tynuowano ze względu na błędną wymowę polityczną sztuki. 

Po 24 latach ten sam wiatr historii przywrócił sopockiej scenie 
zdmuchnięty ongiś tytuł (prem. 7 XI 81 r., reż. M. Kochaóczyk). Habent 
sua fata libell.i. Ludzie również . · 

Kazimierz Łastawiecki - drugi dyrektor i kierownik artystyczny 
Teatru Dramatycznego (1973-1979) również nie sięgnął po żaden z wy
danych przez PIW w 1962 r. dramatów Witkacego. Znany aktor i reży
ser teatrów poznailskich, kierownik artystyczny OTV w Gdańsku, twór
ca popularnego i oryginalnego „Teatru przy stoliku" czynił wszystko, 
aby zapewnić swemu zespołowi, który wciąż jeszcze nie posiadał włas
nej siedziby, grając na wynajętej w Domu Rzemiosł dość prowizorycz
nej scenie, godziwe i godne zawodu aktora warunki. One to kształto
wały świadomość artystyczną, warunki właśnie, a nie na przykład 

ambicje repertuarowe. Mimo to, zespół nie poszedł po najmniejszej 
linii oporu, choć repertuar musiał być z oczywistych względów eklekty
czny. Linię repertuarową wyznaczała wielka klasyka obca (Sofokles, 
Arystofanes, Szekspir, Corneille, Molier, Schiller, Ibsen, Strindberg, 
Czechow) i rodzima (Fredro, Wyspiailski, Nowaczyński, Żeromski, Za
polska) oraz dramaturgia współczesna - polska (Trzebiński, Różewicz, 
Mrożek, Grochowiak, Rymkiewicz), radziecka (Rozow, Arbuzow, Szuk
szyn), bułgarska czy węgierska. 

Jak Szaniawski w „teatrze snów" Lachnitta, tak Trzebiński w „tea
trze małego zwierciadła" Łastawieckiego antycypują w pewien sposób 
pojawienie się Witkacego na gdyńskiej scenie. Związki Trzebińskiego 

z dramaturgią Witkacego podkreślano już niejednokrotnie. „Pochodność 
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• Aby podnieść rozę» od dramaturgii Witkacowskiej jest oczy.wista" -
pisał Tymon Terlecki. Zaś Marta Piwińska przekonywała, że ,„„dramat 

. Trzebió..skiego to jakby synteza wypreparowana z teatru Witkacego". 
Zresztą sam Trzebii'lski w eseju „Z laboratorium dramatu" częstokroć 
przywołuje myśl twórcy Czystej Formy. 

Witkacy pojawia się dopiero w drugim sezonie dyrekcji Zbigniewa 
Bogdaó.skiego. Znany i lubiany aktor, reżyser tworzący na wielu waż
nych i liczących się scenach całego kraju, nim objął kierownic.two arty
styczne Teatru Dramatycznego w Gdyni miał za sobą dwukrotne spot
kanie z Witkacym. Miejscem spotkania był Teatr „Wybrzeże", a okazją 
- w 1966 r. dramat bez trupów „Jan Maciej Karol Wścieklica", a po 
dwóch latach „Bezimienne dzieło" - cztery akty dość przykrego kosz
maru. I nie ma się czemu dziwić, ale o tym za chwilę. Pierwsze spotka
nie z Witkacym stało się przyczyną do chwały nie tylko dla autora 
(sztukę grano już przed wojną, wróżąc jej nie najgorszą przyszłość), 
czy reżysera, który zysk,ał już uznanie krytyki po pierwszych „igrasz
kach z Mrożkiem", ale całemu teatrowi. Zygmunt Greń w jubileuszo
wym artykule z okazji 20-lecia Teatru „Wybrzeże" pisał: „Zasługą tego 
teatru jest prapremiera «Szewców» w 1957, w roku 1966 - «Jan Maciej 

Karol ~ieklica>>''. 

Interpretacja Bogdai'lskiego wywalała wiele sporów. Być może z po
wodu .niezaprzeczalnej oryginalności, a także dlatego, że inscenizator 
odszedł od wypracowanych wcześniej wzorów odczytywania Witkacego. 
Powiedzmy otwarcie: Bogdailski odczytał Witkacego poprzez Mrożka. 

Przy czym „Bogdaó.skl. nie prowadzi «Wścieklicy» ku ilustracji jakiej
kolwiek z teorii Witkacego, prowadzi zaś, ku pełnemu wykorzystaniu 
wszelkich możliwości scenicznych, jakie niesie tekst" - pisał Andrzej 
Żurowski. Tekst, dodajmy - dokładnie odczytany. Ten główny i po
boczny, czyli didaskalia, które zostały wprowadzone do tekst.u scenicz
nego (scenografia: M. Kołodziej). Przedstawienie zaczynało się od wej
ścia Chóru chłopców (rodem z „Indyka") i chóralnego odśpiewania ty
tułu sztuki. A kiedy padały słowa: „Sztuka ta powinna być grana nie
realistycznie" - Chłopi siali zboże na widowni. Kiedy wchodził na 
scenę LichwJ.arz, Chór intonował didaskaJ.ia w melodyce synagogalnej, a 
kiedy w dyskusji z Wścieklicą padały imiona wielkich „proroków" -
Leibniza, Bergsona, Spinozy - ten sam Chór odśpJewywał objaśnienia 
encyklopedyczne, przy głośnym wybuchu śmiechu widowni. Dopiero w 
finale ton farsowy złagodnieje, spektakl przejdzie w wymiar groteski 
„macabre". 

Spotkanie drugie nastąpiło w pamiętnym roku 1968. „Bezimienne 
dzieło" doczekało się tylko próby generalnej (w dniu 17 k.wietnia). 
Przedstawienie (również w scenografii M. Kołodzieja) z powodu nie
przewidzianej zbieżności scenicznych wypadków z „wypadkami" poza 
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teatralnymi, nie weszło do eksploatacji. Historia się powtarza... choć 
od czasu październikowej odwilży minęło z górą dwadzieścia wiosen. 
„Obiektywna rzeczywistość nie pozwala w tej chwili na pokazanie do
skonałego artystycznie przedstawienia" - stwierdzono, czy obiektyw
nie? Zbieg okoliczności? Czy genialny profetyzm Witkacego? 

Po owoc zakazany sięga się najchętniej. Ale mądry ten, kto z hi
storii (nie tylko biblijnej) wyciąga wnioski. Bogdański nie zraż1Jny, choć 
zarażony Witkacym kusi tym samym tytułem reżysera i scenografa w 
jednej osobie - Andrzeja Markowicza. „Podsuwa" egzemplarz tak, jak 
przed ćwierć wiekiem Lachnitt „podsunął" Hilbnerowi „Szewców", w 
których nota bene Bogdański grał Hyper Robociarza, debiutując na 
gdańskiej scenie. Teatr - diabelska sztuka. Apage satanas! 

Udział w sukcesie artystycznym jaki dzięki precyzyjnemu myśleniu 
i niewątpliwemu talentowi plastycznemu Markowicza teatr osiągnął tak 
w rodzinnym mieście, jak i na FTPP w Toruniu miał ró.wnież ów ku
siciel". I kto wie, czy tego sukcesu nie należało by rozumieć w k~te
goriach zwycięstwa. I to podwójnego, bo było to także zwycięstwo nad 
czasem. Przysługuje ono tylko cierpliwym. I niepokornym. Bogdal'lski, 
zda się, działać w zgodzie ze współczesną socjologiczną refleksją o tea
trze (Jeana Duvignaud) i skłonny jest uznać, że teatr jest buntem prze
ciw ustalonemu porządkowi. A wobec tego odzwierciedla nie rzeczywi
stość, lecz pożądania, które nie zostały jeszcze ani nazwane, ani opisa
ne. Stawia więc pytania. Pytania, na które nie ma jeszcze odpowiedzi. 
Tak rozumiany teatr raczej otwiera przed widzem perspektywę przy
szłości, wyprzedzając rzeczywistość poza teatralną, niż utrwala „wyj
ściową" teraźniejszość. 

Jako się rzekło Witkacy po raz pierwszy na deskach Teatru Drama
tycznego w Gdyni jawi się pod koniec drugiego sezonu dyrekcji Bog
dańskiego. Jawi się, wypada to podkreślić, w drugim - „polskim" se
zonie, podobnie jak poprzedni i wszystkie następne. Witkacy ze swym 
„Bezimiennym dzielem" nie pojawia się przypadkowo. Kiedy Bogdal'l
ski we wrześniu 1981 r. objął teatr z własną, z dawna żądaną i wycze
kiwaną sceną, skończył się dla teatru okres „skazania" na eklektyzm. 
Nowy dyrektor i kierownik artystyczny przyjmujący teatr z dobrodziej
stwem inwentarza, mógł z powodu nowych warunków, a także dzięki 

własnej osobowości artystycznej zaproponować repertuar oparty nie na 
jednorazowych „hitach'', tzw. „numerach", czy „bombach" repertuaro
wych, po eksplozji których następuje dzwoniąca w uszach (czy nie na 
alarm?) cisza. W nowych warunkach, także i społecznych układał pro
gram teatru zgodnie z wybraną linią repertuarową. Jej kształt zaznaczył 
dość wyraziście już w pierwszym sezonie. „Król Jeleń II", baśń sceni
czna w konwencji komedii dell'arte (ukłon w stronę publiczności) do
puszczającej prowadzenie świadomej gry, zabawy, ukazującej teatr w 

8 

teatrze. Baśl'l odkrywająca stary jak świat mechanizm władzy, nakrę
cany coraz to innym kluczem. 
Tuż potem „Dwa teatry". Ciąg dalszy rozważań metateatralnych, na 

temat funkcji, kształtu, istoty teatru, jego obowiązków w stosunku do 
zmieniającego się świata. Dojrzałe, bogate przedstawienie, w którym 
częściowo świadomie, częściowo przez przypadek, los czy przeznacze
nie zawarto dzieje gdyńskiej sceny. Bowiem „spotkało" się w tym le
gendarnym już dziś przedstawieniu trzech dyrektorów jednego teatru. 
Bogdański reżyserię oddał w godne ręce Lachnitta. Łastawieckiego zaś 
namówił (nie kusił) na rolę Dyrektora Teatru Małego Zwierciadła. W 
końcu ... sam, po śmierci reżysera, który nie doczekał premiery, koz'lczył 

to „pokoleniowe" dzieło. Historia pisze się sama. 

Po Szaniawskim - Mrożek, mógł wydać się propozycją tyleż szoku
jącą co trudną, tym bardziej, że w grę wchodziło prapremierowe „Te
starium". W nawiązaniu (formalnym) do jednoaktówek „Matka" i ;,Po
wódź" w „Dwóch teatrach", „Testarium" - rozegrane na mitycznej 
Atlantydzie udało się połączyć z jednoaktówką „Na pełnym morzu'', za
chowując wręcz fabularny bieg zdarzeń. Uratowani po niszczącym cy
wilizację potopie spotykają się na jednej tratwie. Mitologia, Atlantyda, 
Mrożek ... im dalej - tym bliżej. 

Słonimski po Mrożku - chyba nie wymaga komentarza. „Rodzina" 
wielkich kpiarzy... Bogdański ró,wnież do niej należy. Bezpośrednio 

przed Witkacym - ksiądz Mikołaj z Wilkowiecka, z Biblią w rękach, 

ze skupieniem na twarzy. Powrót do źródeł przed wejściem w chaos 
awangardy? Bynajmniej. Pamiętacie Państwo? „Obrządek religijny, tra
cąc swoje znaczenie bezpośrednie, rodzi teatr, jako drugorzędny pro
dul:t swego uP.adku. O ile nam się zdaje widać to dobrze na Grecji, w 
której po raz pierwszy powstaje oddzielony od misteriów religijnych 
teatr, drugi raz w czasach zaczynającego się rozkładu chrześcijal'lstwa 

w wieku XV, kiedy zaczyna powstawać teatr, początkowo opracowujący 
tylko tematy religijne i którego rozwój, a raczej ciągły upadek trwa 
aż do naszych czasów". 

Oto dający odpowiedź cytat ze „Wstępu do teorii Czystej Formy w 
teatrze". Preludium to dość stosowne i chyba na miejscu? Przywołuje 
wyjściową sytuację: teatr-sacrum. Grecja i mity, polski renesans i mi
steria. 

I można się zastanawiać dlaczego „upadek" a nie „rozwój" wyznacza 
dzieje teatru europejskiego i dlaczego, skoro mamy nie tylko dramaty, 
ale cały system filozoficzno-estetyczny i wyłuszczoną do kol'lca teorię 

Czystej Formy - te jak je nazwano „intelektualne pociski" nie eksplo
dują? Czyżby cały ten ładunek miał okazać się niewypałem? 

„Jestem jak jakiś nabój wysokiej marki eksplozywności leżący spo
kojnie na łące . Ale dotąd nie ma armaty i nie ma mnie kto wystrzelić. 
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A tego sam nie potrafię . Muszę mieć ludzi." - mówi o sobie Leon 
w „Matce". 

Rzecz jasna, reżyser to nie saper i ma podobnie jak teatr nie tylko 
gwarantowane prawo do r yzyka, ale tak że do błędu. 

Spójrzmy historii w oczy. Przed wojną grywano Witkacego, owszem, 
ale jak wiemy, sporadycznie. Zauważmy, że żaden z wybitnych insce
nizatorów 20-lecia międzywojennego nie wziął na warsztat jego tekstu, 
ani Schiller, ani Osterwa, ani też Horzyca czy Wiercil1ski. Trzcil'1ski 
jedynie ... I choć przed wojną odbyło się aż 18 premier, stwierdzić mo
żna, że Witkacy nie zachwycił reżyserów i nie zdobył własnej publicz
ności. 

A po wojnie? Dokładniej - po 1956 roku? Mimo imponującej liczby 
blisko 250 premier, wydaje się, że wciąż czeka na swoje odkrycie, na 
swoją wielką eksplozję. 

Więc obok retorycznego: „grać albo nie grać" pojawia się trudniejsze 
pytanie: „jak grać? " . Teatr jak dotąd jednoznacznej odpowiedzi udzie
lić nie potrafi. Odpowiada cząstkowo najróżniejszymi propozycjami, raz 
odnosząc sukcesy, to znów ponosząc porażki, ale wyda!e się, że global
na odpowiedż, jeśli w ogóle jest możliwa, należy do przyszłości. 

Dotąd grano Witkacego na kilka sposobów. Pierwsze sukcesy były 

udziałem plastyków: Kantor, Szajna, a następnie Pankiewicz. Ich „pla
styczne" widzenie świata, jakby przystawało najbliżej do kategorii po
jE;ciowych Witkacego. Pokazywano go głównie za pomocą środków poza 
aktorskich: gra świateł, wyszukane dekoracje, wymyślny kostium, od
realniony makijaż, działania mechaniczne. Powstał w ten sposób pe
wien model, który zresztą obowiązuje do dziś. Można się spodziewać, 

że i gdyńska realizacja „Bezimiennego dzieła" zostanie przez krytykę 
zamieszczona w szufladzie z napisem: „inscenizacje plastyczne". 

Dalej bywało różnie. W połowie lat sześćdziesiątych wystawiano już 
Witkacego w najbardziej reprezentacyjnych teatrach dramatycznych 
kraju. Rozpoczęła się droga „uklasycznienia" Witkacego, który na wielu 
jeszcze scenach funkcjonował często w formie kabaretu politycznego, 
traktowanego na równi z repertuarem rozrywkowym. 

Następnie przyszedł czas opamiętania - okres tzw. drugiej recepcji 
teatralnej Witkacego, pozbawiony awangardyzmów, okres, w którym 
zaczęto, z różnym zresztą skutkiem grać dramaty Witkacego „po boże
mu", a więc tak, jak zostały napisane, zgoła realistycznie, bez sztucz
nych udziwnieź1. Przy tej metodzie cała Witkacowska stylistyka: absurd, 
groteska, deformacja wyjść miała na jaw, sprawdzić się teatralnie. Oka
zało się jednak, że i ta formuła to jeszcze nie panaceum na choroby 
współczesnego teatru. 
Zastanawiające w tym względzie są dwa fakty. Po pierwsze - mimo 

i stniejącego niewątpliwie materiału aktorskiego w dramatach - nie 
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zdarzały się wybitne kreacje aktorskie (czyżby przyczyną miała być 

supremacja inscenizatorska?). Po drugie - mimo niebagatelnej liczby 
ćwierć tysiąca premier sztuk Witkacego - brak wciąż reżyserów spec
jalizujących się w Witkacym. Po prostu brak specjalistów, którzy byliby 
szczególnie zainteresowani dramaturgią Witkacego. Być może w przy
szłości, która miejmy nadzieję odkryje nam na nowo także w zakresie 
interpretacji tę dramaturgię, jednym ze specjalistów okaże się właśnie 

Andrzej Markowicz, który w chwili obecnej ma na swym artystycznym 
koncie największą ilość realizacji dramatów Witkacego. 

Gdyńska realizacja przyniosła niekłamany sukces. Stała się dobrą 

okazją do zorganizowania sesji naukowej , której materiały, mamy tę 

nadzieję, służyć będą następnym pokoleniom .. . Naszych Gości i jedno
cześnie Autorów przedstawiać właściwie nie trzeba, są znani nazbyt 
dobrze, tak ze swej działalności naukowej, jak i popularyzatorskiej. 
CzY'nię to jednak z miłych obowiązków autora wstępu. 

Anna Micińska - edytor „Iuveniliów" Witkacego i listów Stanisława 
Witkiewicza, przedstawiła stan badań nad biografią autora „Bezimien
nego dzieła", ze szczególnym uwzględnieniem okresu rosyjskiego w je
go życiu. Epizod ten, związany z przeżyciem rewolucji rosyjskiej, za
ważył na całej przyszłej twórczości nie tylko dramatyc:l)Ilej. Witkacy, 
jak żaden inny europejski pisarz, znalazł się w Rosji w samym cen
trum wydarzeń, które kształtowały nasze stulecie i kształtują nadal. 
W materiałach sesji znalazło się najnowsze opracowanie kalendarium 
życia i twórczości. Zestawienia dat i faktów autorka oparła głównie na 
źródłach epistolograficznych. Jest bowiem niestrudzonym badaczem i 
edytorem listów związanych z osobą Witkacego. 

W 1969 r. ukazały się „Listy do syna" (opracowane wspólnie z Boże

ną Danek-Wojnowską), pisane w okresie 15 lat. Trudno dziś przecenić 

ich wartość źródłową , jak również bogate tło historyczno-literackie i 
artystyczne. Stanowią one jakże wzruszający dokument rozumnej mi
łości ojca, który stara się pomóc synowi mimo odmienności światopo
glądu artystycznego. Korespondencja (1900-1915) kreśli dwa wspaniałe 
konterfekty - ojca i syna, ukazując ich nieznane, a jakże prawdziwe 
oblicza. 

Dziesięć lat później w krakowskiej oficynie ukazuje się I część „Li
stów Stanisława Witkiewicza i jego korespondentów" (o~racowana wraz 
z Marią Qlszaniecką). Są to tzw. listy o stylu zakopiańskim. Ciekawe, 
że właśnie wśród korespondencji Stanisława :Witkiewicza odnaleziono 
wspomniane „IuvenUia" - cztery komedie '.? życia rodzinnego i trzy 
dobrze już dziś znane dramaty niespełna ośmioletniego Stasia. Przy
pomnijmy, że stały się one materiałem inscenizacji pt. „Szarate", którą 
w roku witkacowskim przygotował Zbigniew Wilkoński w gdańskim 

Teatrze „Miniatura". Habent sua fata libelli... 
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Nazwisko drugiego Autora kojarzy się z pojęciem groteski w twór
czości Witkacego. Lech Sokół, „Groteska w teatrze Stanisława Ignace
go Witkiewicza", Wrocław 1973, to przypis bibliograficzny pozycji nau
kowej, którą studenci filologii i teatrologii obowiązani są znać na rów
ni z tzw. literaturą podmiotu. Jest to bowiem niezmiernie waż.na i uda
na próba określenia funkcji groteski w teatrze Witkacego. Przez „teatr" 
autor rozumie wszystkie dramaty będące „zapisem" jego teatru. Postę
puje więc zgodnie z tzw. teatralną teorią dramatu, która pojawia się 

w Europie już przed wojną, a po wojnie - kontynuowana jest w Pol
sce przez Stefanię Skwarczyńską, Irenę Sławińską i Zbigniewa Ra
szewskiego. Jakkolwiek od dawna wiązano teatr Witkacego z pojęciem 
groteski, to jednak nikt przedtem nie podjął się próby wyjaśnienia, co 
to właściwie znaczy. Autor daje pełny zarys historii terminu „gro.les
ka". Następnie sytuuje teorie estetyczne Witkacego na tle teorii gro
teski. Stawia pytanie o genezę zainteresowań teatralnych twórcy Czystej 
Formy, który tak wielką rolę w swojej wizji sztuki przypisywał tea
trowi. 
Groteskowość dramatów bada autor w różnych planach: postaci (ich 

koncepcji, sposobu funkcjonowania, roli jaką pełnią w dramacie), języ
ka, sytuacji, by w końcu sformułować najogólniejsze prawa obowiązu
jące w świecie tego teatru, w świecie totalnie groteskowym. 

Lech Sokół jest także autorem monografii poświęconej życiu i twór
czości Augusta Strindberga (wydanej w serii „Klasycy literatury XX 
wieku"). Nie od rzeczy będzie tu przypomnieć zdanie amerykańskiego 
witkacologa Daniela Geroulda, który uważa, że Strindberg i Witkacy, 
to dwa następujące po sobie rozdziały historii dramatu i teatru. To 
pewne, że Strindberg jest dla Witkacego postacią kluczową. 

Lech Sokół jest autorem wielu artykułów, esejów, rozpraw nauko
wych, wstępów do kolejnych wydań dramatów Witkacego. Dokonał 

także wyboru tekstów do polskiego wydania „Ekspresjonizmu w teatrze 
europejskim" (Warszawa, 1983). 

W naszym „Zeszycie Teatralnym" znalazły się zgodnie z programem 
sesji dwa artykuły Lecha Sokoła. Otwierający materiały sesji esej pt. 
„Aktualność Witkacego" wyświetla najistotniejsze problemy całej jego 
twórczości, których obecność pod koniec XX wieku podkreśla twardym, 
kopiowym ołówkiem nasza rzeczywistość. Tekst drugi - poświęcony 

kluczowemu zagadnieniu jednostki i społeczeństwa - przywołuje tytuł 

gdyńskiej i·nscenizacji. Materiały zamyka opis dzieła scenicznego. Tej 
ambitnej próby podjęła się Halina Kasjaniuk. Prezentujemy jej opis, 
pomijając rozważania i dywagacje metodologiczne na temat intersubiek
tywności, jednorodności materiałów stanowiących przedmiot opisu, ro
zumianego jako „zbiór operacji, jakich dokonujemy na przygotowanym 
obiekcie badawczym" (por. M. Swierkowska, Opis inscenizacji teatra!-
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nej (w:) Wprowadzenie do nauki o teatrze, t. III, Wrocław 1978). Trak
tujemy opis dzieła, jako pierwszy etap działalności badawczej (groma
dzenie tzw. dokumentów dzieła), także analizującej i siłą rzeczy inter
pretującej, mając nadzieję, że w przyszłości służyć będzie dalszym ana
lizom formalnym, porównawczym, semiologicznym. 

Nie wszystko jeszcze powiedziano o Witkacym i o jego teatrze. Z oko
ło 40 tekstów dramatycznych, które wyszły spod jego pióra, zachowało 
się niewiele ponad 20. Część odnaleziono przypadkowo, część po wielu 
latach żmudnych poszukiwań. Nie wszystko jeszcze można podać do 
publicznej wiadomości, choć sto lat minęło od czasu narodzin autora. 

Co przyniesie następne 25-lecie? Co nowego wprowadzi w zakresie 
interpretacji dzieła Witkacego, pomijając już niebagatelny przecież fakt, 
że wprowadzi nas samych i nasz teatr w wiek XXI. Czy ujawni nie
widoczną na „Autoportrecie wielokrotnym w lustrach" (patrz: okładka) 
prawdziwą twarz Witkacego? Twarz, która według najstarszych wie
rzeń jest obrazem duszy. 

Krzysztof Wójcicki 

Grudzień 1985 
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-WITKACY-
11885-1939/ 

Kalendarium życia i twórcz~ci 

1885 

Stanisław Ignacy Witkiewicz - syn wybitnego krytyka, ma
larza i pisarza, twórcy „stylu zakopiańskiego", Stanisława Wit
kiewicza (1851-1915) i Marii z Pietrzkiewiczów, nauczycielki 
muzyki (1853-1931) - urodził się 24 lutego 1885 roku w 
Warszawie. 

1890-1893 

Państwo Witkiewiczowie przenoszą się na stałe do Zakopa
nego. Artystyczno-intelektualna atmosfera domu, stały kon
takt ze sztuką decydują, że przyszły Witkacy już od dziecka 
zdradza różnorodne zamiłowania i zdolności artystyczne -
przede wszystkim malarskie i muzyczne. Rozwój ich jest w 
zasadzie samorzutny, ponieważ ojciec - zwolennik teorii, że 
każdy system nauczania zabija indywidualność - stara się nie 
wywierać żadnego nacisku na syna i nie kieruje jego upodo
baniami. Z tych powodów nie zgadza się również na naukę 
szkolną syna, przystając jedynie na lekcje prywatne. Pod kie
runkiem matki uczy się muzyki, ojciec wpaja synowi zamiło
wanie do malarstwa. 

W styczniu 1891 roku odbywa się w Zakopanem chrzest 
Stanisława Ignacego. Rodzicami chrzestnymi są: Helena Mo
drzejewska i Jan Krzeptowski-Sabała . 
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Z tego okresu pochodzą pierwsze rysunki przyszłego Witka
cego („Karty dla Babuni") i pierwsze listy (do babki Elwiry 
Witkiewiczowej i stryjecznej siostry Niusi); lektura Szekspira 
stanowi inspirację dla pierwszych prób dramatycznych mło
dego autora. Z kilkunastu napisanych w 1893 roku „dramaci
ków" ·ocalały: Biedny · chłopiec, Karaluchy, Król i złodziej, 
Księżniczka Magdalena czyli Natrętny Książę, Menażeria czyli 
wybryk Słonia i Komedie z życia rodzinnego (por. „Dialog" 
1965, nr 8). Tylko z tytułów znane są: Kłótnia o smród, Wojna 
i Flaki dorożkarza. 

1897-1899 . 

Wbrew swoim teoriom · Stanisław Witkiewicz 01c1ec zga-
dza się na częściowe wprzęgnięcie syna w kierat szkolnego sys
temu. W 1897 roku Stanisław Ignacy zdaje egzamin d~ II kla
sy szkoły realnej we Lwowie. Odtąd, aż do matury w 1903 ro
ku uczy się w domu pod kierunkiem Walerego Staszela i Mie
czysława Limanowskiego i dojeżdża do Lwowa na egzaminy 
semestralne. Nadal uczy się muzyki, maluje pod okiem ojca, 
budzi się jego pasja fotografic;zna. Fotografowanie, które ma 
mu początkowo służyć jako pomoc w dokumentowaniu natury 
do studiów malarskich - tak przynajmniej traktował je ojciec 
- z biegiem czasu staje się dla młodego Witkiewicza prekur
sorskim sposobem rozpoznawania nie tylko istoty pejzażu, ale 
też otaczających go zjawisk („Stasiek jest w fazie miłości do 
lokomotyw, które fotografuje i _uwielbia" - odnotowuje w li
ście z 1899 roku Stanisław Witkiewicz), osób, a w końcu i sie-
bie samego. · 

1900-1903 

W roku 1900 Stanisław Ignacy kończy lat piętnaście. Rok ten 
to jednak nie tylko cezura oddzielająca okres sielskiego-aniel
siego dzieciństwa „Staśka" od progu lat jego młodości. To także 
rok pierwszych jego kroków w samodzielność - na razie tylko 
w postaci wakacji spędzonych w Syłgudyszkach na Litwie u 
ciotki Anieli Jałowieckiej. Pierwsze rozstanie z domem, a prze
de wszystkim z ojcem, rozpoczyna trwającą aż do śmierci Sta
nisława Witkiewicza wymianę korespondencji między ojcem 
a synem (por. Stanisław Witkiewicz, Listy do syna, Warszawa 
1969), bezcenne źródło tak dla biografów obu panów, jak i tych 
badaczy Witkacego, których interesuje jego emocjonalny, arty
styczny i intelektualny „okres dojrzewania". W roku 1901 Wit-
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kacy wraz z ciotką spędza kilka dni w Petersburgu, gdzie po 
raz pierwszy zwiedza Ermitaż i jego zbiory malarskie - owo
cują cyklem fotografii, a także licznymi studiami malarskimi. 
W grudniu 1901 roku, na „Wystawie obrazów i rzeźb" w Za
kopanem, Witkiewicz-junior prezentuje dwa pejzaże z Litwy, 
które - według słów ojca - „opinia publiczna uważa za naj
lepsze dzieła" . Jedyny zachowany z tego okresu olejny „Pej
zaż nocny" (1902?) w istocie świadczy o znacznej już sprawno
ści ręki i oka młodego malarza. Z 1902 roku natomiast pocho
dzi pierwszy ślad budzącej się pasji filozoficznej Witkacego. Są 
to rozprawki: O dualizmie oraz Filozofia Schopenhauera i jego 
stosunek do poprzedników, które weszły w skład „systemaci
ku" Marzenia improduktywa (dywagacja metafizyczna) ukoń
czonego w roku następnym. Poszerzają się też i utrwalają jego 
młodzieńcze przyjaźnie. Do najbliższych należą w tym okresie: 
nadal „Kiesio" Matlakowski, kuzyn - Tadeusz Pietrzkiewicz, 
„Andzio" (Władysław) i „Oro" (Jerzy) Lilpopowie oraz Leon 
Chwistek i „Bronio" Malinowski. 

W czerwcu 1903 roku Stanisław Ignacy zdaje we Lwowie 
maturę. W październiku kończy w Zakopanem Marzenia im
produktywa. 

1904 

W marcu tego roku Stanisław Ignacy przez Kraków, Wie
deń i Monachium wyjeżdża do Włoch. Notuje to w swoim 
wspomnieniu stryjeczny brat Witkacego - Jan: „Staś odwie
dził mnie w Monachium, gdzie wtedy byłem na studiach i tam 
razem robiliśmy - jak Staś twierdził - Parademarsch po Pi
nakotekach i Galerii Schaka. Z oglądanych tam dzieł zaintere
sował się bodaj jedynie Bocklinem, mniej Segantinim. Wszyst
ko inne go nudziło. Z Monachium pojechał do Włoch, do Nervi, 
gdzie była wtedy nasza Ciotka ( ... ) Po powrocie do Zakopanego 
Stanisław Ignacy prawie zaniechał malowania z natury, nato
miast tworzył z nową pasją, fantastyczne w kolorze i temacie 
obrazy pod wrażeniem Bocklina. Przy swej pracowitości malo
wał tych obrazów mnóstwo ... ". „Malowania z natury" nie za
niechał jednak Witkacy całkowicie. W połowie maja w Brono
wicach pod Krakowem maluje w plenerze w towarzystwie 
przyjaciół i kolegów - Włodzimierza Koniecznego, Antoniego 
Buszka i „porutczyka" Młodzianowskiego; we wrześniu jest 
gościem malarza Karola Maszkowskiego w Żabiem na Hucul
szczyźnie, skąd przywozi mnóstwo szkiców i studiów. Jesienią 
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tego roku Stanisław Witkiewicz - ojciec zapada powazme na 
zdrowiu - lekarze zalecają mu wyjazd na południe. Wraz 
z synem wyjeżdżają do Lovrany na półwyspie Istryjskim nie
daleko Triestu, skąd Stanisław Ignacy wróci do Zakopanego 
i;o trzech miesiącach, zostawiając ojca na kuracji do maja ·roku 
przyszłego. Z tego też roku datować się będą początki znajo
mości Witkacego z Karolem Szymanowskim - znajomości, 
która od najżywszej przyjaźni przerodzi się w równie żywą 
niechęć w latach późniejszych. 

1905-1907 

Początek roku 1905 to w życiu Witkacego moment istotnej 
decyzji. Pragnie on bowiem uniezależnić się od domu i za
mieszkać w Krakowie z myślą o podjęciu studiów na Akademii 
Sztuk Pięknych, czuje się bowiem przede wszystkim mala
rzem i malarstwu chce się poświęcić. Dla Witkiewicza - ojca 
decyzja ta jest wyjątkowo bolesna - „Co za szczególną mie
szaniną · sprzeczności jest życie i czy koniecznie każde nowe 
pokolenie musi być antytezą i reakcją poprzedzającego? Więc 
po to my walczyliśmy przeciwko niewoli szkolnej, przeciw 
stadnemu duchowi w sztuce ( ... ) żebyście wy właśnie czuli się 
dobrze w szkolnym systemie?" Stanisław Ignacy stawia jednak 
na swoim i już w lutym rozpoczyna studia na Akademii w pra
cowni Jana Stanisławskiego, które kontynuować będzie do lata 
roku następnego. Jeszcze tylko tego roku, w marcu, w tow~
rzystwie Karola Szymanowskiego wyjeżdża do Włoch, gdzie 
spędzi blisko miesiąc, głównie między Neapolem a Rzymem, za
durzony w poznanej w Rzymie pannie Ewie Tyszkiewiczównie, 
którą przez rok obdarzać będzie pierwszym młodzieńczym 
uczuciem. W połowie 1906 roku, po zakończeniu akademickie
go kursu Witkacy wraca do Zakopanego, co ojciec przyjmuje 
z nadzieją: - „Obyś na powrót wszedł na tę drogę niezależ
ności i bezwzględnego oddawania się szczeremu wewnętrznemu 
porywowi, bez czego nie ma sztuki". Pod presją ojca Stanisław 
Ignacy przerywa studia, zaczyna natomiast pobieranie pr~
watnych lekcji u Władysława Slewińskiego, który po powrocie 
z Francji osiedlił się w Poroninie. Uczeń i przyjaciel Gaugina 
- stał się Slewiński pierwszym łącznikiem między wychowy
wanym na Bocklinie Witkacym a najnowszymi prądami sztuki 
europejskiej, nie bez pozostawienia wyraźnych śladów wpływu 
•vłasnej twórczości na malarstwo Witkiewicza-juniora w tym 
okresie. „Zarażony" już raz uwielbieniem dla Gaugina nie 
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przepuści Witkacy okazji wyjazdu do Wiednia na wystawę jego 
prac w roku 1907 w towarzystwie Tymona Niesiołowskiego. 
Mimo, iż niemal bez reszty pochłonięty malarstwem, Witkacy 
próbuje i pióra. Z tytułów tylko znane są jego utwory literac
ko-parodystyczne z tego okresu (Kwaśko, Walgierz), o których 
jednak wiadomo, że nawiązywały do twórczości poetyckiej 
Wyspiańskiego i Tadeusza Micińskiego; powstały w tym czasie 
„poemat" (incip.: Płomień daj mi, Tyfonie ... ) załączył Witkacy 
w roku 1920 jako Prolog do dramatu Nowe Wyzwolenie. 

1908 

W końcu stycznia tego roku Witkacy po raz pierwszy wy
jeżdża do Paryża. Pobyt tam wykorzystuje głównie na zwie
dzanie muzeów i galerii, a przede wszystkim trafia na 24 Sa
lon Niezależnych. Jest to okres, w którym artyści tacy jak 
Gaugin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec czy nawet Cezanne zaj
mują już niemal pozycje klasyków, nabistów - skupionych 
wokół Bonnarda - wypiera pokolenie „dzikich bestii" - fo
wistów, a jako wyraz nowego porządku, nowego rygoru kry
stalizuje się kubizm, przez Braque' a i Picassa „wynaleziony". 
Witkacy czuje się oszołomiony natłokiem wrażeń; w listach do 
ojca nazywa to wprost - „czymś szalonym", a wzmianki 
o „karaimach" i „hiszpańskich alfonsach" odpowiadają w do
mowym nazewnictwie reakcjom na wszelakich „-istów", wśród 
których płócien się obraca. Witkiewicz cieszy się reakcjami 
syna, nie omieszkuje jednakże wtrącania ojcowskich pouczeń: 
- „ ... bylebyś był zdrów i mógł te wrażenia zamienić na wnio
ski, a ponad wrażeniami skupić się i zdobyć na własną, nieza
leżną twórczość". Czy gdzie indziej: - „Musisz się nad tym 
zastanawiać, odnajdywać siebie i być niezależnym wobec ka
raimów i hiszpańskich alfonsów - a nawet wobec Gaugina, na 
którego imię się klniesz". 

Poznanie nowoczesnych kierunków malarstwa europejskiego 
sprawia, że Witkiewicz-junior zrywa z dotychczas uprawianym 
malarstwem pejzażowym, będącym dotąd wypadkową wpły
wów ojca i Władysława Slewińskiego. Pejzaż traktować już 
zacznie inaczej niż dawniej: dekoracyjnie i płasko - powstają 
wówczas także jego pierwsze „potwory" - symboliczno-sece
syjne i ekspresjonistyczne kompozycje węglem - a także 
pierwsze portrety. Tymczasem jednak w lutym i w marcu 
tego roku wystawia siedem swoich pejzaży na zbiorowej wy-
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stawie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krako
wie, decyduje także podjąć przerwane studia na Akade.~ii 
Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera. Obok stud10w 
uprawia intensywne życie towarzyskie, a krąg jego przyjaciół 
w tym okresie to m. in.: Tadeusz Miciński, Tadeusz Nalepińs~i, 
Tadeusz Szymberski, Jan Rembowski, Karol Frycz, Eugenia 
i Władysław Borkowscy, wpada także w środowisko satelitów 
Ludwika i Ireny Solskich, z którymi znajomość znacznie za
waży na jego późniejszych latach. 

Latem tego roku następuje znaczne pogorszenie stanu zdro
wia Witkiewicza-ojca. 4 listopada 1908 roku wyjeżdża do zna
nej mu z lat 1904/ 1905 - Lovrany, by nigdy już z niej do 
Polski nie wrócić . Odtąd, aż do jego śmierci w 1915 roku trwać 
będzie ożywiona korespondencja między ojcem a synem. Wit
kacy będzie w niej szukał oparcia, zwierzając się z rozterek 
i kłopotów życiowych, dzieląc się z przemyśleniami na temat 
sztuki i informując o swej pracy artystycznej. Ojciec zaś bę
dzie próbował z dużym taktem, ale zarazem stanowczo, kiero
wać niektórymi poczynaniami syna, stawiając mu określone 
wymagania etyczne, intelektualne i artystyczne. I choć różni~e 
światopoglądowe, a przede wszystkim odmienne zapatrywania 
estetyczne staną się powodem nieuniknion7ch k~mf~któ?', ~o 
jednak Witkacy - po latach - przyznawac bę?z1e o.J.CU msp1: 
rującą rolę w sformułowaniu podstaw własne] teoru Czyste] 
Formy. 

1909-1910 

Okres ten jest dla Stanisława Ignacego w pewnym sensie 
przełomowy i brzemienny w następstwa. Znajomość bowiem 
z Panią S., czyli Ireną Solską przerodzi się w burzliwy romans, 
który trwać będzie prawie do 1912 roku i doprowadzi 25-let
niego studenta Akademii do napisania ~wojej pierw~zej po
wieści o znamiennym tytule: 622 upadki Bunga, czyli Demo
niczna Kobieta, w znacznej mierze opartej na autobiograficz
nych wątkach z tego okresu. Powieść ta rozpoczęta w 1909 
roku napisana była głównie na przestrzeni roku następnego -
odnaleźć w niej już można wszystkie niemal wątki i problemy, 
które powtarzać się będą w jego późniejszej twórczości powi~ś
cio- i dramatopisarskiej. Niezależnie jednak od spraw uczuc10-
wych Witkacy nadal kontynuuje studia i oddaje się d~ia~1alno~ci 
artystycznej. Powstaje wówczas nowy cykl „potwor~~., zam
spirowany głównie osobą Pani S. i mogących stanow1c ilustra-
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cje do Upadków Bunga. Z tego okresu datuje się także zainte
resowanie Witkacego litografią. 

W marcu 1909 roku powstaje w Zakopanem Towarzystwo 
„Sztuka Podhalańska", którego Witkiewicz-junior jest jednym 
z założycieli, w grudniu bierze udział w pierwszej „Wystawie 
obrazów, rzeźb i sztuki stosowanej" Towarzystwa w Zakopa
nem. W marcu roku następnego ukazuje się pierwsza reprodu
kowana kompozycja Stanisława Ignacego z cyklu „potworów" : 
okładka Historii maniaków Romana Jaworskiego; we wrześniu 
bierze udział w „Wystawie prac z zakresu przemysłu artysty
cznego w stylu zakopiańskim" w pracowni Wojciecha Brzegi 
w Zakopanem. W tym czasie czterokrotnie odwiedza ojca 
w Lovranie: w kwietniu 1909 roku, oraz w styczniu, maju -
w towarzystwie Ireny Solskiej - i w listopadzie roku 1910. 

1911 

Początek tego roku Witkacy spędza w ... łóżku. Choruje na 
odrę, matka zabiera go z Krakowa do Zakopanego, skąd pisze 
do Heleny Czerwijowskiej: „Nic nie zdołało jeszcze naruszyć 
mojego życiowego idealizmu, a artystycznie bądź co bądź 
pcham się powoli w górę". W tym stanie ducha w kwietniu 
bierze udział w wystawie Towarzystwa „Sztuka Podhalańska" 
w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie, oraz 
szykuje się do wyjazdu do Bretanii. Następuje to w pierwszych 
dniach maja, w czasie których przez Berlin i Kolonię dociera 
do Paryża. Po obejrzeniu paru wystaw i Salonu Niezależnych 
wraz z jego słynną 41 salą, stanowiącą tryumfalny manifest 
kubizmu, Witkacy jedzie do Doelan w Bretanii, dokąd zapro
szony został przez państwa Ślewińskich. Zetknięcie z pejzażem 
Bretanii i Oceanem, a przede wszystkim towarzystwo Włady
sława Ślewińskiego, staną się dla Stanisława Ignacego silnym 
bodźcem do rozwoju jego malarstwa. Zwiedza okolice Doelan 
- Pont-Aven i Le Pouldu, wsławione przed kilkunastu laty 
przez Gaugina i jego szkołę - mnóstwo maluje, a fotografie 
ze swych szkiców i obrazów przesyła ojcu do Lovrany. 

W połowie lipca Witkacy upuszcza Doelan i udaje się do 
Londynu, by spotkać się tam z Bronisławem Malinowskim 
i Tadeuszem Nalepińskim; w miesiąc później wraca do Zako
panego, by kontynuować cykl swoich „upadków" w ramionach 
Pani S. Jesienią tego roku decyduje się na definitywne przer
wanie studiów na Akademii; w listopadzie składa wizytę ojcu 
w Lovranie. 
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Powstały w tym okresie „utwór poetycki" (incip.: Bezkrwi
sta twarz przezroczysta) włączył Witkacy do swego dramatu 
W malym dworku w 1921 r. 

1912-1913 

Lata 1912-1913 Witkacy spędza w Zakopanem. Pozostając 
na utrzymaniu matki, prowadzącej wówczas pensjonat „No~~l''. 
na Bystrem, czas swój poświęca główni~ ma~arst"".\1• or.~z bltzeJ 
nie sprecyzowanym zajęciom. Brak życ10weJ stab1llzacJ1 27-let
niego Stanisława Ignacego niepokoi zarówn? . s~horowanego 
ojca, jak i jego przyjaciół. „--:- J?o czego własc1:-v1e ty chc.esz 
swoje wewnętrzne przeobrazema przystosowac? Jaką Jest 
ta kierownicza idea która ujmuje w całość ścisłą wszystkie 
rozbieżne władze i poruszenia duszy?" - pyta Stanis~a:-V W~t
kiewicz, zaś Eugenia i Władysław Borkowscy r;iamawiaJ~ Wit
kacego na psychoanalizę pod kierunkiem baw1ąc:go :-vo"".'czas 
w Zakopanem doktora Karola de Beaurain. Wznnank.1. W1t~a~ 
cego o kuracji, pochodzące z listów do HelenY: Czerw1Jowsk1e~ 
są niezwykle znamienne: „- D~ Bor~na. (sic!) chodzę .. Juz 
p. a. na ukończeniu. Ale wiary mi w mą ~te prz:ybyło. C1.ągle 
wmawia mi kompleks embriona". To ostatrue :nu.siało Sta.msła: 
wa · Ignacego, syna Stanisława, dotknąć szczeg?ln~e. V! ktor~ms 
z listów do Czerwijowskiej z tego okresu poJaWta się bo~1~m 
po raz pierwszy_ ~ podpisie nie ::st.aś" i nie _„Ig~acy W1tk.1e
wicz'', lecz własme „WITKACY , Jako dowod, ze pę~owma 
z ojcem zerwana, „embrion" zaś szykuje się do „stoc~ema wal
ki o swoją pozycję" wśród malarzy młodego pokolenia. W 191~ 
roku Witkacy dwukrotnie bierze udział w wys~a;,-'ach „Sztuki 
Podhalańskiej" w Zakopanem oraz '!' „~achęc1e. w vyarsza
wie; w sierpniu 1913 roku ma swog p1erws~ą indywidualną 
wystawę w Towarzystwie Przyjació~ Sztu.k .P1~knyc~ ~ Kra
kowie, na której pokazuje około os1emdz1es1.ęcm peJzazy, ry
sunków, portretów i kompozycji. Na prz~ło~e 1912/1.913 roku 
w życiu uczuciowym Witkacego następu]e tstotn~ zm~ana. D:~ 
finistywnie zrywa romans z Ireną Solską (z ktor~ . si.ę _będzie 
zresztą przyjaźnił i współpracował w latach Ę>Ozme]szych) 
i ogłasza zaręczyny z poznaną w . Zakopanem Jadw1g_ą Janczew
ską. Mimo, iż kocha ją głębok~ i szczerze, ~arzeczenstwo prze
biega burzliwie. Wymagający i zaborczy Witkacy zadręczi:1 na
i:;zeczoną scenami zazdrości (m. i.n. o. Kar~la S~y:°1anowsk1e~~~· 
gwałtownymi skokami nas~ro.jow i .„dz1wnosc.1~ otoczenia , 
w .którym, jak relacjonują swiadkow1e - wrazltwa, ale pro-
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wincjonalna panienka „nie umiała rozeznać prawdy od misty
fikacji". 

Tymczasem w Lovranie schorowany ojciec nie może się do
czekać syna. Witkacy odwiedza ojca dopiero z końcem 1913 ro
ku; było ~o ?statnie ~eh spotkanie - rok następny bowiem 
w~tr~ąsnąc miał losami Europy, a z nią losami rodziny Witkie
wiczow. 

1914 

21_ h~teg? 1914 roku w ~łodopolskim gesc1e gime samobój
~zą smiercią n~r~eczona :Vitkacego - panna Jadwiga. Pogrą
zony w głębokieJ depresJi, sam bliski samobójstwa, Stanisław 
Ignacy przyjmuje zaproszenie Bronisława Malinowskiego na 
organizowaną przez niego ekspedycję badawczą na Nową Gwi
i:ieę, .w któ.rej pełnić ma funkcję rysownika i fotografa. W ma
JU bi.er~~ Jeszcze u?ział w I Salonie Wiosennym Towarzystwa 
PrzyJacioł Sztuk Pięknych w Krakowie, po czym wyjeżdża do 
Londynu, skąd obaj z „Broniem" wyruszają w czerwcu na 
pokładzie . „Orsovy", statku Królewskich Linii Wschodnich 
który przez Morze Śródziemne, Kanał Sueski i Morze Czer~ 
wone wiezie ich do pierwszego etapu podróży - na Ceylon. 
~o~róż ta jedna~. nie przyniosł~ Witkacemu oczekiwanego uko
~ema. - •:Pod:oz okr~t:m, ktora zmusza do rozpamiętywania, 
Jest czyms naJokropmeJszym, co dla mnie wymyślonym być 
mogło" - pisze w jednym z niewysłanych listów do matki. 
„Człowiek, który czuje swoją wartość i na którego spada nie
sz~zęście, moż~ się :podnieść. Ja, gdzie spojrzę, widzę tylko zło, 
~tore wyr~ądz1łem i które jest nie do naprawienia. ( ... ) Jestem 
Jak ~zł~;v1ek cały w ranach, każde słowo jest męczarnią bez 
gramc .... 

21 lipca Witkacy i Malinowski przybijają do australijskiego 
por!u Fremantle. ~elem pobytu w Astralii obu przyjaciół jest 
udział w Kongresie British Association for the Advancement 
of Science! którego s~ człon~ami. Pierwsze dwa tygodnie poby
tµ spędzaJą wraz z mnymi uczestnikami Kongresu na inten
SfWnY:n zwiedza.ni_u Zachodniej Astralii. 3 sierpnia Witkacy 
pisze list do rodz1cow z Albany: - „Dziś otrzymaliśmy fatalne 
wiadomości co do wojny. Jeśli okaże się prawdą, to wracam 
zaraz z Fremantle pierwszym parowcem. ( ... ) Trzeba osobiste 
rzec.zy ?dł?żyć na bok i w jakiś sposób usprawiedliwić to nędz
n~. IStmeme. (·) IV!oże w ten sposób godniej zakończę życie, 
mz. w. samobo~stwi~, al~o malowaniu. pejzażyków na Nowej 
Gwme1 czy tez w zołteJ febrze". Zamm jednak Witkacy bę-
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dzie mógł się wybrać w podróż powrotną upłynie blisko mie
siąc. Dopiero w Brisbane, 1 września tego roku, rozstaje się 
z Malinowskim, a 1 O września opuszcza Australię. Przez Bom
baj, Aden, Port-Said, Aleksandrię i Saloniki dąży do Peter
sburga, pragnie bowiem wstąpić do rosyjskiego wojska, by 
w toczącej się wojnie walczyć z Niemcami, w czym upatruje 
jedynej szansy wyzwolenia Polski. W połowie października 
dociera wreszcie do celu i dzięki protekcji swego wuja, męża 
Anieli Jałowieckiej, zostaje przyjęty - w końcu listopada -
do Pawłowskiej Szkoły Oficerskiej - kuźni kadry carskiego 
pułku lejb-gwardii. 

1915-1916 

W związku z trwającą wojną Witkacy kończy szkołę w try
bie przyspieszonym w ciągu pięciu miesięcy. 1 maja 1915 roku 
zostaje skierowany do dyspozycji dowódcy batalionu zapaso
wego gwardii przy pułku Pawłowskim w Petersburgu i ocze
kuje skierowania na front. Następuje to w końcu września. 
Czwarta kompania do której został przydzielony, zajmowała 
okopy nad rzeką Ussą, dopływem Niemna. Witkiewicz musiał 
się tu zaprezentować z jak najlepszej strony skoro już w mie
siąc po przybyciu do armii czynnej został mianowany okreso
wo (od września do października 1915 roku) dowódcą czwartej 
kompanii. W uznaniu zasług wojennych w styczniu 1916 roku 
otrzymał stopień podporucznika, w lipcu 1916 roku rozkazem 
carskim podporucznik Witkiewicz zaliczony zostaje do oficerów 
lejb-gwardii pułku Pawłowskiego w stopniu podporucznika 
lejb-gwardii. 17 lipca 1916 roku na zachodniej części Ukrainy 
nad rzeką Stochod, koło wsi Witonirz rozegrała się ciężka bit
wa. W bitwie tej Witkacy został ciężko kontuzjowany od wy
buchu pocisku dużego kalibru i został wywieziony do szpitala 
wojskowego w Petersburgu. Za uczestnictwo w tej bitwie i za 
wykazane przy tym męstwo Witkiewicz został mianowany po
rucznikiem i odznaczony orderem św. Anny IV stopnia. W po
łowie września S.I.W. opuszcza szpital, ale nie wraca już na 
front tylko pozostaje w Petersburgu w zapasowym batalionie 
lejb-gwardii Pawłowskiego pułku. 

1917 

Następstwa kontuzji i ciężkie czasy wojenne odbiły się na 
zdrowiu porucznika Witkiewicza. Przez cały okres swojego po-
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bytu w batalionie zapasowym korzysta on z nie.mal comiesięcz
nych zwolnień lekarskich, w sierpniu tego roku otrzymuje 
zwolnienie ze służby na trzy miesiące. O swoich przeżyciach 
w związku z wybuchem najpierw rewolucji lutowej a następ
nie październikowej pisze nader oględnie w Niemytych Du
szach: „ ... Wiele do myślenia dał mi widok (inaczej nie mogę 
powiedzieć, bo niestety patrzyłem na to jak z loży, nie będąc 
w stanie przyjąć w tymże żadnego udziału z powodu schizoidal
nych zahamowań) Rewolucji Rosyjskiej od lutego 1917 roku 
do częrwca 1918 roku. Oberwowałem to niebywałe zdarzenie 
zupełnie z bliska, będąc oficerem Pawłowskiego Pułku Gwar
dii, który je rozpoczął. (Do czwartej roty zapasowego tego 
pułku, która rewolucję naprawdę zaczęła, miałem zaszczyt być 
później wybranym przez moich rannych żołnierzy z frontu. 
( ... )Zawdzięczam ten zaszczyt słabym zasługom negatywnym: 
nie biłem w mordę, nie kląłem „pa matuszkie", karałem słabo 
i byłem względnie grzeczny - nic ponadto; trzystu ludzi 
zamkniętych w ogromnej, okrągłej, pułkowej stajni przez kilka 
dni walczyło przeciw całej carskiej Rosji. Rota ta miała przy
wilej, że na paradach szła przed pierwszą, a za nią pierwf?za, 
druga i trzecia). Uważam wprost za nieszczęsnego kalekę tego, 
który tego ewenementu z bliska nie przeżył". Nie dodaje jed
nak Witkiewicz, że od lutego tego roku, jako oficer jednego 
z najbardziej arystokratycznych pułków carskich był w zre
woltowanym tłumie nieustannie narażony na samosąd masy 
żołnierskiej. W samym Petersburgu wymordowano w tym 
okresie ponad 20 tysięcy oficerów byłej carskiej armii. Nic też 
dziwnego, że w rozmowach z przyjaciółmi wspominał ten okres 
jak najcięższe i najstraszliwsze lata swego życia, choć nie zna
ne są jego szczegóły. Jest natomiast prawdopodobne, że mię
dzy rewolucjami Witkiewicz kontaktował się z Naczelnym 
Polskim Komitetem Wojskowym wzywającym Polaków znaj
dujących się w armii rosyjskiej do występowania z jej szere
gów i wstępowania do formacji polskich, z dokumentów bo
wiem lejb-gwardii pułku Pawłowskiego wynika, że w połowie 
listopada 1917 roku „porucznik Witkiewicz został oddelegowa
ny do dyspozycji Głównego Polskiego Komitetu Wykonaw
czego". 

1918 

W czerwcu, dzięki pomocy swojego powinowatego - Leona 
Reynela, Witkiewicz opuszcza Rosję i wraca do Zakopanego. 
Zamieszkuje z matką w prowadzonym przez nią pensjonacie 
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„Wawel". Przeżycia rosyjskie związane ze służbą w pułku 
Pawłowskim, z wojną i rewolucją pozostawiają niezwykle sil
ne piętno na jego twórczości, poglądach politycznych i histo
riozoficznych, stanowić będą główną przyczynę jego pesymiz
mu, katastrofizmu i swoistego antyestetyzmu. Dodać trzeba iż 
w czasie swojego pobytu w Rosji Witkacy nie zerwał ze sztuką. 
Pozostawił w Petersburgu ogromną ilość kompozycji i portre
tów, zwiedzał petersburski Ermitaż i Galerię Szczukina w Mo
skwie, pracował nad swoim systemem filozoficznym i estetycz
nym. Już 13 września tego roku kończy Nowe formy w malar
stwie i wynikające stąd nieporozumienia, przygotowuje wysta
wę swoich obrazów w TPSP. N a podstawie prac przywiezio
nych z Rosji zostaje przyjęty do grupy Formistów. Powstają 
dwa pierwsze dramaty: Maciej Korbowa i Bellatrix oraz Nowa 
homeopatia zla. 

1919-1924 

Lata te spędza S. I. Witkiewicz w Zakopanem, podejmując 
jedynie krótkotrwałe wypady do Krakowa, Warszawy i Toru
nia w związku ze swoimi wystawami oraz pierwszy'mi insce
nizacjami sztuk teatralnych. Mieszka z matką w kolejnych 
prowadzonych przez nią pensjonatach: „Wawel", „Tatry" na 
Chramcówkach, „Zośka" na Krupówkach. Jest to okres naj
bardziej ożywionej i twórczej działalności Witkacego. Ogłasza 
trzy książki, w których formułuje zasady swojej teorii malar
stwa i teatru oraz wykłada poglądy na rozwój i przyszłość 
sztuki. Są to: Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd 
nieporozumienia (W ars za wa 1919), Szkice estetyczne (Kraków 
1922) i Teatr (Kraków 1923). Pisze około trzydziestu sztuk 
teatralnych - w tym, w roku 1920, libretto do operetki Panna 
Tutli-Putli - ale zaledwie pięć udało mu się opublikować. 
(Pragmatyści - 1920, Tumor Mózgowicz - 1921, Nowe Wyz
wolenie - 1922, Mątwa - 1923, Wariat i zakonnica - 1925). 
Niezachowany do dziś dramat Multifla kopulo (1920) został 
odznaczony zaszczytną wzmianką na konkursie krakowskiego 
teatru „Bagatela". W krakowskim teatrze im. Słowackiego od
bywają się prapremiery Tumora Mózgowicza (1921) i Kurki 
wodnej (1922) w reżyserii Teofila Trzcińskiego, w teatrze 
eksperymentalnym „Elsynor" ma miejsce prapremiera Prag
matystów (1921) w reżyserii Karola Borowskiego, poprzedzona 
odczytem Witkacego o Czystej Formie w teatrze. Wzbudzają 
one szeroki oddźwięk w prasie, na który Witkiewicz odpowiada 
serią polemik z krytykami. Toruński Teatr Miejski wystawia 
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W małym dworku (1923) w reżyserii Władysława Malinow
skiego oraz Wariata i zakonnicę (1924) w reżyserii Mieczysła
wa Szpakiewicza. 

Nie zaniedbuje także Witkiewicz twórczości malarskiej. Staje 
się głównym teoretykiem grupy Formistów, wystawia wraz 
z nimi w Krakowie, Warszawie, Lwowie i Poznaniu. Organi
zuje indywidualne wystawy swoich obrazów w Zakopanem 
(1919), Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
wraz z Tymonem Niesiołowskim i Augustem Zamoyskim 
(1919), w Towarzystwie Zachęta w Warszawie wraz z Broni
sławem Lechowskim i Bronisławem Bryknerem (1920). W ro
ku 1924 odbywa się wystawa malarstwa Witkiewicza i Rafała 
Malczewskiego w Salonie Sztuki Czesława Garlińskiego w War
szawie oraz wystawa portretów Witkacego w Toruńskim To
warzystwie Sztuk Pięknych. Teoretyczne rozdźwięki w łonie 
grupy Formistów powodują w końcu tego okresu rozpad grupy, 
Witkacy będzie odtąd wystawiał indywidualnie. 

30 kwietnia 1923 roku Witkacy żeni się z Jadwigą z Unru
gów. W liście z 10 marca tego roku pisze do Bronisława Mali
nowskiego do Londynu: „Moja narzeczona jest niebardzo ład
na, ale bardzo sympatyczna. Nie kocha mnie wcale, a nawet 
się jej specjalnie nie podobam. Ale mniejsza o to. Nie posiada 
żadnych dóbr materialnych, ale rozumie co to jest fantastycz
ność w życiu i poza życiem. („.) Nie myśl, że dostałem bzika. 
Jestem zupełnie przytomny, ale ślub myślę wziąć po pijanemu 
albo pod narkozą"„. Małżeństwo początkowo burzliwe i pełne 
napięć i konfliktów przeradza się z czasem w trwałą i obu
stronną przyjaźń. Odtąd Witkacy mieszkając w zasadzie na 
stałe w Zakopanem będzie spędzał dłuższe okresy w Warsza
wie mieszkając w mieszkaniu żony na Brackiej. 

Przyjaźni się w tych latach Witkacy ze środowiskiem inteli
gencji zakopiańskiej - przede wszystkim z dr. Teodorem Bi
rulą-Białynickim, „teatrałem" toruńskim z Kazimierą Żuław
ską na czele, w Toruniu także poznaje Romana Ingardena. 
W Zakopanem bywają u niego: Aleksander Wat, Roman Ja
siński, Jerzy Rytard, Michał Choromański - nie mówiąc już 
o stałych kontaktach z Formistami przed rozwiązaniem się 
grupy, z których najbliższy jest mu mieszkający wówczas na 
stałe w Zakopanem August Zamoyski. W Zakopanem też do
chodzi do ponownego spotkania i zbliżenia z Karolem Szyma
nowskim oraz Anną i Jarosławem Iwaszkiewiczami; ich olejny 
portret podwójny z 1922 roku stanowi jeden z nielicznych 
wyjątków w twórczości portretowej Witkacego. 
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1925-1926 

W czerwcu 1925 roku Witkiewicz kończy Sonatę Belzebuba 
- zamyka ona pierwszy okres jego twórczości. Witkacy zmie
nia teraz zasadniczy nurt swoich zainteresowań artystycznych 
- porzuca te dwie dziedziny twórczości, w których, jego zda
niem, możliwa była jeszcze realizacja teorii Czystej Formy. 
W malarstwie ograniczy się zatem tylko do portretu, ale trak
tuje go głównie jako formę sztuki użytkowej i źródło utrzy
mania. Zakłada jednoosobową pracownię malarsko-portretową 
pod nazwą „Firma Portretowa S. I. Witkiewicz", wydaje jej 
specjalny regulamin i organizuje (wraz z Tymonem Niesołow
skim) wystawę „Firmy" w Salonie Garlińskiego, do katalogu 
której sam pisze wstęp wprowadzający. „Bezinteresownie" na
tomiast portretuje przyjaciół i obdarza ich licznymi rysunkami; 
choć stanowiły, jak sam mniemał - jedynie odpryski jego 
twórczości malarskiej, nimi właśnie wspisał się w historię sztu
ki polskiej. Obok malarstwa porzuca także teatr, który „zdra
dza" dla powieści, tworząc teorię, że powieść jako „worek" 
na treść, nie może być dziełem Czystej Formy. W czerwcu 1925 
roku rozpoczyna pisanie powieści Pożegnanie Jesieni, którą 
kończy w sierpniu 1926 roku. 

Na lata 1925-1926 przypadają pierwsze sukcesy sceniczne 
sztuk Witkacego. „Szlagierem" sezonu staje się inscenizacja 
Jana Macieja Karola Wścieklicy, przygotowana przez Jana 
Pawłowskiego w warszawskim Teatrze im. Fredry (luty 1925) 
i powtórzona w Teatrze Małym we Lwowie (maj 1926). Wy
darzeniem była również premiera Wariata i zakonnicy i No
wego Wyzwolenia w warszawskim Teatrze Małym (maj 1926) 
w reżyserii Karola Borowskiego i Aleksandra Węgierki. 

W sierpniu 1926 roku Witkacy osobiście czuwa nad insceni
zacją swojej sztuki W malym dworku w Teatrze Małym we 
Lwowie, warszawski Teatr Niezależny przedstawia prapremierę 
Bzika Tropikalnego. 

W styczniu 1925 roku powstaje w Zakopanem Towarzystwo 
Teatralne, skupiające miejscową inteligencję (należeli do niego 
m. in.: Rafał Malczewski, pp. Rytardowie, Nawroccy, Birula
Białyniccy, Staroniewiczowie, dr Mischke, Janusz Kotarbiński 
i... angielska malarka, miss Winifred Cooper). W lutym odby
wa się inauguracyjna impreza Towarzystwa: bal „futurystycz
no-formistyczno-kostiumowo-maskowo-magiczny" w dekora
cjach Witkacego, Malczewskiego, Kotarbińskiego i miss Cooper, 
w marcu wystawia dwie sztuki Witkacego w jego reżyserii: 
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Wariata i zakonnicę i Nowe Wyzwolenie. Różnice w poglądach 
na teatr doprowadzają do rozłamu w Towarzystwie i Witkacy 
tworzy swój własny awangardowy Teatr Formistyczny, który 
w jego reżyserii i scenografii inscenizuje spektakl W malym 
dworku i Pragmatystów (1925) a następnie Sonatę Widm 
Strindberga (1926). 

z lat tych datują się początki długoletniej przyjaźni Witka
cego z Jadwigą (Neną) Stachurską i jej siostrą Modestą Zwo
lińską - czemu zawdzięczamy jedną z większych istnieją
cych do dziś kolekcji portretów i rysunków Witkiewicza, 
a także z Marią i Edmundem Strążyńskimi - „Tymbciami", 
najbliższymi towarzyszami górskich wędrówek, filozoficznych 
dysput i wspólnego poczucia humoru. W willi „Zawrat" Jad
wigi Jakimowiczowej, siostry Maurycego i Leopolda Gotlie
bów, a także w „Orawie" Mieczysławskich spotyka się zako
piańska „bohema": obok Witkacego stałymi bywalcami są Ty
mon Niesiołowski, Zofia i Karol Stryjeńscy, Leon. Chwistek, 
Władysław Skoczylas, Helena i Jerzy Rytardowie, a ta~że .Ju
liusz Zborowski, długoletni dyrektor Muzeum Tatrzansk1ego 
w Zakopanem. 

1927-1930 

W maju 1927 roku Witkiewicz rozpoczyna współpracę z war
szawskim dziennikiem „Przegląd Wieczorny'.' - cotygodniowe 
felietony artystyczno-teatralne poświęca przede wszystkim pro
blemom współczesnej krytyki literackiej i teatralnej. Swoją 
„krytykę krytyki" kontynuować będzie w latach trzydziestych, 
ogłaszając na łamach kilku czasopism („Polska Zbrojna", ,„Ga
zeta Polska"; „Pion", „Zet" i in .) szereg artykułów, w ktory.c~ 
w sposób ostry i bezkompromisowy zaatakował stan polskie] 
krytyki (przede wszystkim grupę „Wiadomości Literackich") 
licząc na to, że sprowokuje szerszą dyskusję, która - jak są
dził - mogłaby się przyczynić do uzdrowienia atmosfery ży
cia literackiego tamtych lat. Problemom tym zamierzał poświę
cić osobną książkę pt. Ostatnia pigułka dla wrogów, nad którą 
pracował od roku 1927. Niestety książki nie ukończył, a jego 
nawoływania o wyższy poziom intelektualny krytyki pozostały 
bez echa. 

W maju 1927 roku Teatr Miejski w Łodzi wystawił prapre
mierę sztuki Witkiewicza - Persy Zwierżontkowskaja w reży
serii Mieczysława Szpakiewicza. W czerwcu 1928 roku wyst~
wił Metafizykę dwuglowego cielęcia Teatr Nowy w Poznaniu 
w reżyserii Edmunda Wiercińskiego. Były to ostatnie do wojny 
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spektakle sztuk Witkacego wystawiane przez teatry zawodowe. 
Rozpadł się również w czerwcu 1927 roku zakopiański Teatr 
Formistyczny w trakcie przygotowywania inscenizacji Metafi
zyki dwugłowego cielęcia w reżyserii Witkiewicza. 

W kwietniu 1927 roku ukazuje się Pożegnanie jesieni, w tym 
samym roku Witkacy kończy Nienasycenie, które ukazuje się 
drukiem w maju 1930 roku. Obie powieści zyskują duży roz
głos i liczne recenzje prasowe - w odpowiedzi na które Wit
kiewicz rozpoczyna pisanie Polemiki z krytykami. 

W roku 1928 ukazuje się pierwsza wersja Regulaminu Firmy 
Portretowej S. I. Witkiewicz. Aktywność malarska Witkiewi
cza zaznacza się udziałem w Salonach TPSP w Krakowie (1928, 
1929 1930). W czerwcu 1929 r. Witkacy ma indywidualną wy
staw~ obrazów i „Firmy Portretowej" w Salonie Wielkopol
skiego Związku Artystów Plastyków w Poznaniu. 

Warto też przypomnieć dwie wystawy z udziałem prac Wit
kacego za granicą. Są to: udział w wystawie zorganizowanej 
przez Cercle des artistes Polonais a P8:ris - Salon. d' Automne, 
Paryż 1929, oraz wystawę w Galerie Zak w Paryzu w 1930 r. 

Z końcem 1928 roku Witkacy wraz z matką przenoszą się 
do zakopiańskiej willi „Olma" na ul. Zamoyskiego, należącej 
do doktorostwa Birula-Białynickich. W zamian za to powstałe 
podczas nich portrety Witkacego - dr Białynicki urządza u 
siebie słynne „orgie", czyli kontrolowane eksperymenty z nar
kotykami - przede wszystkim z peyotlem i mescaliną Mercka. 
Zgromadzona w ten sposób wspaniała kolekcja portretów Wit
kiewicza znajduje się obecnie w znacznej swej części w Mu
zeum Pomorza Srodkowego w Słupsku oraz w zbiorach prof. 
Iwo Biruli-Białynickiego w Warszawie. Witkacy opisał swoje 
doświadczenia w wydanej w roku 1932 książce o skróconym 
tytule N ar koty ki. 

Latem 1929 roku Witkacy poznaje Czesławę Oknińską-Korze
niowską, z którą odtąd będą go łączyć uczuciowe więzy aż do 
wspólnej - choć przeżytej przez Oknińską - samobójczej 
śmierci. Zacieśniają się kóntakty i przyjaźń Witkiewicza z filo
zofami: Władysławem Tatarkiewiczem, Janem Leszc._yńskim, 
przyszłym edytorem jego pism filozoficznych, i Stefanem Szu
manem oraz jego środowiskiem krakowskim. 

W Poznaniu dochodzi do poznania Witkacego z Janem Ula
towskim, krytykiem jego Pożegnania jesieni, a także Wojcie
chem Niteckim, jednym z pierwszych jego adeptów, który ra
zem z Bolesławem Micińskim stanowić mieli wśród krytyków 
„wyjątek zrozumienia i poprawnej interpretacji" pism teore-
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tycznych Witkiewicza. Podczas pobytów w Warszawie bywa 
Witkacy nieodmiennie o Leonostwa Reynelów, dawnej przy
jaciółki Heleny Czerwijowskiej - Leonowej Protasewiczowej, 
Heleny z Witkiewiczów i Gustawa Mokrzyckich, przyjaźni się 
z prokuratorem Piernikarskim. · 

1931-1935 

Z rozlicznych uprawianych dotąd przez Witkiewicza dzie
dzin twórczości pozostaje w tym okresie niemal wyłącznie filo
zofia. Ogłasza kilkadziesiąt artykułów popularyzujących włas
ne założenia filozoficzne i polemizujących z innymi koncep
cjami. W swoim wydanym w 1935 roku „hauptwerku" Pojęcia 
i twierdzenia implikowane przez pojęcie Istnienia wykłada 
ostatecznie swój system filozoficzny, który nazywa monadyz
mem biologicznym. 

W roku 1934 Witkacy kończy sztukę Szewcy (rozpoczętą w 
1927 roku). W roku 1933 mają miejsce dwie inscenizacje jego 
sztuk: Nowe Wyzwolenie (wystawione przez studentów Insty
tutu Sztuki Teatralnej w Warszawie) oraz Mątwa (wystawiona 
w Krakowie przez Teatr Cricot w reżyserii Władysława Do
browolskiego). W roku 1935 amatorski teatr Legionu Młodych 
„Awanscena" w Krakowie wystawia Straszliwego Wychowaw
cę (w reżyserii Władysława Dobrowolskiego). 

W roku 1932 ukazuje się drukiem książka o narkotykach: 
Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter, Appendix, 
broszura o Czystej Formie oraz nowe wydanie Regulaminu Fir
my Portretowej. 

W latach 1931-1932 pisze Witkacy swą ostatnią, nieukoń
czoną powieść Jedyne wyjście (pierwodruk 1968 rok). 

Obok „normalnej" działalności Firmy Portretowej - Wit
kiewicz wystawia swoje prace na Salonie 1931 w TPSP w Kra
kowie, Wielkiej Wystawie Wiosennej 1931 w TPSP w War
szawie, w lutym 1932 ma miejsce Wystawa Zbiorowa S. I. Wit
kiewicza w TPSP w Krakowie, w tym samym roku bierze 
udział w wystawie Dziesięciu przy Międzynarodowej Kolekcji 
Sztuki Nowoczesnej im. J. i K. Bartoszewiczów w Łodzi. W ro
ku 1935 Witkacy bierze udział w wystawie w Muzeum Miej
skim w Bydgoszczy pt. „Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu 
w hołdzie". 

W roku 1935 Stanisław Ignacy Witkiewicz za twórczość lite
racką zostaje odznaczony Złotym Wawrzynem Polskiej Aka
demii Literatury. 
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W roku 1931 umiera matka Witkacego - Maria z Pietrzkie
wiczów. Witkacy przenosi się z willi „Olma" do „Witkiewiczów
ki" na Antałówce, gdzie wynajmuje pokój u swojej ciotki 
Marii Witkiewiczówny - i gdzie - z przerwami na pobyty w 
Warszawie u żony i krótkotrwałe wypady „w Polskę" przede 
wszystkim w celach zarobkowych - mieszkać już będzie do 
końca. 

Jedyne „wakacje" Witkacego w tym okresie, to pobyt wraz 
z żoną na Litwie na przełomie sierpnia i września 1935 roku, 
gdzie byli gośćmi Wacława i Eugenii z Wańkowiczów Bundy
ków. 

W tych latach poznaje również Witkacy Brunona Schulza, 
którego staje się wielkim admiratorem, i Witolda Gombrowi
cza, którego Ferdydurke ocenia bardzo wysoko, do „istotnej" 
przyjaźni jednak nie dochodzi. Jako filozof zyskuje zagorza
łych wielbicieli w osobach Bolesława Micińskiego, Mieczysła
wa Choynowskiego, także Konstantego Regameya, który pierw
szy zaczyna stosować kategorie Czystej Formy w krytyce mu
zycznej. W roku 1930 do roku 1936 osiada „na stałe" w Zako
panem Karol Szymanowski. Tak z „Atmą" jak i z „Harendą" 
Marii Kasprowiczowej i ich gronem znajomych i przyjaciół 
utrzymuje Witkacy stałe stosunki, przez Szymanowskiego pp
znaje Zofię Nałkowską, zacieśnia więzy przyjaźni z dr. Olgier
dem Sokołowskim i jego żoną Julią. 

1936-1938 

Od stycznia do września 1936 Witkacy pisze studium Nie
myte dusze, które - publikowane przed wojną jedynie w kil
ku fragmentach w piśmie „Skawa" - ukazały się dopiero w 
1975 roku. Poza tym przez cały ten okres zajmuje się niemal 
wyłącznie filozofią, publikując artykuły i polemizując z po
glądami współczesnych filozofów polskich. Pisze także dalszy 
ciąg swego „główniaka" pt. Zagadnienie psychofizyczne, wy
dane dopiero w 1978 roku. We wrześniu 1936 roku Witkiewicz 
bierze udział w Kongresie Filozoficznym w Krakowie, na któ
rym wygłasza streszczenie swoich poglądów. Latem 1937 roku 
Witkacy wespół z Jerzym Płomieńskim i Karolem Konińskim 
organizuje Wakacyjne Kursy Naukowo-Literackie, na których 
wygłosił dwa odczyty: Filozofia a krytyka oraz Czysta Forma 
w teatrze. 

W październiku 1937 roku Witkacy gości u siebie znakomi
tego filozofa niemieckiego - Hansa Corneliusa, którego od lat 
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młodzieńczych uważał za swojego mistrza. Ich koresponden
cyjna przyjaźń trwała przez lata, wzajemne poznanie pogłębiło 
ją jeszcze bardziej. 

Z początkiem roku 1938 Witkacy raz jeszcze wraca do dzia
łalności teatralnej. Pisze nie zachowany dramat Tak zwana 
ludzkość w obłędzie oraz podejmuje próby (wraz z Jerzym 
Płomieńskim, Edwardem Żyteckim, Tadeuszem Langierem, Ju
lią Sokołowską i in.) założenia w Zakopanem Towarzystwa 
Teatru Niezależnego, w którym chce wystawić - niestety bez 
skutku - Metafizykę dwuglowego cielęcia oraz Mątwę. Latem 
tego roku mają znowu miejsce w Zakopanem Kursy Nauko
wo-Literackie, podczas których Witkacy wygłosił trzy odczyty. 
Jest to w ogóle okres popularyzatorskiej pasji S. I. Witkiewi
cza, odczyty poświęcone literaturze, plastyce i przede wszyst
kim filozofii wygłasza w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i To
runiu. 

Jesienią 1938 roku Witkacy bierze udział w wystawie „Józef 
Mehoffer i jego uczniowie" w TPSP w Krakowie. 

Powikłania spraw osobistych oraz widmo zbliżającej się ka
tastrofy, którą przeczuwa bardzo wyraźnie, sprawiają, że Wit
kacy znajduje się w tym okresie w stanie głębokiej depresji 
psychicznej. Z zakopiańskich przyjaciół najbliżsi mu są Karol 
Ludwik Koniński i Bronisława Włodarska, pogłębia się jego 
przyjaźń z Tadeuszem Szturm· de Szturmem oraz kontakty z 
kręgiem filozofów polskich: Romanem Ingardenem, Joachimem 
Metallmanem, Janem Leszczyńskim, Tadeuszem Kotarbińskim, 
Władysławem Tatarkiewiczem. Jako zjawisko artystyczne „od
krywa" twórczość Bronisława Linkego, o którym pisze entu
zjastyczny artykuł. 

1939 

Początek roku Witkacy spędza w Warszawie. Kończy Zagad
nienie psychofizyczne, ma dwa odczyty: w styczniu w Polskim 
Towarzystwie Filozoficznym, w lutym w Związku Literatów. 
W liście do Bronisławy Włodarskiej z maja tego roku znajduje 
się wzmianka, że napisał „sztukę trzyaktową bardzo dziwacz
ną". Sztuka ta nie zachowała się. W czerwcu Witkiewicz prze
bywa w Augustówku pod Grodnem w gościnie u pp. O'Brien 
de Lacy. Portretuje tam gospodarzy i ich przyjaciół - jest 
absolutnie przekonany o tym, że wojna jest nieunikniona. Li
piec i sierpień spędza w Zakopanem, w ostatnich dniach sierp
nia wyjeżdża do Warszawy. W dniu wybuchu wojny zgłasza 
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się do punktu mobilizacyjnego, ale z powodu wieku i stanu 
zdrowia nie dostaje karty wcielenia do wojska. 5 września w 
towarzystwie Czesławy Oknińskiej opuszcza Warszawę, wraz 
z falą uchodźców kierując się na wschód. W połowie września 
dociera do wsi Jeziory na Polesiu w stanie silnej depresji. Na 
wiadomość, źe Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski 
popełnia samobójstwo. Czesława Oknińska, zdecydowana na 
śmierć wraz z nim, mimo silnej dawki luminalu przeżyła śmierć 
Witkiewicza i była obecna na jego pogrzebie na wiejskim cmen
tarzu w Jeziorach. Zmarła w Warszawie w roku 1975. 

Na grobie Witkacego leży dziś płyta z napisami w języku 
polskim i ukraińskim. 

3 - Bezimienne dzieło 



Pytanie o aktualność Witkacego jest w istocie votum nieuf
ności wobec niego; kto je stawia, wątpi, i właśnie dlatego je 
stawia. Nie pytamy w Polsce o aktualność Mickiewicza, a w 
świecie o aktualność Szekspira. Oni po prostu są, istnieją w 
kulturze w taki sposób, że podobnemu pytaniu nie podlegają. 
Ten, o czyją aktualność można zapytać, ześlizgnął się zatem 
w nieaktualność albo też istnienie jego dzieła jako czegoś na
prawdę znaczącego w określonej kulturze bądź w kulturze w 
ogóle nie zostało w pełni utwierdzone. 

Pytanie o aktualność zdaje się także wskazywać na rangę 
danego dzieła i na to, że może ono osiągnąć wysoką bądź tak 
zwaną trwałą pozycję w kulturze, być może, , jest na dobrej 
drodze do jej osiągnięcia, inaczej o aktualność nie zapytamy. 
Nie sądzę, żeby ktoś pytał o aktualność Mniszkówny. Paradoks 
aktualności polega, jak się zdaje, na tym, że wskazuje na pe
wien szczególny stan czy pozycję dzieła: jest ona nie ustalona, 
podlega fluktuacjom bądź jest w trakcie ustalania się, ale jest 
przecież wysoka. Taka jest właśnie pozycja Witkacego w setną 
rocznicę jego urodzin: jego ranga krajowa jest prawie ustalo
na, ale jednak niekiedy poddawana w wątpliwość co najmniej 
w jakimś aspekcie; jego ranga światowa, jakkolwiek poświad
czona przez liczne przekłady, inscenizacje, interpretacje przed
siębrane w Europie i obu Amerykach, Australii, Nowej Ze
landii, a nawet Japonii, jest jeszcze bardzo niepewna. Wejście 
Witkacego do Panteonu Literatury Światowej XX wieku zdaje 
się tylko kwestią czasu, ale przecież jeszcze się nie dokonało. 
- Pytanie o aktualność Witkacego ma wreszcie jeszcze jeden 

aspekt, ściśle związany z charakterem istotnych treści jego 
dzieła: jest ono wychylone w przyszłość, którą Witkacy widzi 
czarno. Koniec kultury w kształcie dotychczas istniejącym, co 
dla niego oznaczało koniec wszelkiej kultury, upadek indy
widuum, które zostanie zastąpione przez zmechanizowanego 
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człowieka przyszłości, człowieka jedynie z nazwy - oto za
sadnicze stwierdzenia tego zespołu poglądów, który znamy ja
ko katastrofizm Witkacego. Zostały one ukształtowane jako pro
roctwo, czy też, ściślej, jako diagnoza stanu aktualnego jedno
stki społeczeństwa, kultury i jako prognoza stanu przyszłego. 
Stan aktualny oznacza tutaj lata dwudzieste i trzydzieste, a 
stan przyszły - drugą połowę i schyłek XX wieku. Powstaje 
zatem w sposób zrozumiały pytanie o to, czy wizja przyszłości 
Witkacego sprawdziła się bądź czy zaczyna się sprawdzać. 

Pytanie to winniśmy odnieść do sfery polityki, historii i kul
tury oraz postawić je zarówno na naszym, polskim podwórku, 
jak w skali globalnej. Wiadomo, że Witkacy pisał o Polsce, ale 
także zastanawiał się, ku czemu zdąża świat, ponadto jego dzie
ło jest przecież problemem polskim i światowym bądź takim 
się już staje. 
· Przepowiednie dotyczące polityki sprawdzają się najtrud
niej, gdyż domagają się precyzji, którą trudno osiągnąć . Zresztą 
u· Witkacego nie odgrywają one większej roli. To, co w jego 
przepowiadaniu najistotniejsze, zawiera się między historią a 
kulturą i wyczerpuje się w jego katastrofizmie. Przypomnijmy 
pokrótce najważniejsze jego tezy. 

Zasadnicze pytania metafizyczne ludzie stawiali sobie kolej
no na gruncie religii, poprzedzonej przez prymitywną meta
fizykę nie ujętą jeszcze w formę systemu wierzeń, na gruncie 
sztuki i filozofii. W kulcie religijnym, w akcie kreacji i odbio
ru dzieła sztuki, w twórczości i medytacji filozoficznej zdarza
ło się im doznawać „przeżyć metafizycznych", przeżywać nie 
wyrażalr.ą do końca w słowach Tajemnicę Istnienia, określoną 
także jako „przeżycie Jedności w Wielości" i „przeżycie jedno
ści własnej osobowości". Tajemnica polega na - mówiąc jesz
cze inaczej - sposobie, w jaki Wielość, stanowiąca cechę wszy
stkiego, co istnieje, jest również Jednością; określenie natury 
tej jedności nie jest możliwe, musi ona pozostać tajemnicą. 
Przeżywając tę tajemnicę ludzie doznawali metafizycznej eks
tazy i próbowali dać jej wyraz w dziele sztuki bądź ująć ją 
pojęciowo na gruncie filozofii. 

Jeśli idzie o sztukę, człowiek dawał wyraz Tajemnicy w czy
stej konstrukcji form, w tym, co Witkiewicz nazywał sztuką 
Czystej Formy. Czystość owa polegała, jak wiadomo, na tym, 
że sztuka oddziałuje przede wszystkim poprzez swoją konstruk
cję, a nie poprzez to, co jako tak zwaną treść chce przekazać. 
Dzieło sztuki przedstawia się bowiem odbiorcy jako Jedność 
pewnej · wielości i to właśnie jest jej najistotniejszy metafizy-
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czny przekaz. Jeżeli odbiorca, obcując z dziełem, przezyJe w 
momencie ekstazy Tajemnicy fakt Jedności w Wielości owego 
dzieła, własnej osobowości, wreszcie wszystkiego, co istnieje, 
to sztuka spełni najistotniejszą ze swoich funkcji - metafizy
czną. Metafizyczna godność dzieła sztuki polega właśnie na tym, 
że powtarza ona podstawową zasadę bytu: Jedność w Wielości. 
Tak zwane „treści życiowe", jakkolwiek byłyby ważne - a 
wiemy dobrze, jak były ważne dla Witkacego - są zawsze dru
gorzędne w hierarchii celów. 

Zdolność do przeżywania tak pojmowanej Tajemnicy Istnie
nia stanowi wyróżnik człowieczeństwa: kto przeżyć metafizy
cznych nie miewa, jest jedynie z pozoru człowiekiem. Dlatego 
bohaterów swoich dramatów nazwał Witkiewicz „byłymi ludź
mi" - przeżycie Tajemnicy nie ma już do nich przystępu. Nie 
zostało ono dane człowiekowi raz na zawsze: pojawiło się u 
zarania dziejów, w zmistyfikowanych i bliżej nieokreślonych 
czasach pierwotnych, rozwijało się i pogłębiało, a z nimi kultu
ra by wejść w fazę zaniku. W przyszłości, do której odnosi się 
Witkiewiczowskie proroctwo, zaniknie zupełnie, wraz z nim 
upadnie indywiduum, kultura, której owo indywiduum jest 
twórcą, a świat społeczny ugrzęźnie w niewyobrażalnym ma
razmie, metafizycznej nudzie, stanie się światem, na którym -
jak pisał - „zacichł nawet płacz wszelki i ziemskie skowyta
nia o litość" . Zanik uczuć metafizycznych pozostaje w ścisłym • 
związku z rozwojem społecznym i dążeniem do osiągnięcia 
wolności, sprawiedliwości i materialnych gwarancji szczęścia: 
równości wobec prawa, dobrobytu. Osiągnięcie tych wartoŚci 
będzie okupione bardzo drogo, gdyż musi pociągnąć za sobą 
całkowity zanik uczuć metafizycznych, upadek jednostki poję
tej jako indywiduum a wraz z nią jej wytworów: religii, sztu
ki i filozofii. Cele jednostki metafizycznej i cele społeczeństwa 
są całkowicie rozbieżne: jednostka dążąc do samorealizacji nie 
może poddać się dyktatowi społeczeństwa - twierdzi Witkie
wicz; zbiorowość, społeczeństwo musi podporządkować sobie 
jednostkę, by móc realizować własne cele. Opozycja jednostka 
- społeczeństwo w ujęciu Witkiewicza zdaje się echem opo
zycji: jednostka - gatunek, znanej chociażby z filozofii Scho
penhauera, który odegrał znaczną rolę w rozwoju intelektual
nym młodego Witkiewicza; zresztą nie tylko Schopenhauer jest 
istotnym w tym względzie, ale w ogólności myśl epoki, którą 
w dużym stopniu ukształtował. 

Zarysowujący się konflikt jednostka - społeczeństwo ma 
charakter tragiczny, gdyż jest to niemożliwy do złagodzenia 
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konflikt wartości; znajdują się one zarówno po stronie jedno
stki (i z tymi wartościami wiąże się Witkiewicz) jak i po stro
nie zbiorowości. Witkacy wie, że zwycięstwo będzie po stronie 
społeczeństwa, zbiorowości. Masy. Ceną tego zwycięstwa bę
dzie upadek kultury. Zamiast indywiduów pojawią się jedno
stki zmechanizowane, kółka w mechanizmie społecznym, fun
kcjonujące jedynie w procesie produkcji i konwencji. Rolę kul
tury i sztuki przejmie rozrywka, której celem będzie przyspie
szenie regeneracji sił potrzebnych do produkcji. Dlatego właś
nie bohaterowie Witkiewicza to „byli ludzie", poddani mecha
nizacji, tym wszakże różniący się od „automatów przyszłości", 
że mają świadomość ogromu straty. Z punktu widzenia roz
woju i intensywności przeżyć metafizycznych dzieje ludzkości 
dzieli Witkiewicz na dwie części: aż do wielkiej rewolucji fran
cuskiej 1789 górą były Jednostki nad Masą; uciskana i pogar
dzana Masa uświadomiła sobie swoją siłę i próbowała zrzucić 
kajdany w rewolucyjnym zrywie; od tej pory historia zmierza 
nieubłaganie ku czasom, kiedy Masa całkowicie zatriumfowała 
nad Jednostką. Upadek ludzkości w takim znaczeniu i upadek 
kultury są treścią Witkiewiczowskiego katastrofizmu. 

W twórczości Witkacego bogactwo form w jakich przejawiła 
się problematyka upadku kultury i mechanizacji społecznej w 
przyszłości, ujęte zostało w kilka uzupełniających się tematów, 
które najogólniej sformułował Błoński wyróżniając: temat wta
jemniczenia w świat wyobraźni i myśli, w historiozofię i me
tafizykę autora, co dokonuje się w dramacie zwykle w formie 
znanej z dramaturgii symbolizmu - występuje adept mający 
dostąpić inicjacji oraz Mistrz Wtajemniczeń; najlepszym przy
kładem tego rodzaju wtajemniczenia jest dramat Witkiewicza 
Nadobnisie i koczkodany, czyli Zielona pigułka (1922), zaś w 
dramaturgii europejskiej Axel Villiersa de I'Isle-Adama (1890); 
w powieściach wtajemniczenie w życie i metafizykę dokonuje 
się skutkiem wprowadzenia powieści rozwojowej (Erziehungs
roman czy Bildundgsroman) oraz jej pochodnej - powieści o 
artystach (Kunstlerroman); wzorem gatunku jest oczywiście 
Wilhelm Meister Goethego, natomiast spośród czterech powie
ści Witkiewicza licząc niedokończone Jedyne wyjście, aż dwie 
należą do tego gatunku, gdyż 622 upadki Bunga są zarazem po
wieścią rozwojową i powieścią o artystach, zaś Nienasycenie, 
pod wieloma względami powtórzenie wzoru Bunga - powie
ścią rozwojową: skoro już wiemy, że największym zadaniem 
indywiduum jest uzyskanie dostępu do Tajemnicy, to ważyć 
się na podjęcie takiego zadania we współczesnych antymetafi-

37 



zycznych czasach może jedynie jednostka wybitna: Tytan inte
lektu, władzy, bądź artysta, ale jest już za późno, mechaniza
cja społeczna poczyniła zbyt wielkie spustoszenie, a więc Tytan 
okazuje się fałszywym Tytanem, musi upaść; temat upadku 
Tytana określa zatem istotną problematykę dramatów i po
wieści Witkiewicza; Maciej Korbowa, Tumor Mózgowicz, Gyu
bal Wahazar, Erazm Kocmoluchowicz - wszyscy oni skazani 
są na klęskę; zmechanizowane i wyzute z wszelkich aspiracji 
metafizycznych społeczeństwo nie oczekuje biernie, aż wymrą 
ostatni poszukiwacze Tajemnicy; musi ich bądź unieszkodli
wić, najlepiej zlikwidować, bądź nawrócić na własną mecha~ 
nistyczną wiarę, ponieważ zagrażają oni „postępowi", nowe 
społeczeństwo rodzi się w bólach w trakcie przewrotów, wojen, 
rewolucji: los artysty bądź filozofa w kataklizmie społecznym 
to kolejny temat twórczości Witkiewicza. ów los najdobitniej 
wyraził Plazmonik Blodestaug w Bezimiennym dziele: „Dwa 
są tylko miejsca dla metafizycznych jednostek w naszych cza
sach: więzienie i szpital wariatów" - i wybrał, jak wiado.mo, 
więzienie . 

Czytając powyższe słowa, czujemy się - jak sądzę - za
wiedzeni. Może dokładniej - zainteresowani i - zawiedzeni 
zarazem. Przypominamy sobie twórczości Witkiewicza proble
my nie wymienione: zagadnienie sztucznych religii, unurzany 
w metafizycznym sosie erotyzm, przeżywane przez bohaterów 
jako problem - arystokratyczne pochodzenie (lub przeciwnie 
- niższe, bądź całkiem plebejskie), natrętne wywyższanie arty
sty na niekorzyść człowieka tout court, przedstawianie klasy 
robotniczej jako „ludzi przyszłości" zmechanizowanej, co razi 
szczególnie z perspektywy sierpnia 1980, mnóstwo irytujących 
szczegółów zachowań, sposobów myślenia, wyglądu bohaterów 
i świata przedstawionego, a listę tę łatwo przedłużyć. Nieje
dnemu zapewne dokuczają tzw. tasiemcowe wywody filozoficz
ne autora rozwijane ze szkodą dla rozwoju akcji: jeśli wystę
pują one w dramatach stają się utrapieniem reżyserów i akto
rów. Co robić na przykład z drugim aktem Szewców? Jak udra
matyzować Nudę, która jest bodaj główną bohaterką tej sztu
ki i nie tylko? Kiedy raz wejdziemy na tę drogę, ilość skaz na 
dziele Witkiewicza, tych prawdziwych i tych urojonych, za
czyna rosnąć. Jeden z poetów amerykańskich powiedział kiedyś, 
że sztuka przekładu poetyckiego przypomina sztukę wypycha~ 
nia ptaków: szczegóły się zgadzają, ale eksponat nie żyje. Z 
Witkacym jest przeciwnie: wiele szczegółów kwestionujemy, . 
ale eksponat żyje, więcej - ma się coraz lepiej. Dowodem owe 
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przekłady na 20 języków obcych, książki, artykuły, przedsta
wienia : Co zatem ma do powiedzenia Witkacy współczesnemu 
społeczeństwu, u nas i na Zachodzie? 

Odpowiedzi na to pytanie próbował udzielić Błoński w arty
kule Witkacy a świat zachodni {Teksty nr 3/1973). Podkreśla
jąc aktualne aspekty poglądów Witkiewicza na kwestie jedno
stki, społeczeństwa i kultury w warstwie najogólniejszej, ze
stawił ją ze znaną książką Tofflera i stwierdził, że Witkacy 
pomylił się: „zaufanie do techniki nie musi wcale oznaczać 
upodobnienia", nie musi prowadzić do mechanizacji. Z drugiej 
strony świat ptzedstawiony jego dramatów i powieści przypo
mina świat zachodni; wizja znana z Nienasycenia podobna jest 
do Kaliforni widzianej oczyma Miłosza. Ciekawe, że z drugiej 
strony Rzeczosobliwa Polska z tejże powieści kojarzy nam się 
żywo pod niejednym względem z naszym dzisiejszym życiem. 
Wróćmy do Błońskiego: jego zdaniem jest możliwa taka lektura 
Witkacego, która pozwala zobaczyć pewne aspekty kultury Za
<;hodu jako częściową realizację jego proroctw, „Mechanizację 
wolno rozumieć nie tylko jako upodobnienie. Może ona również 
oznaczać paralelną instrumentalizację i fantazmagoryzację war
tości. Wtedy też - jak się zdaje - można by proroctwo Wit
kacego zastosować do technologicznego raju, którego pierwszym 
wcieleniem stał . się stan zachodzącego słońca". 

Jak prezentuje się zatem utopia Witkacego - jęgo wizja 
społeczeństwa przyszłości - na tle przewidywań współczes
nych, tych naukowych i tych całkiem amatorskich jakie pry
watnie podejmujemy, tych pesymistycznych, jak raport „klubu 
rzymskiego" Granice wzrostu (The Limits to Growth. A Report 
for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, 
Londyn 1972) i tych optymistycznych, które dają nam pewną 
szansę przeżycia? Niekiedy proroctwo Witkiewicza odczuwa się 
jako trafne, niekiedy zupełnie przeciwnie - jako chybione. Mi
mo {!ałego pesymizmu Witkacy także brał pod uwagę niejakie 
i raczej nikłe szanse przetrwania i jego bohaterowie mówią o 
złudnej nadziei cofnięcia mechanizacji i zbydlęcenia: Waha
zar:, Leon z Matki, Atanazy z Pożegnania jesieni, Sajetan Tem
pe z Szewców, niektóre postaci Nienasycenia. Niestety wszy
scy ci bohaterowie ostatecznie ponoszą klęskę. 

Generalnie rzecz biorąc, proroctwo Witkiewicza „gdzienie
gdzie uderza trafnością, gdzieniegdzie zachodzi w cień. Obraz 
jest jakby przesunięty. Tu przypomina fotografię, tu karyka
turę, tam wreszcie niekształtną plamę. Witkacy był skrajnym 
katastrofistą. Czy jego pesymizm teraz się właśnie sprawdza? 
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Pan Bóg raczy wiedzieć. Zapewne nie, bo żadna utopia nigdy 
się nie «sprawdza„. Przewiduje najwyżej przyszłe lęki, nie 
przyszłe rozwiązania". 

Ten ostateczny wniosek Błońskiego wydaje się szczególnie 
wart rozważenia i uzupełnienia. Witkacy przewidział przyszłe 
lęki, ale także przyszłe pytania, nasze lęki i nasze pytania, gdyż 
już żyjemy na początku czasów, przed którymi przestrzegał: za 
dziesięć, za kilkanaście lat wejdziemy w schyłek XX wieku, 
który jemu wydawał się już końcem wszystkiego. Jego odpo
wiedzi często były nietrafne, niektóre wydają się nam nietraf
ne, ale jeszcze mogą się spełnić; w ramach zwykłej logiki zda
nia o przyszłości nie są ani prawdziwe, ani fałszywe . 

Aktualności Witkacego musimy szukać głębiej, nie w war
stwie przepowiedni, jakimi trudnią się małe Kasandry. Słowo 
„musimy" nie znaczy, że są potrzebne jakieś szczególne zabie
gi, by ową aktualność odnaleźć i ocalić Witkacego przed potę
pieniem. Narzuca się ona sama, wystarczy uważna lektura. To 
co przeszkadza w odbiorze, wypali się i odpadnie albo uszla
chetni. 

Ponadto upływający czas dopisuje i dopisuje coś z aktual
ności dzieła Witkacego: w sferze niemal trywialnej dopisuje 
mu na przykład przywódców politycznych, jak osławiony ce
sarz Bokassa, zmarniałe, rzeczywiste wcielenie Gyubala Waha
zara, a dopisuje choćby szyderstwa pod adresem ludzi marzą
cych o dobrobycie we własnym domku z ogródkiem, które 
dzisiejszy odbiorca polski przyjmuje zapewne bez satysfakcji. 
Ale to jest powierzchnia. 

W ramach rozważań aktualności - nieaktualności Witkiewi
cza, pomieszania anachronizmów i wnikliwych wizji przyszło
ści trzeba wskazać na tę cechę jego dzieła, którą trafnie okre
ślił Daniel Gerould: jego świat, to świat końca XIX wieku 
przesunięty gwałtownie w schyłek XX. Witkiewicz bowiem 
umiał pokazać jednostkę, kulturę, świat w okresie radykalnego 
przełomu. Rozpoznajemy bez trudu pozostałości kultury minio
nej, ale druga część dzieła wychyla się ku temu co ma dopiero 
nadejść. Witkacy jest „wrażliwym rejestratorem wszystkich 
tych dwuznacznych momentów w rzeczywistości społecznej, 
seksualnej czy psychicznej, kiedy procesy przekształceń nie 
osiągnęły jeszcze końcowego etapu, ale są zawieszone w nie
pokojących chwilach oczekiwania („.) Teatr Witkacego można 
z powodzeniem określić („.) jako dramat następujących po so
bie etapów przejściowego bezładu, zderzających się z przesta
rzałymi formami". 
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Można zatem powiedzieć, że Witkacy jest aktualny w swojej 
nieaktualności. Jest nieaktualny w aktualności, która będzie 
wzrastać i pogłębiać się, jak można sądzić w miarę upływu 
czasu, co stanie się również za naszą sprawą, odbiorców jego 
dzieła, a przede wszystkim artystów, którzy w teatrze zechcą 
i potrafią pomnożyć jego wartości. Optymistyczne przekonanie 
o wejściu Witkiewicza „na stałe" do kultury polskiej i świa
towej opieram również na tym, że potrafił on łączyć aktual
ność i nieaktualność - to nie gra słów - potrafił wyjątkowo 
szczęśliwie łączyć awangardowość swojego dzieła i jego zako
rzenienie w tradycji. Można do niego odnieść słowa Tomasza 
Manna, wygłoszone z podobnej co dzisiejsza okazji o Strindber
gu w setną rocznicę jego urodzin, która przypadła w 1949 roku: 
„Jako twórca, myśliciel, prorok, prekursor nowego spojrzenia 
na świat za bardzo wybiegał naprzód aby dzieło jego w naj
mniejszym bodaj stopniu mogło się zestarzeć i utracić siłę od
działywania. Stojąc poza szkołami, i prądami („ .) łączy je wszy
stkie w sobie. („ .) A przy tym w jego wrodzonym awangardy
zmie tkwi wiele stabilizujących elementów tradycji". Może 
jest to recepta w ogóle na dzieło wybitne czy wielkie? Jeśli 
tak, pasuje również do Witkacego. W setną rocznicę urodzin, 
w czterdzieści sześć lat po śmierci autora nie zestarzało się ono 
w niczym co istotne. Podejmuje bowiem kwestię dla tzw. na
szych czasów centralną: problematykę jednostki i zagrożeń ja
kie dla niej stanowi życie społeczne. 

Odpowiedzmy na pytanie o aktualność jeszcze inaczej: prze
powiednie Witkiewicza będą tak długo aktualne, jak długo 
aktualne będą pytania o los zagrożonej jednostki i kultury. 
Przestaną być aktualne raz na zawsze - gdy się spełnią. 

Artykuł przygotowany i wygłoszony na sesji teatrologicznej w Gdyni 
7 marca 1985 r„ został następnie przedrukowany w miesięczniku TEATR 
nr 6/1985. 



Bezimienne dzieło zostało ukończone dokładnie 27 listopada 
1921 roku. Witkiewicz był wówczas autorem granym, mają
cym za sobą skąpe, istotne doświadczenie teatralne: 30 czerwca 
1921 roku Teofil Trzciński wystawił w Krakowie Tumora Móz
gowicza (przedstawienie powtórzono 1 lipca). Wkrótce po ukoń
czeniu Bezimiennego dzieła na deski sceniczne w Warszawie 
trafiają Pragmatyści (premiera: 29 grudnia 1921 r.), grani cztery 
razy. Mimo, że losy sztuk Witkacego w teatrze międzywojen
nym ułożyły się niekorzystnie i dla autora, i dla teatru pol
skiego jako całości, wystawiono w owych latach 12 jego sztuk 
w 18 inscenizacjach i jak wykazał Janusz Degler w książce 
Witkacy w teatrze dwudziestolecia międzywojennego (Warsza
wa 1973), były one wraz z teoriami Witkiewicza i polemikami, 
jakie toczono, ważkim argumentem w dyskusji o nowej sztuce. 

Witkiewicz AD 1921 jest autorem wcale licznych dramatów, 
wśród których znalazło się wiele sztuk ważących do dzisiaj w 
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jego dorobku. Poza wspomnianymi już Pragmatystami (1919) 
i Tumorem Mózgowiczem (1920) warto wymienić takie dra
maty jak: Nowe Wyzwolenie i Oni (obie sztuki powstały w 
1920 roku) oraz W małym dworku, Metafizyka dwugłowego 
cielęcia, Gyubal Wahazar i Kurka wodna (wszystkie napisane 
w 1921 roku). Ponadto Witkiewicz ma za sobą publikację No
wych Form w malarstwie (1919) i szkiców teoretycznych o tea
trze, które wejdą do książki Teatr (1923). Bezpośrednio przed 
napisaniem bądź ukończeniem sztuki Witkacy wydał wespół 
z Tadeuszem Langierem i Tymonem Niesiołowskim jedno
dniówkę satyryczną Papierek lakmusowy (wrzesień 1921), w 
której opublikował autoparodię dramatyczną pt. Redemptoary. 
Występujące w niej postaci zapowiadają Bezimienne dzieło: 
są to między innymi Cynga („kotle~iarz"), hrabia Giers („Oma
miony wątrobowiec I klasy"), Róża was der Blast („kobieta 
pięknawa") oraz dr Plazmodeusz Blodestank („doktor")1>. Nieco 
odmienna pisownia nazwisk niż w dramacie (BlOdestaug i van 
der Blaast) może być wynikiem bądź interwencji autora, bądź 
po prostu błędów drukarskich. Istnienie Redemptoarów zdaje 
się wskazywać, że Bezimienne dzieło powstało między wrześ
niem a 27 listopada 1921 roku. 

Dramat podejmuje problematykę rewolucji, masy i jedno
stki, losu jednostki w epoce kryzysów i przewrotów, która to 
problematyka pojawiła się już wcześniej w jego twórczości, a 
do ,której Witkacy będzie niejednokrotnie powracać. Wystarczy 
w tym względzie przypomnieć Korbowę i Bellatrj,x (1918), 
Gyubala Wahazara czy Kurkę Wodną, a ze sztuk późniejszych 
Wariata i Zakonnicę (1923), Matkę (1924) czy Szewców (1927-
-34); wszystkie te sztuki zajmują się jednostką wobec masy 
w okresie kryzysu przyjmującego taką bądź inną postać, ale 
bardzo ostrego, zapowiadającego zbliżającą się katastrofę. Do
konując przeglądu i prezentacji tej przede wszystkim proble
matyki. w kształcie jaki przybrała w Bezimiennym dziele, po
żytecznie jest podjąć lekturę dramatu, by prześledzić w kolej
ności wydarzeń i przeżyć bohaterów, jak problematyka owa 
pojawia się, ewoluuje, w jakiej formie zastyga. Zacznijmy za
tem od początku. 

Tytuł dramatu jest aluzją do Szekspira. W akcie IV, w sce
nie pierwszej Makbeta, ł?ohater tytułowy dramatu zwraca się 
z pytaniem do Wiedźm: „Nuże, pokątne stare prorokinie. Co 
tam stwarzacie?" - zaś Wiedźmy . odpowiadają chórem: „Bez
imienne dzieło"2>. Witkiewiczowski twórca „bezimiennego dzie
ła", osobliwej rewolucji dokonanej w imię niezróżnicowanej, 
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nie podzielonej na prawdziwe indywidua masy, poeta-rewolu
cjonista Girtak, przygotowuje swój przewrót, warząc go w ko
tle chaosu społecznego pierwotnej rewolucji. Kocioł, w którym 
Wiedźmy gotują wszelkie obrzydliwstwa u Szekspira i wywo
łują zjawy, przepowiadające przyszłość Makbetowi, trafił wcze
śniej do literatury polskiej i co ciekawe został przystosowany 
do celów rewolucyjno-powstańczych. Mam oczywiście na myśli 
Przygotowanie do Kordiana, że Słowacki wzorował się w tym 
względzie na Makbecie, wiadomo powszechnie. Przypomnijmy 
tylko, że czarownica w towarzystwie szatanów wyciąga z ko
tła przyszłych wodzów polskiej rewolucji, powstania listopa
dowego. Jak się zdaje, Witkacy miał także Słowackiego na my
śli, kiedy „bezimienne dzieło" odnosił do rewolucji anonimów, 
rewolucji Masy, uwarzonej pokątnie przez Girtaka. 

Aluzji szekspirowskich znajdziemy w dramacie więcej. Naj
ważniejszy jest Hamlet, który dał życie Witkacowskim graba
rzom. Jeden z nich jest filozofem jak u Szekspira, drugi zaj
muje się poezją, jak byśmy dziś powiedzieli: „po godzinach 
pracy", potajemnie zaś - polityką. Jedna z postaci dramatu 
mówi o pułkowniku Giersie, prezesie sądu wojennego: „Dusze 
skazanych męczą go, jak Ryszarda III" (83). Rola Szekspira 
jest znamienna dla całej twórczości Witkacego, a problem się
ga roku 1893, kiedy ośmioletni Staś Witkiewicz, między inny
mi skutkiem wrażeń z lektury Szekspira, pisał swoje dziecinne 
dramaty. Zainteresowanie to potwierdzają także listy ojca po
chodzące z owych lat, a także z późniejszego okresu. 

Osobliwością aluzji i odwołań szekspirowskich u Witkacego 
jest to, że cytował on i wykorzystał nie tylko teksty dramatów 
Szekspira, ale ilustracje do nich, mając w pamięci niejedno
krotnie cytat wespół z obrazem czy może nawet przede wszy
stkim obraz odnoszący się do określonej sceny któregoś z dra
matów. Zagadnienie to podjął Daniel Gerould stawiając hipo
tezę głoszącą: „że wyobraźnia dramatyczna Witkacego od naj
wcześniejszego dzieciństwa karmiła się obrazami i że ulegała 
ona ewolucji zarówno w kategoriach malarskich, jak literac
kich. Potwierdzenia tej tezy dostarcza zjawisko dotyczące z 
pozoru tylko literatury: obfite stosowanie przez Witkacego cy
tatu i aluzji"3>. Już w dzieciństwie Witkacy zetknął się z ilu
strowanym przez Henry Selousa wydaniem Szekspira i właś
nie te ilustracje wespół z podpisami pod nimi, dotarły „aż do 
samych źródeł wyobraźni Stasia w okresie, kiedy po raz pierw
szy budziła się jego energia twórcza. Długo pogrzebane obrazy 
selousowskiego Szekspira wydobyły się na powierzchnię w 

44 

wielu dziełach Witkacego"4>. Wśród drzeworytów ilustrujących 
Szekspira była również scena z Wiedźmami. 

Dramat Witkacego posiada podtytuł: „Cztery akty dość przy
krego koszmaru", motto: „Mieduwalszczycy skarmią na widok 
Czarnego Beata, Buwaja Piecydy. (ze snu z 1912 roku)" oraz 
dedykację „Poświęcone Bronisławowi Malinowskiemu" (65). 
Wszystkie trzy elementy karty tytułowej Bezimiennego dziela 
przynoszą ważne informacje. Sens podtytułu jest oczywisty: 
oto w mękach przygotowującej się, a następnie przeżywanej 
przez bohaterów rewolucji rodzi się świat nowy, jakiego ani 
Witkacy, ani ci z jego bohaterów, którzy zachowali choćby 
wspomnienie wartości wiążących się z indywiduum, przeżyciem 
metafizycznym, Tajemnicą Istnienia, nie chcieli dożyć - świat, 
w którym zatriumfuje Masa nad Jednostką, mechanizacja spo
łeczna nad metafizyką. 

Motto pochodzące ze snu z roku 1912, a zużytkowane przez 
Witkacego dopiero w 1921, jest wskazówką, nie jedyną zresztą, 
jakie znaczenie przywiązywał on do nieświadomych źródeł 
twórczości. Kwestia dotycząca podobieństwa jego teorii i prak
tyki twórczej do nadrealizmu, jaka się tu pojawiła, była przed
miotem uwag wielu autorów, najobszerniej pisała o tym Kry
styna Janicka5>, ale wiele pozostało jeszcze do zrobienia. W 
Bezimiennym dziele z dawnego, a więc szczególnie sugestyw
nego, dokładnie zapamiętanego snu pochodzi - po odpowied
niej przeróbce i przekształceniach, wątek Joachima Mieduwała 
i mieduwalszcayków. Zdanie ze snu, jeśli spojrzeć na nie z 
punktu widzenia teorii poezji Witkacego, posiada tzw. walor 
czysto formalny, to znaczy moż~ być wykorzystane w twórczo
ści literackiej jako przykład jedności w wielości składających 
się na nie elementów. Posiada ono ponadto walor czysto brzmie
niowy, zawiera w większości słowa nie posiadające określone
go znaczenia w polszczyźnie, a jedynie niejasno sugerujące owe 
znaczenia, stwarzające nieokreślony, tajemniczy nastrój. Zda
nie to z lepszym skutkiem mogłoby uzupełnić rozważania Wit
kacego na temat słów nieznaczących w poezji, zawarte w arty
kule Teoria Czystej Formy w poezji, niż cytowany w nim frag
ment ze słynnym słowem „kalamparapaksa".6> 

Nie mogąc w artykule o Bezimiennym dziele podjąć szer
szych rozważań na temat roli snu i nieświadomości w drama
turgii Witkiewicza, pragnę jedynie zaznaczyć, że kształtując 
swój samotny nadrealizm, nadrealizm avant la lettre, który 
stanowi tak istotny wątek jego twórczości, Witkiewicz odwoły
wał się do ważnej tradycji, której zasadniczymi składnikami 
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zdają się być: romantyzm polski, dramaty Strindberga, zwła
szcza Gra snów, choć nie ma absolutnej pewności, że znał tę 
sztukę, wreszcie dzieło Freuda, znane mu, poza przeczytanym 
później Wstępem do psychoanalizy, bądź z praktyki psycho
analitycznej (jak wiadomo poddał się psychoanalizie właśnie 
w roku 1912, z którego pochodzi cytowane zdanie ze snu, u 
dr. Karola de Beaurain w Zakopanem7>, bądź z drugiej ręki. Ta 
ważna kwestia, dotycząca relacji Witkiewicz - Freud, pozo
staje do zbadania. 

Wreszcie dedykacja Bezimiennego dzieła Bronisławowi Ma
linowskiemu zdaje się wskazywać na powagę problematyki 
dramatu wbrew farsowym i rozrywkowo-sensacyjnym pozorom. 
Prawdą jest natomiast, że powracająca w artykułach i rozpra
wach teoretycznych oraz w twórczości dramatopisarskiej Wit
kiewicza polemika z koncepcjami kultury Malinowskiego w 
Bezimiennym dziele nie występuje, przynajmniej w kształcie 
wyraźnie wyartykułowanym. Skoro uprzedziłem zapowiedzia
ny na wstępie chronologiczny tok moich rozważań, niech mi 
będzie wolno jeszcze dodać, że Bezimienne dzielo posiada nie
zmiernie złożoną intrygę. W dramacie występuje szesnaście wy
raźniej określonych postaci, ponadto ośmiu mieduwalszczyków, 
tłum więźniów, żołnierze gwardii, żandarmi, wreszcie tłum uli
czny. Dramat zawiera wątki ewidentnie sensacyjne, z wielką 
wprawą rozwinięte i poprowadzone przez Witkiewicza. Mamy 
do czynienia ze szpiegami i agentami, rozpadającym się pań
stwem i rodzącą rewolucją oraz rewolucją drugą, narodzoną 
w łonie pierwszej; postacie doświadczają namiętności wiążą
cych się z pieniędzmi i niebezpieczeństwem, miłością i pożąda
niem, nie brak nawet wykorzystywanego w dramaturgii euro
pejskiej od stuleci motywu odnalezienia prawdziwego ojca 
przez dorosłego już syna. 

W tym wyliczeniu odnajdziemy bez trudu schematy rozlicz
nych typów dramatu znanych z historii gatunku. Gdyby chcieć 
odnaleźć wzór najbardziej odpowiadający złożonemu i sensa
cyjnemu charakterowi akcji Bezimiennego dzieła, najlepiej by
łoby; jak sądzę przywołać nazwisko Eugene'a Scribe'a, a spo
śród jego licznych dramatów sztukę, która odegrała wielką ro
lę w historii dramatu i teatru, i nieraz służyła za model za
równo dla dramaturgii użytkowej jak ambitniejszej - Szklan
kę wody. Jeżeli natomiast zgodzić się na ogólne ujęcie tematu 
sztuki jako przypowieści o losie artysty w czasie kolejnych re
wolucji, których celem ostatecznym jest mechanizacja społecz
na, Witkiewiczowskie „cztery akty dość przykrego koszmaru" 
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podzielić wypadnie na dwie częsc1: pierwsza, obejmująca trzy 
akty, wprowadza problematykę jednostki metafizycznej i rpo
kazuje narastanie nie tylko dość przykrego koszmaru, ale cał
kiem przykrego koszmaru, natomiast druga (akt IV 11epilogo
waty") przynosi rozwiązanie konfliktu jednostka - mąsa i zo
stawia wpół uchylone drzwi na przerażającą przyszłość. 

W pierwszej scenie dramatu poznajemy pułkownika Manfre
da hr. Giersa, prezesa sądu wojennego oraz grabarzy. Pułko
wnik, reprezentant władzy, która ciężką ma pewnie rękę dla 
obywateli (sądownictwo wojskowe, duchy skazańców, które drę
czą pułkownika, o czym już wiemy) realizuje dosłownie po
wiedzenie: „stać nad grobem". Jest zatem całkiem logiczne, że 
musi mieć ów grób, by nad nim postać i pomedytować o śmier
ci. O grabarzach już wi~my, że jeden okazuje się filozofem we
dle wzoru z Hamleta, drugi zaś - poetą. I to poetą szczegól
nym, tworzącym w natchnieniu romantycznym czy może nad
realistycznym (eriture automatique): „Ja wiersze piszę. Same 
mi się piszą właściwie ( ... ) zupełnie nie mogę sobie uświadomić, 
skąd mi do głowy przychodzą wiersze" (70). ów grabarz _,_ 
poeta, Girtak zdaje się przekazywać ważną prawdę o procesie 
twórczym, o jego nieświadomych korzeniach. Problem ów po
wraca nieraz u Witkiewicza, może najpełniej w dramacie, któ
rego głównym tematem jest twórczość i relacja: twórczość -
zło, a mianowicie w Sonacie Belzebuba (1925). Daniel Gerould 
widzi w Girtaku „grabarza starego świata" i „akuszera powsta
jącego"8>. Jest to niewątpliwie słuszne. Poezja jaką uprawiał 
Girtak jest wstępem do jego największego dzieła - bezimien
nego, przygotowywanego w tajemnicy i dokonanego za sprawą 
przysposobionych do tego celu mas. 

Girtak okazuje się w tym względzie kuzynem innego poety 
- rewolucjonisty, Sajetana Tempe z Pożegnania jesieni. Tem
pe najpierw pisze wiersze, a następnie przystępuje do rewolu
cyjnego działania. Girtak podobnie. U obu poezja okazuje się 
wstępem do czynu. Gdy ów czyn można zacząć, poetów zajmu
je wyłącznie „twórczość życiowa", a nie twórczość tout court: 
umieszczają w niej całą dostępną im energię, wszystkie ambi-· 
cje. 

Efektowna scena kopania grobu dla Giersa stwarza okazję do 
prezentacji wszystkich najważniejszych postaci dramatu. Pod 
różnymi pretekstami odnajdują oni refleksyjnego pułkownika 
w jego samotni, prezentując przy okazji rozmaite wątki . dra
matu, pozwalające na nawiązanie skomplikowanej i sensacyj
nej akcji. „Pole w okolicy miasta stołecznego Centurii" (67), 

47 



jak określił m1e1sce akcji aktu pierwszego Witkacy, pełni rolę 
identyczną jak konwencjonalne „miejsce teatralne" przed pa
łacem lub w jakimś z jego pomieszczeń znane dobrze choćby 
z dramaturgii klasycyzmu francuskiego. 
Pierwszą osobą w korowodzie, jaki defiluje przed Giersem, 

jest Plazmonik Blodestaug, artysta malarz, były oficer gwardii, 
uwolniony z wojska z powodu suchot, podejrzany o szpiego
stwo. Zarówno jego imię, jak nazwisko znaczące i zapowiada
jące cechy jego charakteru, mówią, czego można się po nim 
spodziewać. Imię bohatera zdaje się oznaczać plazmę, nie
ukształtowaną bądź nie dającą się w ogóle ukształtować. Część 
jego nazwiska, „blOde", znaczy po niemiecku „słaby", a także 
„głupkowaty" i „nieśmiały". Owe niekorzystne konotacje, ze 
szczególnym naciskiem położonym na słabość i niezdecydowa
nie, podkreśla w akcie IV książę Grifuellhes: „ten pani Plaz
monik to jakaś prawdziwa plazma, a nie mężczyzna. Twoja 
Róża, mamo, zrobiła z niego zupełną marmeladę psychofizycz
ną" (123). Odnotujmy wszakże fakt, że w tym wypadku de
grengolada Plazmonika jest efektem oddziaływania kobiety 
demonicznej, która najsilniejszemu psychofizycznie potrafi dać 
radę. Wszelako choroba Plazmonika, to, że jest artystą, wydaje 
się zgadzać z sugestią słabości zawartą w jego znaczącym imie
niu i nazwisku. Niesamodzielność i słabość intelektualną Plaz
monika podkreślać się zdaje również to, że realizuje on w 
swoim malarstwie teorie artystyczne, zbliżone do teorii Czystej 
Formy, których wszakże nie jest autorem: stworzył je jego 
ojciec, on je tylko próbuje wcielić w życie. Co do owych teorii 
można by również zawczasu zgłosić wątpliwości, czy wiele są 
warte, skoro wyszły spod pióra innego Blodestauga gdyby nie 
ich wyraźnie podkreślone podobieństwo do teorii samego Wit
kacego. Imię ojca Plazmodeusz, daje się wyłożyć jako bóg pla
zmy. (Plazmo-deus), ponadto posiada on tytuł doktora. W rzą
dzie rewolucyjnym otrzymuje tekę zdrowia i sztuki, jest więc 
może doktorem medycyny i amatorem - teoretykiem sztuki. 
Jeżeli by z jego imienia i tytułu naukowego wyciągnąć wnio
sek o intelektualnej wyższości ojca nad synem, zgadzałoby się 
to z myślą Witkacego: w postępującym rozkładzie świata i je
dnostki, następne pokolenie jest zwykle marniejsze od poprze
dniego. 

Pojawienie się następnej postaci, malarki Klaudestyny de 
Montreuil, otwiera niezmiernie istotną dla dramatu problema
tykę sztuki, dyskusję o sztuce prawdziwej (to jest sztuce w 
Czystej Formie) i nieprawdziwej, sentymentalnej . Panna de 
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Montreuil przybywa do samotni pułkownika Giersa skutkiem 
informacji Girtaka o pięknie tutejszego krajobrazu. Pragnie 
ona malować „rosę na pajęczynkach", które odrobinkę „meta
fizycznie stylizuje". Jej credo artystyczne jest proste i całko
wicie sprzeczne z poglądami Plazmonika: „Ja maluję cuda na
tury z punktu widzenia owadów, żab i innych małych stwo
rzeń. Nie maluję ich jednak tak, jak one są, tylko w oświetle
niu mego metafizycznego spojrzenia duchowego. Dla mnie 
form a, w znaczeniu pańskiego ojca (tj. Czysta Forma), nie 
istnieje" (75). Plazmonik zaś wypowiada się jak Witkacy: „cho
dzi o wyrażenie metafizycznej dziwności Istnienia w konstruk
cjach czysto formalnych bezpośrednio przez daną harmonię 
barw, ujętych w pewne kompozycje ... " (75). 

Wniosek prowizoryczny nasuwa się zatem sam: biorąc porte 
paroles autora, Plazmonik mimo całej swej słabości, mimo iro
nicznego potraktowania przez Witkacego, reprezentuje praw
dziwe wartości. Przypomina w tym względzie inne postacie, na 
przykład Leona z Matki, proroka-świnię, szpiega i alfonsa, rów
nież propagującego poglądy bliskie swemu stwórcy. Nikczem
ność bohaterów jest wynikiem dekadencji świata i postępują
cego upadku jednostek. Wartości jakie reprezentują, są auten
tyczne, tyle tylko, że oni ich nie realizują, jest już na to za 
późno. Witkacy sądził, że nikt ich już nie zrealizuje, i to był 
właśnie jego katastrofizm. 
Dyskusję artystów przerywa przybycie księcia - następcy 

tronu, który właśnie dowiedział się, że jest synem starego gra
barza Virieux i że został poczęty na grobie domniemanego oj
ca, natychmiast po jego pogrzebie. W ślad za nim przybywa 
matka, księżna Barbara, niespokojna o jedynaka postawionego 
wobec takiej rewelacji oraz baronowa Lidia Ragnok, dama 
księżnej, która dopuściła się tej fatalnej niedyskrecji. Koro
wód postaci zamykają mieduwalszczycy i ich przywódca, taje
mniczy Cynga, występujący jako baron de Buffadero. Wykła
dając doktrynę Joachima Mieduwała, Cynga pozyskuje Giersa 
dla rewolucji mieduwalszczyków. Ale Mieduwał nie żyje, a 
Cynga deformuje jego doktrynę zbliżając ją do ideału mecha
nizacji społecznej . 

Jego credo polityczne przedstawia się następująco: „celem 
naszym jest zastąpienie władzy świeckiej przez duchowną. Ka
płanami będziemy my według rytuału wiary stworzonej przez 
Joachima Mieduwała, naszego proroka. Z tą różnicą, że on 
wierzył w coś w rodzaju zamaskowanego panteizmu, m y z a ś 
n i e b ę d z i e m y w i e r z y ć w n i c. Pewna forma mdłej 
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demokracji pod maską kultu. Coś w rodzaju egipskich kapła
nów. Ludzie wyją o nową religię - dowód, że teofizyczna (~ie! 
- z pewnością teozoficzna) bzdura znajduje tylu wyznawców. 
Trzeba to ująć w karby i uspołecznić". (84-85; podkreśl. ~oje 
L. S .). 

Najzwięźlej wyłożony sens powyższego cytatu jest oczywi
sty: w przeciwieństwie do Mieduwała, mieduwalszczycy, a w 
każdym razie ich przywódca, zastępuje wiarę kłamstwem dla 
celów społecznych (czyli politycznych). Słowo uspołecznienie 
posiada w przytoczonym fragmencie znaczenie bliskie ubezwła
snowolnieniu przez zbiorowość jednostki, indywiduum, odpo
wiednio spreparowanemu przez skłamaną wiarę, wpojoną mu 
przez przywódców. Nie inaczej bywało w innych dramatach 
Witkacego, także powieściach, np. Nienasyceniu, gdzie wy
znawcy Mutri Binga propagują wiarę wzmacnianą drogą far
makologiczną... Po zażyciu pigułek fantastycznego narkotyku 
dawamesku B2 należycie przygotowani „byli ludzie" poddadzą 
się łatwo mechanizacji społecznej i panowaniu chińskiemu. 

Kiedy Giers niepokoi się o kształt ustrojowy przyszłego pań
stwa, Cynga stawia kropkę nad „i", słusznie irytując się z po
wodu jego tępoty: „ustrój pseudodemokratyczny, ale bez żad
nego parlamentarnego bluffu. Trzeba dać syndykatom p r a w
d z i wą, fikcyjną religię, a nie substytut w postaci mitu 
o generalnym strajku ( ... ) dzisiejsi ludzie są daleko skłonniejsi 
do jakiejkolwiek wiary niż totemiści -fla Nowej Gwinei. Cho
ciażby mieli zużytkować spirytyzm i kręcące się stoliki - wia
ra być musi" (85; podkreśl. moje L. S.). 

W finale aktu I widać zatem wyraźnie, iż następuje -w nim 
nie tylko prezentacja niemal wszystkich ważniejszych postaci, 
ich wzajemnych powiązań, ale także ich ideologii, jeśli ją w 
ogóle posiadają. Zarysowują się ponadto pewne grupy postaci, 
przede wszystkim dwie, pozostające do siebie w opozycji. Są 
to jednostki metafizyczne, ale już w istocie „byli ludzie", u 
których uczucia metafizyczne pojawiają się jako piękne wspo
mnienie: mowa oczywiście o artystach, głównie o Plazmoniku, 
przy wszystkich zastrzeżeniach jedynym artyście oddanym 
sztuce we właściwym sensie tego słowa, to jest sztuce Czystej. 
Drugą grupę stanowią rzecznicy mechanizacji, ludzie przyszło
ści: Girtak, Cynga, mieduwalszczycy i świeżo nawrócony Giers. 
Grupę trzecią, ideologicznie nijaką, stanowią takie postacie, 
jak książę Padoval, zżerany przez nudę arystokrata gotów na 
wszystko, byle jej ujść, jego matka i paronowa Ragnok czy 
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wreszcie nieprzenikalny dla wszelkich ideologii filozof grabar
stwa i prawdziwy ojciec księcia Padovala stary Virieux. 

Akt II wzbogaca ten obraz, pomnaża bądź rozwija wątki sen
sacyjne. Cynga okazuje się kochankiem Róży van der Blaast, 
kompozytorki, w której beznadziejnie kocha się Plazmonik. 
Wyznaje on ukochanej, że zdobywał pieniądze na „wyższe ce
le" będąc szpiegiem ościennego państwa. Następuje rewizja, 
przejęcie szpiegowskich papierów i - niespodziane przyznanie 
się do niepopełnionej winy Plazmonika, pragnącego znaleźć się 
w więzieniu, by oddawać się sztuce i miłości do Róży, którą 
spodziewa się zdobyć. Warunkiem wyjawienia przez Plazmo
nika „prawdy" o akcji szpiegowskiej ma być, jak wiadomo, 
gwarancja Giersa, iż para rzekomych szpiegów będzie w wię
zieniu dzielić celę. Wszelako nie tylko szpiegostwo, rewizja, mi
łość i pieniądze wypełniają ów akt. Plazmonik podejmuje przer
wane w I akcie rozważania na temat sztuki i artysty, i uzupeł
nia swoje credo: „Życie artysty jest przypadkiem - twierdzi. 
Postępując tak jak dotąd, szedłem za głosem mojej artystycz
nej intuicji. Są artyści, którzy tworząc stwarzają pozytywne 
wartości w życiu, i są ci, którzy najistotniej tworzą niszcząc 
życie własne, a nawet innych. ( ... ) Żyłem w okropnych męczar
niach, ale nie wszystko umiałem artystycznie usprawiedliwić, 
nie wszystko mogłem przemienić na istotne wartości. Teraz 
koniec. Teraz teoria mojego ojca wcieli się naprawdę ( ... ) Gdy
by zamknięto mnie samego, zwariowałbym i nie stworzyłbym 
nic. Z nią (wskazuje na Różę) dokonam rzeczy wprost piekiel
nych. Ona też. Ja umetafizycznię jej muzykę. Dziś wiem, że 
mam na to siłę." (95-96). 

Credo Plazmonika wskazuje, że w dużym stopniu otrząsnął 
się on ze słabości, jaką przejawiał na początku dramatu. W 
jego wypowiedzi pojawia się myśl godna uwagi: Plazmonik 
właściwie cieszy się z perspektywy znalezienia się w więzieniu 
i jego decyzja okazuje się najzupełniej świadoma i odpowie
dzialna. Tworzyć istotnie można jedynie poza życiem, w życio
wej próżni, w ascezie. Taka nauka płynie już z 622 upadków 
Bunga (1910-1911) i winą tytułowego bohatera jest to, iż owej 
prawdy nie umiał w porę dostrzec i zastosować. Niszczyć ży
cie, by móc tworzyć sztukę, tej ceny Bungo nie chciał zapłacić 
i dlatego stracił wszystko: miłość, o którą tak bardzo zabiegał, 
sztukę, którą pragnął uprawiać nie wyrzekając się niczego, 
jakby nie pamiętał, że nie można Bogu służyć i mamonić. Tru
dno było bohatera potępionego ukarać przykładniej niż uczynił 
to Witkacy w swej młodzieńczej powieści. 
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Akt I dramatu kończy się zatem manifestem mieduwalizmu, 
akt II - manifestem artysty metafizycznego. Zarysowana 
uprzednio opozycja: jednostki metafizyczne - ludzie przyszło
ści zaczyna się wyjaśniać. Można powiedzieć, że przybiera ona 
obecnie kształt opozycji: indywidualizm - mieduwalizm, a 
postacie ideowo nijakie stanowią niejasne i nieistotne tło. Dzi
wne wypowiedzi Girtaka, podkreślającego, że prowadzi własną 
grę, wskazują, że przygotowuje on przyszły przewrót w łonie 
mieduwalizmu. W akcie III kwestia ta zarysowuje się jeszcze 
wyraźniej. 
Między końcem II a początkiem III aktu upływa prawie rok, 

czego dowodzi kilka · wzmianek w wypowiedziach postaci. Plaz
monik spędził ten czas w męce artystycznej i erotycznej. Two
rzenie, jak się zdaje, nieodłączne jest od cierpienia. Ponadto, 
aby zarobić na dodatkowe jedzenie dla Róży i siebie, wyko
nuje z fotografii naturalistyczny portret Mieduwała! Czym to 
jest dla Plazmonika, artysty sztuki w Czystej Formie, łatwo 
sobie wyobrazić. 
Męka erotyczna Plazmonika płynie tyleż z zawiedzionej mi

łości, co z demonizmu Róży. Plazmonik zdobył jej ciało, ale 
nie uczucia. Zgodnie z obyczajem Witkiewiczowskich demonów, 
oddaje mu się ona i zarazem odmawia siebie, pogardza nim 
i syci się jego cierpieniem. Sytuację pogarsza całkowita roz
bieżność ich poglądów na sztukę. Róża uznaje tylko muzykę, 
pogardzając malarstwem równie głęboko, jak Plazmonikiem. 
Nie uznaje też jego poglądów teoretycznych, chociaż dokonał 
„umetafizycznienia jej muzyki", co zapowiadał w swym przed
więziennym credo. 

Opozycja poglądów estetycznych Róży i Plazmonika skrywa 
także opozycję a nawet walkę płci i posiada znaczenie ważne 
dla całej jego twórczości. Jako kobieta, Róża kieruje się przede 
wszystkim uczuciem, nawet w sztuce. Dlatego Czysta Forma 
jest dla niej niedostępna, mimo że Plazmonik wykonał za nią 
całą intelektualną pracę. Kierując się uczuciami, nie jest w 
stanie oderwać się od życia i przejść do raju Czystej Formy. 
Plazmonik ponosi klęskę identyczną jak w dyskusji z Klaude
styną, której również nie przekonał, mimo że jest ona malar
ką. Obie są kobietami i to decyduje o niemożności porozumie
nia. Dlatego Plazmonik powątpiewa, czy „kobieta w ogóle mo
że być · wielką artystką. Zawsze uczucia w niej przeważą na 
niekorzyść formy, Czystej Formy." (113). Biorąc pod uwagę 
całość twórczości Witkacego, należy stwierdzić, że kobiety są 
w istocie nietwórcze: albo tworzą pseudo sztukę, albo sztukę 
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niewysokiego lotu. Najczęściej są aktorkami i istota ich od
działywania artystycznego sprowadza się do pobudzania uczu
ciowości, sentymentalizmu i grania na zmysłach męskiej części 
widowni. 9> Dlatego Plazmonik musi przegrać w swych próbach 
przekształcenia Róży w artystkę tworzącą według wskazań 
Czystej Formy, dlatego jego męka erotyczna i artystyczna w 
więziennej celi - wyjąwszy cierpienie jako nieodłączne od 
istnienia i tworzenia - to dwie strony tego samego medalu. 

Nieszczęsnego Plazmonika czeka jeszcze jedna rewelacja: 
dowiaduje się z ust Róży, że kocha ona tylko Cyngę, który był 
naprawdę szpiegiem, choć dla „wyższych celów". Owa rewe
lacja i cierpienia, które uprzednio opisałem, przyspieszają doj
rzewanie Plazmonika do uświadomienia sobie przez niego włas
nej , kondycji i własnego losu: kondycji i losu Ostatniego Indy
widualisty. Odwiedzającemu go w więzieniu ojcu oświadcza: 
„Jestem w stanie wielkiej przemiany wewnętrznej, papo, świat 
odwrócił się ode mnie o sto osiemdziesiąt stopni co najmniej" 
(113). Dojrzał także jako artysta: w didaskaliach do tej sceny, 
jak zauważa ironicznie Witkacy, Plazmonik pokazuje Klaude
stynie „blejtramy pokryte niesłychanie Czystą Formą" (113). 

Przemianom Plazmonika odpowiada umacnianie się miedu
walszczyków i nawet sam książę Padoval z nudy, nie prze
konania, nawraca się na nową „wiarę", ale ponieważ owa „wia
ra" opiera się na złej wierze wyznawców wszystko jedno, dla
czego się nawraca. 
Także Plazmodeusz Blodestaug, właściwy twórca teorii Czy

stej Formy, idzie na kompromis z nową, szykującą się do sko
ku rewolucją, przyjmując w przyszłym rządzie, jak pamięta
my „fotel zdrowia i sztuki" (114). Następuje coraz silniejsza 
polaryzacja stanowisk: Plazmonik umacnia się w swym indy
widualizmie, natomiast mieduwalszczycy odnoszą takie sukcesy 
w przygotowywaniu przewrotu, że zawczasu kosztują triumfu. 
Jeden Girtak coraz otwarciej przepowiada niedługie panowa
nie. mieduwalizmu. Kiedy przybywa obejrzeć gotowy już port
ret Mieduwała, oświadcza Plazmonikowi bez ogródek: „Nie
długo on będzie panował :-- nawet na portrecie. Ho, ho! Nie 
wiecie co się gotuje. ( ... ) Dzieją się dziwne, dziwne rzeczy" (112). 
I natychmiast po tej wypowiedzi deklamuje swój poemat, któ
ry zapowiada przejście od rewolucyjnej poezji do rewolucyj
nego czynu, zgodnie z zasadą, o której już była mowa: 

„U czlowieczone bydlęta zaczęly 
·, , Całkować niemoc w potworną potęgę. 

· Myśli bydlęce jęły skręcać skrycie 
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W sprężynę giętką uczuć wszawych wstęgę. 
Rozczyn dzieł Marxa wlany w bydląt czaszki 
Wytwarza z mózgiem przedziwną miksturę 
W sikawki wtłacza to wszystko drań jak1ś, 
By pod ciśnieniem w świat puścić przez rurę. 
Proces ten ujrzy kiedyś na obrazku 

• Przyszły człowieczek i z szczęścia zakwili, 
Historia w lśniącym, szczerozłotym kasku 
Przedstawi świetność niepowrotnej chwili. 
Tylko ta chwila nigdy już nie wróci -
Przeszła i przepaść za sobą rozwarła. 
Nudą czekania syci ciemną silę 
Masy, co nigdy do syta nie żarla" (112). 

W sposób ciemny, właściwy „poezji", Girtak wyraził w tym 
okropnym „poemacie" cały swój plan i kompletne zamierze
nia swojej rewolucji: otumanienie jako przygotowanie do re
wolucyjnego czynu, przyszłą mechanizację społeczną i zme
chanizowanych ludzi („przyszły człowieczek"), niepowrotną 
świetność chwil minionych, sprzed mechanizacji i wreszcie 
tryumf „Masy co nigdy do syta nie żarła". Masa doznawała 
wszelkich możliwych niesprawiedliwości i ma za sobą racje 
moralne i historyczne, ale nie zastąpi porządku niesprawiedli
wości i zła porządkiem lepszym. Będzie on jedynie inny, a ce
ną zaspokojenia skądinąd słusznych żądań Masy będzie upa
dek kultury. Kwestię tę nieraz wyrażał Witkacy w pismach 
teoretycznych, dramatach, powieściach, artykułach. W , B~z
imiennym dziele dopowie ją obszerniej Girtak w przemow1e
niu do tłumu. 

W końcu aktu III, a zarazem w pierwszej z dwóch części, 
na które podzieliłem Bezimienne dzieło ad usum obecnej lek
tury, spadają maski, jakie nosili mieduwalszczycy, cynizm ich 
założeń i kłamliwość nowego systemu politycznego, jaki za
mierzają wprowadzić, staje się całkiem jawna. W cynizmie 
nieprześcigniony jest Cynga - stosunkowo najuczciwszy Giers. 
Plazmonik niczego nie dowiedzie Cyndze - szpiegowi, jego 
technika zacierania śladów jest nieomylna, jego wspólnicy nie 
żyją („Co się z nimi stało - diabeł nie dojdzie. Choroby za
kaźne - rozumie pan" (118). Na zarzuty Plazmonika odpo
wiada: „Stanowisko na którym jestem, uszlachetniło mnie. Na
poleon był zwykłym bandytą z początku. Dźwiganie Francji 
uczyniło go wielkim naprawdę - takim, jakim był pod Water
loo. Już teraz nie potrafiłby być szpiegiem" 118). Plazmonika 
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oburza megalomania Cyngi, który w dodatku nie objął jeszcze 
oficjalnie żadnego stanowiska, jest jedynie przywódcą szyku
jącego się spisku. Spisku, który się uda. Girtak złośliwie ko
mentuje i wyśmiewa niektóre wypowiedzi postaci. Na początku 
aktu IV przedstawia się wreszcie otwarcie: „Ja jestem twórcą 
Bezimiennego Dzieła!" (121) . 

Początek i koniec rewolucji mieduwalszczyków zachodzi nie
mal równocześnie. Koniec ich rewolucji, to początek BEZ
IMIENNEGO DZIEŁA. Nawet przywódcy mieduwalszczyków 
nie od razu zorientowali się, że w istocie ponieśli klęskę. Na 
razie rewolucja uwalnia więźniów, kryminalnych i politycz
nych. W atmosferze ogólnej radości Plazmonik zachowuje się 
odmiennie: „ja się nie cieszę wolnością" (124), oświadcza . Bo 
też co to za wolność dla niego! Nie żywi żadnych złudzeń co 
do władzy, która go tą wolnością obdarzyła, spodziewa się naj
gorszego, nawet jeśli nie nazywa tego po imieniu mechaniza
cją społeczną i zabójstwem indywiduum, a wraz z nim sztuki 
i filozofii. Cierpienia i wypadki sprawiają, że Plazmonik ura
sta do rangi bohatera. Jego heroizacja daje się zaobserwować 
już w więzieniu. W akcie IV zastosowanie do niego wniosków, 
jakie płyną z ·jego znaczącego imienia i nazwiska byłoby już 
krzywdzące. Akceptacja przez Witkacego jego poglądów na 
sztukę, w istocie włożenie w usta bohatera własnych poglądów 
autora, zmieniło się w akcie IV w akceptację postaci. Mimo 
wszelką słabość, śmieszność, Plazmonik staje się męczennikiem 
sprawy wartości odchodzących w niepowrotną przeszłość. 

Tymczasem za plecami rewolucji mieduwalszczyków zwycię
ża rewolucja girtakowców, gorsza niż poprzednia, bliższa osta
tecznego upadku jednostki i kultury. Pierwsze, programowe 
ptzemówienie Girtaka do tłumu rozprasza wszelkie wątpliwo
ści: „Obywatele! To są wywiędłe odpadki (mieduwalszczycy), 
a nie nasi wodzowie! My - prawdziwy lud - zużyliśmy ich 
dla własnych celów. Oni zrobili pierwszy wyłom! My nie po
trzebujemy rządu kapłanów pod maską mdłej demokracji. My 
stworzymy własny samorząd, prawdziwy. Obejdzie się bez par
lamentu, organizując związki zawodowe prawdziwych leniw
ców. My stworzymy prawdziwy raj na ziemi bez żadnych wo.:. 
dzów i bez pracy. My! Jednolita, szara, lepka, śmierdząca ma
sa: nowe Istnienie Poszczególne, na przekór całej metafizyce 
opartej na pojęciu indywiduum i hierarchii! Nie ma indy
widuów! Precz z osobowością! Niech żyje jedna, jednolita 
MASA!!!" (126). 

Wprowadzenie do przemówienia Girtaka terminologii Witka-
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cego staje się sui generis dyskusją przerażającej autora Przy
szłości z jego własnymi poglądami. Zwycięstwo Masy jest je
dnoznaczne z klęską Indywiduum, to oczywiste. Powstaje teraz 
pytanie, jak na to zareaguje Plazmonik, przy wszystkich za
strzeżeniach eksponent poglądów autora. Jego odpowiedź jest 
natychmiastowa i zdecydowana: „ja w tym społeczeństwie, 
którym rządzi pan Girtak i tłum z przedmieścia, żyć nie mogę. 
Ja bardzo polubiłem mój pokój w tym gmachu (wskazuje na 
więzienie). Sztuka się skończyła, a sztucznej religii nie wytwo
rzy nikt ( ... ) Ja wracam do więzienia" (128). I dodaje: „Dwa są 
tylko miejsca dla metafizycznych jednostek w naszych cza
sach: więzienie i szpital wariatów" (129). Plazmonik wybiera 
więzienie, natomiast inny z Witkiewiczowskich artystów Wal
purg z Wariata i zakonnicy, kończy swój spór ze społeczeń
stwem w domu wariatów. 

Plazmonik spełnia po części proroctwo Witkacego z roku 
1917: „prawdziwi artyści ( ... ) siedzieć będą w specjalnych za
kładach dla nieuleczalnie chorych i będą jako szczątkowe oka
zy dawnej ludzkości przedmiotem badań uczonych specjali
stów. Muzea zaś będą otwierane dla rzadkich zwiedzających, 
również specjalistów od specjalnego działu historii: historii 
sztuki, specjalistów takich jak od egipto- lub asyrologii lub 
innych nauk o wymarłych rasach: rasa · bowiem artystów wy
mrze, jak wymarły rasy starożytne .. . "10>. 
Klęska jednostki i tryumf masy w sposób obecnie oczywisty 

układają się w Bezimiennym dziele, podobnie jak w innych 
utworach Witkiewicza, w dwa porządki wartości, rozdzierane 
konfliktem nie do złagodzenia. Skoro są to porządki wartości 
a. rozdarcie między nimi nie da się usunąć, konflikt ów ma 
charakter tragiczny i odpowiada w stopniu największym kon
cepcji tragizmu jaką stworzył Max Scheler. Czy Witkiewicz 
znał jego pracę Zum Phonomen des Tragischen z roku 1915 
(publikacja polska - 1922), trudno powiedzieć. Natomiast nie 
ulega wątpliwości, że doszedł do tragicznego przekonania o 
zniszczeniu jednych wartości przez drugie samodzielne w tym 
sensie, że przekonanie to tkwi w centrum jego katastrofizmu. 
Przypomnijmy, że u Witkiewicza po stronie Jednostki znajdu
ją się takie wartości jak przeżycie metafizyczne, religia, sztuka 
i filozofia ; po stronie Zbiorowości (gatunku, społeczeństwa) -
sprawiedliwość społeczna, równość wobec prawa. Ale realiza
cja tych ostatnich wartości pociąga za sobą likwidację pierw
szych. Tej ceny Witkiewicz zapłacić nie chciał, chociaż był prze
konany, że upadkowi sztuki i filozofii (religia była już }ego 
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zdaniem całkowicie martwa) nikt nie potrafi zapobiec. Osta
teczne zwycięstwo zbiorowości doprowadzi w istocie do likwi
dacji wszelkich wartości, skoro realizują je ludzie pokroju Gir
taka, skoro nadejdzie mechanizacja społeczna, która w wizji 
Witkacego była tożsama z wszechobejmującym marazmem, 
społeczną śmiercią za życia, jaką przedstawił w finale Nienasy
cenia. W istocie mimo wszelkie wahania, jego pogląd udaje się 
ująć w zdanie znane skądinąd: „Porzućcie wszelką nadzieję". 
A zdawało się, że chciał niewiele. Sajetan w Szewcach oświad
cza: „jedna jest dobra rzecz na świecie, to indywidualne ist
nienie w dostatecznych warunkach materialnych" (578). Nie
stety „indywidualne istnienie"! A tego właśnie, zdaniem Wit
kiewicza, uzyskać się już nie da. 
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Prezentowany tutaj opis dotyczy scenicznej 
realizacji dramatu Stanisława Ignacego Witkie- . 
wicza „Bezimienne dzieło" w Tea trze Drama
tycznym w Gdyni. Reżyserem i scenografem 
spektaklu był Andrzej Markowicz, muzykę col
lage opracował Andrzej Głowiński. Premiera 
odbyła· się 11 czerwca 1983 roku. Przygotowanie 
przedstawienia poprzedziło 55 prób, spektakli 
odbyło się 49, obejrzało je 11 623 widzów. 

Na XXVI Festiwalu Teatrów Polski Północ
nej spektakl otrzymał nagrodę Prezydenta Mia
sta Torunia, a reżyser został wyróżniony za in- -
scenizacj ę i scenografię przyznaniem „Złotej 
Karety". Ponadto Wojewoda Gdański przyznał 
spektaklowi doroczną nagrodę za inscenizację. 

• • • 

Ciemność. W jej nieprzejrzaną gęstwę wdziera się coraz 
głośniejsza muzyka, której rytm i nastrój przypomina wido
wiska cyrkowe. Powoli z mroku wyłania się niezwykła grupa 
postaci (usytuowana trochę po prawej stronie sceny). Widzimy 
dwóch grabarzy, wychylających się do połowy ze świeżo wy
kopanego grobu. Rytmicznie poruszają łopatami w takt nara
stającego niesamowitego stukotu, wydobywają niewidoczny 
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piach. Na krawędzi dołu stoi dziwaczna figura, majacząc nie
wyraźnie w stłumionym świetle, które „przecina" ją od góry do 
dołu, odsłaniając wyraźnie tylko prawą połowę postaci. Po 
chwili rozpoznawalny staje się mężczyzna w obszernym rdza
wym płaszczu, który zdobi wielki kołnierz. Na nogach ma skó
rzane buty podobne do ortopedycznych protez, zapięte pod ko
lanami na sprzączki. Szyja mężczyzny ujęta jest w gipsowy, 
twardy kołnierz. Wyraziste rysy twarzy podkreśla trupio-biały 
makijaż. Uczernione usta wychylają się kokieteryjnie spod wą
sa. Na nosie cwikiery. Strój uzupełnia wielka, płowa peruka 
rozczesana po środku. Jedna ręka nieznajomego złożona jest 
na wydatnej piersi, druga z lekka odchylona do tyłu wspiera 
s ię na lasce. Przestrzeń stopniowo rozjaśnia się. Po obu stro
nach sceny widać rachityczne, pozbawione liści drzewka -
krzaki, wyglądem przypominające spopielałe kości. Scenę po
krywa gruba warstwa rdzawo-brunatnego błota. Grabarze nie 
zwracają uwagi na nic, kopią rytmicznie. Ubrani są we współ
czesne, robotnicze kufajki i ciemne berety. Pierwszy - wyższy 
zwrócony jest twarzą do widowni, drugi - niższy, tyłem. Z 
lekka przygarbieni poruszają się automatycznym, nienatural
nym ruchem jak nakręcone manekiny. Muzyka powoli cichnie 
tracąc swój cyrkowy charakter, zamiast tego pojawia się w 
niej obcy zgrzytliwy ton, jakby głuchy werbel lub niesamowi
te tykanie zegara-giganta. 

„Panie, jak to jest z tym grobem?" - pyta wyższy Grabarz 
- „Przecież płacę wam dwa razy więcej niż za robotę cmen
tarną. Cóż was reszta może obchodzić?" - z nieznaczną iryta
cją odpowiada nieznajomy i wyjaśnia Grabarzom, że nie mają 
powodu do zaniepokojenia, grób kopany jest na jego własnym 
gruncie. „Ej panie, wyście tęgi wariat. Możeście nawet sam 
książę miłościwie nam panujący!" - beznamiętnie mówi wyż
szy Grabarz. Mężczyzna nie ma zamiaru podejmować rozmo
wy: „Odczep się i kop" - kwituje. „Teraz nie takie czasy -
Grabarz kręci głową - żeby się tak łatwo prawdziwy, wielki 
pan od zwykłego człowieka odczepił. Albo powiecie, albo nie 
będziemy kopać dalej". Grabarze przestają k_opać, ostentacyj
nie opierają się o łopaty. Nieznajomy niechętnie wyjmuje z 
zanadrza białą kartkę, podchodzi do Grabarza - „Na masz. 
Czytaj jeśli umiesz". Grabarz czyta głośno „Manfred hrabia 
Giers, pułkownik„.", uspokojony zaczyna kopać dalej. Nagle 
drugi, dotąd milczący odwraca się do Giersa i mówi zdysza
nym z wysiłku głosem: „Ja pana rozumiem panie pułkowni
ku. Ja wiersze piszę ... ". Przerywa kopanie i z przesadnym pa-
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tosem zaczyna deklamować „O wy znikomo małe fakty w nie
skończoności czarnych żądz, o jakże marne są wszystkie akty; 
tych co się . puszą karki swe gnąc". · Wiersz widocznie irytuje 
Giersa, który popęma Grabarzy do roboty, a oni przyspieszają 
wybieranie ziemi i · wyrzucają łopaty ponad ramionami, stojąc 
twarzami do siebie· a· bokiem ·do widowni. Pułkownik chodzi 
zniecierpliwoiny- w pobliżu dołu. ·Ale wścibscy Grabarze nie 
daj'ą mu spokoju,- koniecznie chcą wiedzieć na co pułkown~o
wi grób. Poirytowany Giers dobitnie wyjaśnia „Mówiłem tysiąc 
raży: jęstem starzec stojący nad grobem. Chcę mieć grób aby 
nad nim . póstać czasami i porózmyślać. Kopać i nie ga-daćV o......-.:· 

urywa krótko tonem wojskowej komendy. W rozmowę wdzie-. . 
ra się dziarska muzyka ni to harcerska, ni to wojskowa o zde~ 
cydowanie marszowym rytmie, w takt której, bardzo -rytmicz„ 
nie wbiegają dwaj żandarmi w groteskowych mundurach z~ . 
złotymi epoletami. Przez piersi przewieszone . mają pepesze„ i ' 

magazynki. Spodnie podobne hitlerowskim brycz:esom. Na gło-- : 
wach współczesne, robotnicze kaski ochronne, na nieb przymo- · 
cowane ciemne „spawalnicze" okulary. U boku pałki. Całość 
mundurów · utrzymana jest w tonacji złoto-brązowej . Żandar-' 
mi przebiegają scenę tazem z noszami, na których · leży młody 
człowiek z wzniesioną do góry ręką w geście ni to bólu, ni roz
paczy. Gdy grupa zbliża się do proscenium widać wyraźnie, że 
mundury zostały uszyte z jutowych worków. Podbiegają do 
uschniętego drzewka z lewej strony sceny i pionowo opierają o 
nie nosze. Teraz widać wyraźnie Plazmonika B16destauga, przy
wiązanego do noszy sznurkiem. Artysta malarz okręcony jest w 
bury koc, spod ~tórego wystają mu gołe stopy w skórzanych 
sandałach, ma na sobie białą koszulę rozpiętą pod szyją z za
wiązanym wiśniowym fularem, do tego szara marynarka .. Twarz 
blada, suchotnicze podkrążone oczy, włosy lekko rozwichrzone. 
Plazmonik pragnie za wszelką cenę -· ZW:\Ócić na siebię uwagę 
pułkownika, ale początkowo z;upełnie mu się to nie udaje. Giers 
beznamiętnie chodzi dookoła grobu i nie zauważa przybyłych. 
Wreszcie Plazmonik nie wytrzymuje. „l?anie pułkowniku,, dla
czego pan nie odpowiada? Dlaczego pan męczy niewinnego 
czlowiek°a?''.. Wszystkie kwestie wypowiadane przez zdenerwo:
wanego malarza„ Giers kwituje wysoce pogardliwym skrżeczą-:
cym „ha, .ha" - „c;ziowiek ·- , hh_ha: Pan jest oficerem rezerw,y. 
i do tego podejrzanym .ó .szpiegostwo" - mówi energicznie i ·z 
przekonaniem. Plązmonik usiłuję wyjaśnić, że -jest. byłym 9fi
cerem gwardii, do tego dobrym szlachcicem, a poza tym niedłu
go ... umrze. Wszystko .to mówi tonem przesadnie egzaltowanym, 
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każdemu zdaniu towarzyszy ,1artystowska" gestykulacja, lub 
:lałosne przechylenie głowy na ramię. „Jak pan masz suchoty, 
to siedź pan w domu, a nie każ się nosić- nocami po polach" -
bezlitośnie kwituje Giers. Malarz nie może zrozumieć dlaczego 
tak go męczą przed śmiercią, nie dają mu dokończyć ostatnich 
obrazów - zupełnie się nad sobą roztkliwia. „Tym lepiej, że 
mniej będzie tego plugastwa" - z nieukrywaną, mściwą satys
fakcją mówi pułkownik. „To ohydne znęcanie się nad człowie
kiem" - histeryzuje Plazmonik. „Milczeć! Bo zamknę do koń
ca śledztwa i żadnych spacerów!" - w_rzeszczy Gier~, dobitnie 
·akcentując każde słowo.. ,.. 

Nie ma rady, należy uciszyć skowyt duszy i stawić czoła nie
szczęściom, które spadły na Plazmonika. Nięszcżęśliwa miłość 
do Róży, suchoty, podejrzenie o szpiegostwo, w końcu niemoż
ność dokończenia rozpoczętych obrazów„ Cały świat sprzysiągł 
się na jego zgubę . . Tego niepodobna zrozumieć. Wymianę po
glądów Plazmonika i Giersa przerywa sentymentalny, rozlew
ny angielski· walc, zapowiadający . ukazanie się młodej kobiety, 
która wchodzi tyłem, z przesadną gracją stawiając najpierw 
prawą, · potem lewą nogę. ·J.J.brana jak wszystkie postaci z pa
stiszową przesadą. Peryversyjny szaro.:.niebieski kostiuni uzu
pełnia · wychylający się spod . .żakietu czarny sznurowany gor
set, z ponętnie wyglądającym gołym. biuścikięm . Spódnica za-
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pinana od góry do dołu na małe guziczki odsłania nogę powy
żej uda. Wysokie czarne, zamszowe buty dopełniają całości. 
Szyja dziewczyny otoczona jest dużym koronkowym kołnie
rzem-kryzą przypominającym klasyczny stroik smutnego Pier
rota. Identyczne koronkowe mankiety. Obfite blond loki na
krywa kraciasty beret w kolorze wiśniowo-niebieskim. W le
wej ręce sztaluga, w prawej paleta z farbami. Przez ramię 
przewieszona duża skórzana torba na przybory malarskie. 
Twarz upudrowana na biało z ceglastymi rumieńcami. Przybyła 
stroi wdzięczne minki, kwestie zaś wygłasza słodkim timbrem, 
skromnej, r.iewinnej, sentymentalnej panienki. Na nosku wi
dać okulary. „Czy to tu panie Girtak?" - pyta jednego z Gra
barzy z kabotyńsko przesadzoną, pensjonarską radością. Scho
dząc niżej spostrzega, że jest to śliczne miejsce, rosną tu błę
kitne kwiatki, a ziemia ma kolor zakrzepłej krwi. „Kto pani 
jest?" - pyta niezadowolony Giers. Malarka stawia sztalugi, 
opiera się o nie ręką, wysuwając do przodu prawą nogę i od
rzucając dumnie głowę mówi z emfazą „Jestem Klaudestyna 
de Montreuil". Pragnie wytłumaczyć Giersowi swoją metafi
zyczną stylizację natury, sposób malowania rosy na pajęczyn
kach, ale Giers nieciekaw jest tych teoretycznych rewelacji na 
temat malarstwa i kategorycznie oświadcza „Dobrze, dobrze, 
niech pani sobie maluje co tam chce. Tylko proszę nie mówić 
o tym grobie i o tym tu wszystkim" - wskazuje ręką dookoła. 
To niecoprawny Girtak wypaplał „paćkarce" o niesamowitym 
miejscu za miastem. „Teraz już wiem kto pan jest i nie pisnę 
ani slowa" - oświadcza pułkownikowi z głupią miną i wraz 
z drugim Grabarzem znikają w dole. Giers nie może ukryć iry
tacji. 

Tymczasem Plazmonik z zainteresowaniem przygląda się 
przvbyłej. Klaudestyna szuka najwygodniejszego miejsca do 
malowania. Pułkownik zmęczony siada w pobliżu grobu, kwi
tując egzaltowany monolog Prazmonika sarkastyczną kwestią: 
„Czy te wszystkie artysty są takie przesadne?". Malarka osta
tecznie rozkłada sztalugi. Zbliża się do nich i oddala dotykając 
rowierzchni obrazu leciutkimi maźnięciami pędzla. Wypina przy 
tym zalotnie kuperek. Robi się coraz widniej. Plazmonik wy
znaje nieznajomej istotę swych kłopotów. Zwierzeniom towa
rzyszv niepokojący dźwięk, coś jakby szarpanie napiętej stru
ny. Grabarze kopią i kopią. Wyciągają z grobu kości piszcze
lowe, potem czaszkę. Kładą je na samej krawędzi dołu. „Niech 
pan mówi dalej" - zachęca Plazmonika malarka. Ośmielony, 
wyznaje jej swą dwuletnią nieszczęśliwą miłość do Róży van 
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der Blaast i historię listu, w którym przesyłał podziękowanie 
za otrzymane 10 OOO grajblerów. List został przechwycony i... 
„To je.st ohydne!" - krzyczy zrywając się na równe nogi Giers 
- „Nie mogę tego sluchać! To szpiegowskie pieniądze„.". Tym 
sposobem Róża i Plazmonik zostali posądzeni o szpiegostwo. 
Młody człowiek zupełnie nie może pojąć tego nieporozumienia 
tym b~rdziej, że w czasie gdy miały miejsce wspomniane wy
darzema, on był chory i nie wychodził z domu. „Zeby to jesz
cz~ zdrów byl! Ale chory. Nie znoszę ludzi chorych. Niech wy
miera ta swołocz" - oświadcza z niesmakiem Giers i przery
wa dalsze wywnętrzanie się artysty wrzeszcząc: „Milczeć albo 
do nor'!/!!". Klaudestyna z niezmąconym spokojem przestawia 
sztalugi szukając lepszego oświetlenia i zupełnie nie speszona 
pyt_a: '. ,Kto jest ten pan?" - dowiadując się, że jest to pułko
wmk i ~o . tego prezes sądu - dalej prowadzi konwersację z 
Plazmomk1em, prosząc jedynie o zmianę tematu rozmowy. z 
d~ażliwych opowieści szpiegowskich przenoszą dyskusję na za
wikłaną problematykę sztuki. Giers widząc, że zanosi się na 
dłużs_zą pogadankę poz_wala żołnierzom, stojącym dotąd na 
warci~ przy. noszach Plazmonika, by usiedli. Artyści rozpo
czyna]ą za~1ły pseudonaukowy wywód. Rozważaniom towarzy
~zy przedz~wn~, muzyka, skom~onowana .przez „ślizgające się" 
i „rozpada1ące gamy elektromczne, ma1ące zapewne ilustro
wać metafizyczną dziwność Istnienia. Grabarze w trakcie roz
mowy końc~ą kopan~e, pociągają z butelki, potem zapalają je
den od drugiego papierosy. Przysłuchując się mądrej rozmowie 
sc~odzą powoli do grobu. Znikają. Giers niecierpliwie space
ru]e, podczas gdy Klaudestyna stara się udowodnić Plazmo
n~kowi, że najwłaściwiej jest malować naturę z punktu widze"
ma owadów, żab i innych małych stworzeń w oświetleniu me.:. 
taf_iz~czneg? ~pojrzeni~. Plazmonik coraz bardziej egzaltuje się, 
na1widoczme1 ogromme podnieca go ta rozmowa o sztuce. W 
pewnej chwili ~laudestyna ~astyga w przeczuciu nadciągają
cego tr_ansu,. ktoremu towarzyszy „słodka" muzyka i świergot 
budzących się ptaków. Wtem, z oddalenia dobiega tętent ko
pyt końskich. Najwidoczniej nadjechał ktoś nowy, wejściu no
woprzybyłej . postaci konsekwentnie towarzyszy muzyka, tym 
razem „dansingowa", któfej przewodzi „łkający" .saksofon . . 

_z lewej wbiega książę Padoval w pseudo-angielskim kostiu
mie do konnej jazdy. Piaskowe pumpy, skarpety w grubą szko
cką kratę , półbuciki biało-brązowe zapinane na małe kokiete
ryj ne guziczki. Współczesna sportowa marynarka z wpiętym 
do klapy czerwonym goździkiem. Przez pierś księcia biegnie fio-
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letowa wstęga ze złotym orderem. Strój uzupełnia sztywno 
siedząca na głowie dżokejka i szpicruta w dłoni. Białą twarz 
z ceglastymi rumieńcami zdobią bokobrody - arystokratyczny 
wygląd podkreśla jeszcze, dodatkowo, przesadny sposób mó
wienia. Książę dystyngowanie gestykuluje biało urękawiczony
mi dłońmi, na których błyszczą pierścionki nuworysza; „dro
biąc" w miejscu, uderza się szpicrutą po ręku i grasejując mó
wi: .„Hullo! Co to za liczne zebranie? Acha, są grabarze. Do
brze. To pan jest ów slynny Plazmonik? Bardzo mi milo, na 
razie z daleka". Spostrzega Giersa i obchodzi go dookoła, zre
sztą nie zatrzymuje się ani na chwilę, jest w stałym ruchu, je
żeli na moment przystaje to zawsze w quasi-arystokratycznej 
pozie, prawa noga lekko z przodu, postawa pochylona, macha
nie szpicrutą: „Więc to prawda, że dla ciebie pułkowniku ko
pią ten grób za miastem?". Giers nie może wyjść ze zdumie
nia, że i książę posiadł jego tajemnicę. Dawna miłość pułko
wnika, baronowa Ragnok powiedziała księciu o grobie za mia
stem i nie była to jedyna rewelacja jaką podzieliła się barono
wa z Padovalem. Otóż zdradziła mu jeszcze stary sekret księż
nej-matki, że jeden z Grabarzy jest ni mniej ni więcej, tylko 
rodzonym ojcem księcia„. Wprawiło to Padovala w niebywałe 
podniecenie, sądził bowiem, że wiadomość ta odmieni całe jego 
życie i przerwie nudę codzienności, z powodu której nieodmien
nie cierpiał. Zwraca się teraz pełen nadziei do wyłażącego z 
dołu Grabarza: „Słuchajcie człowieku: czy wiecie kim jesteś
cie?'.'. Grabarz jest doskonale obojętny, książę wierci się cho
dząc tam i sam po scenie - „Jakże bym nie wiedział! Jestem 
grabarzem od czterdziestu lat". Księciu nie o to chodzi, pragnie 
dać Grabarzowi do zrozumienia, że nie zmieniając się zupełnie, 
poprzez niezwykłe okoliczności można stać się zupełnie kim 
innym. Wszyscy uważnie słuchają rozmowy Padovala ze świe
żo odnalezionym ojcem, jedynie Klaudestyna pozostaje nadal 
w transie i pilnie maluje. Grabarz wzrusza ramionami: „No 
i cóż z tego? Malo ja mam takich synów po świecie, a któż to 
pan jesteś mój synu?". Giers nie wytrzymuje i uświadamia 
Grabarza, że to sam książę, dziedzic tronu. Ale i to nie jest w 
stanie zburzyć kamiennego spokoju robotnika cmentarnego. 
„No to i co z tego, pytam się? Niech będzie moim synem, kie
dy mu się gwałtem chce. Mnie królem nie zrobi - po namyśle 
- chyba może ministrem?". „Nic hołocie dzisiaj nie imponuje" 
- stwierdza refleksyjnie Giers. Książę też traci humor, choć 
do niedawna wydawało mu się odkrycie prawdziwego pocho
dzenia niezwykle zabawne. Grabarze kończą ostatecznie robo-
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tę, wyłażą z grobu i pakują kości do płachty, starszy zawiązuje 
ją i przewiesza przez ramię. Książę usiłuje kontynuować roz
mowę z Grabarzem-ojcem, ale ten jest niechętny tej zabawie, 
co najwyżej chciałby trochę pieniędzy. Padoval jest zażenowa
ny - nie ma przy sobie ani grosza. Z pomocą spieszy mu Giers, 
wyciągając zza pazuchy pokaźny zwitek banknotów. Plazmo
nik zgorszony, krzyczy „To ta sama suma, za którą ja odpoku
tuję życiem calym!''. Grabarz przyjmuje pieniądze i skrupulat
nie chowa je do wewnętrznej kieszeni swej kraciastej koszuli 
radząc: „Synu zabierz się od dziś do pracy. Czy myślicie, że ja 
przestanę kopać groby? Nie - będę do końca życia tym kim 
jestem". Scenę przerywa turkot kół i tętent koni oraz muzyka 
w rytmie wesołego rosyjskiego kozaczoka. Słychać śmiechy i 
oto na horyzoncie pojawiają się dwie cudaczne damy. Pierwsza 
w białej peruce, mocno uszminkowana, ma na sobie suknię 
uszytą z czarnych strzępów, wyglądem przypomina stare, na
stroszone ptaszysko. Kryguje się jak pensjonarka i śmieje per
liście - to Księżna - matka Padovala. Druga dama fioleto
wo-różowa jest kolorową repliką księżnej, obwieszona kwiata
mi i koralami, stąpa delikatnie, naśladując każdy ruch swej do
stojnej towarzyszki. 

Księżna wskazuje na odchodzącego Grabarza i woła histery
cznie: „To on! To on!". Grabarz nie zważając na przybyłą wy
chodzi, drugi - Girtak - zostaje. Padoval uspokaja matkę, 
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mow1ąc że nic wielkiego nie zaszło, a nawet owszem on jest z 
nowej sytuacji zadowolony, gdyż widzi w tym odkryciu głę
boki sens. Księżna nie posiada się z radości, jej słowa są jak 
gruchanie gołębia. „Czy naphawdę mó.j synku nie doznaleś 
nehwowego wsthząsu?". Baronowa sumituje się ... Litowała się 
nad ciągłą nudą księcia i dlatego postanowiła wymyślić 
rozrywkę, nie widziała lepszego sposobu jak opowiedzieć mu 
skandal rodzinny. „Dobrze już, dobrze moja duszko. Skoho Pa
doval jest zadowolony, to nic mi więcej nie thzeba". Stara księ
żna zabawnie przeciąga nosówki, mówi wolno i dokładnie a 
mimo to zniekształca słowa z pseudo-dystyngowaną przesa
dą. Nagle zauważa malującą Klaudestynę i całe towarzy
stwo, nie wyłączając Girtaka i pułkownika, skupia się za ple
cami malującej. Tymczasem z tyłu i z boku chyłkiem skrada
ją się ,bliźniaczo do siebie podobne postaci, które siadają na 
brzegu grobu. Wszyscy mają robocze kombinezony i ciemne 
berety, ujednolicone twarze, z rysami zatartymi poprzez zało
żone pończochy. Grupa wpatrzona w obraz Klaudestyny nie 
zauważa tajemniczych przybyszów. Oglądając w skupieniu dzie
ło, kołyszą się wolno w takt melodii. Niektórzy robią uwagi na 
temat rysunku: „Ach ta pajęczynka ... To śliczne ... Ja się nie 
znam, ale to wspaniała rzecz ... ". Plazmonik poirytowany pod
chodzi bliżej, oświadcza z sarkazmem: „To jest nic nie warta 
sentymentalna interpretacja natury". Dysputę przerywa książę 
zapraszając malarkę na śniadanie do pałacu. Oskarżony o szpie
gostwo - pragnie zainteresować Padovala swym losem i prosi 
o wstawiennictwo i uniewinnienie - jednakże książę zbywa go 
każąc czekać rozprawy, która ostatecznie wyjaśni sprawę ... Wy
chodząc spostrzega niesamowite postaci siedzące w kucki bez
pośrednio na ziemi, bez specjalnego zainteresowania pyta Gir
taka kim są przybyli - zadowala się odpowiedzią, że to robot
nicy zakładający dreny na bagnach. Księstwo wychodzą wraz 
z Klaudestyną. Plazmonik udaje się za nimi, jedynie Giers po
stanawia jeszcze chwilę porozmyślać samotnie nad grobem, pro
si więc aby wszyscy zostawili go w spokoju. Okazuje się to 
niemożliwe, Girtak spokojnie, ale z groźbą w głosie wyjaśnia, 
że siedzący to mieduwalszczycy, którym wyznaczył schadzkę 
przy grobie - „Niech pan pułkownik uda kogo innego. Ja ry
zykuję ale wierzę, że pan ( ... ) przystąpi do nas". 

Rozlegają się dźwięki syczących i pękających strun. Komen
tarz muzyczny wyznacza niezwykłość sytuacji. Z lewej wcho
dzi Cynga, podobnie jak i zebrani jest w robotniczej kufajce, 
na nią założył watowaną kamizelę, pod szyją zawiązał wełnia-
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ny szalik niczym fular. Ręce trzyma założone za plecy, postawę 
ma lekko poddaną do przodu, krok niezwykle energiczny. Okrą
ża zdumionego Giersa. Ton Cyngi jest agresywny i nie znoszą
cy sprzeciwu. „Kto to jest?" - pyta wskazując na pułkowni
ka - „To kandydat na nawrócenie" - odpowiada .Girtak .. cyn
ga zgadza się przedstawić przybyłem~ cele . m1ed~w_allz~u; 
Przyglądając mu się z bliska konstatuje, ze mu~iał go JUZ gdz~es 
widzieć i to w dodatku w mundurze. Prezes m1eduwalszczykow 
staje za plecami siedzących spiskowców. twarza do widowni. 

Jest gotowy przemawiać, jedna ręka wzniesiona nad głowę z 
ekspresyjnie sterczącym palcem, druga z tyłu. Wszystkie wy
razy, energiczny przywódca wymawia z przesadnym przycis
kiem i wibrującym „r". Znamionuje go pewność siebie i swych 
racji, za którymi kryje się najzwyklejszy cynizm. „Celem na
szym jest zastąpienie władzy świeckiej przez duchowną. Kapła
r.ami będziemy my, wedlug rytuału wiary stworzonej przez 
Joachima Mieduwała ... Z tą różnicą, że on wierzył w coś w ro
dzaju zamaskowanego panteizmu, my zaś nie będziemy wierzyć 
w nic ... ". Giers nie bardzo rozumie, niepokoi się o ustrój . .. Ależ 
pan ma tępą głowę, panie Nieznajomy. Mówię przecież: ustrój 
pseudodemokratyczny, ale bez żadnego parlamentarnego bluf
fu". Teraz pułkownik zaczyna pojmować. Cynga daje sygnał 
zebranym i wszyscy wchodzą do podziemia, przez otwór-grób. 
Narasta zwariowana, oszalała muzyka. Wyciemnienie. 
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AKT li 

Z ciemności dobiega dziwny stukot, z trzech nałożonych na 
siebie, ale zupełnie nieskoordynowanych dźwięków; pierwszym 
jest quasi-melodia chorału, wykonywana na instrumentach 
elektronowych, na nią nakłada się rytmiczny „motyw pracy", 
towarzyszący Grabarzom w akcie I, tyle tylko, że jeszcze ener
giczniejszy i mocniejszy. Trzecim elementem dźwiękowym jest 
rytm wystukiwany przez żołnierskie buty w takt poleceń: 
„ baczość", „spocznij". 

Krwawo-sine światło pada na grupę żołnierzy pojawiających 
się na scenie. Ich ruchy są automatyczne, a gwałtownym zwro
tom: „w lewo patrz", „w prawo patrz" towarzyszą nieartyku
łowane krzyki komend. Natężenie „hałasu" tej sceny osiąga 
apogeum z chwilą pojawienia się dowódcy w gazetowej czapce 
(identyczne zakładają chłopcy, bawiący się w żołnierzy). Twarz 
oficera ma tępy wyraz, uszminkowane policzki jak u porcela
nowej lalki, ostro odcinają się od białego makijażu. Wąsy ster
czą zadzierzyście, oczy są czujne i bezbarwne. Szczęka zdefor
mowana i wysunięta do przodu. Głowa dowódcy bardzo ener
gicznie sprawdza skuteczność wydanych rozkazów, wykonując 
gwałtowne skręty z prawa na lewo i na powrót. Podkomendni 
urządzają salon. Obraz przypomina koszmarny sen o grotesko
wej zbiórce żołnierskiej. Zmiana światła i obłąkanie głośna, 
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zgrzytająca muzyka oznajmia, że rozkazy zostały wypełnione. 
Wyciemnienie. 

Salon Róży van der Blaast ujawnia się przy dźwiękach mu
zyki skomponowanej z trzech cytatów wielkiej literatury mu
zycznej (są to: początek toccata de mol J. S. Bacha, „Pukanie 
losu" z V Symfonii i „Oda do radości" z IX Symfonii Beetho
vena). Melodia brzmi karykaturalnie, ponieważ do jej wyko
nania użyto wyłącznie instrumentów smyczkowych, a także do
bitnie zwolnione tempo. W sumie muzyka buduje nastrój ha
remowo-awangardowy, co znakomicie współbrzmi z urządze
niem salonu Róży, będącego chaosem barw i przedmiotów. Na 
ścianach wiszą stare portrety. Wszędzie gdzie spojrzeć poroz
stawiano instrumenty muzyczne: lira z malowniczo przerzuco
ną szarfą, zdobi lewą stronę sceny; obok stoją skrzypce, nad 
nimi zwiesza się mandolina, po stronie przeciwnej duży kon
trabas i instrumenty perkusyjne, nad nimi para skrzypiec. 
Obok fortepian, dalej sofa i stolik z niskimi stołeczkami, pokry
tymi żółtawą materią. W środkowej części sceny łoże - „jaski
nia złego'', przypominające bombonierkę, upięte z jadowicie 
zielonych zasłon ozdobionych mnóstwem falbanek. Obok styli
zowany stolik z żółtą lampką nocną. Horyzont zamykają scho
dy, na których ustawiono ogromne drzwi z ciemnowiśniowymi, 
ciężkimi kotarami. Na środku sceny mnóstwo poduszek w kilku 
odcieniach różu, tworzą one rodzaj wschodniego łoża. Na nim 
wpółleżąc, wpółsiedząc spoczywa Róża ze swoją córką Zosią. 
Obie kiwają się leniwie w takt muzyki. Róża wysoka, przy
stojna, ruda kobieta ubrana jest w perwersyjną suknię o zu
pełnie przezroczystym staniku, zmysłowo podkreślającym pier
si, dół sukni rozkloszowany, turkusowozielony, zakończony ol
brzymią białą, obfitą falbaną. Suknia mieni się od naszytych 
na nią cekin. Strój uzupełnia kilka naszyjników białych pereł. 
Róża porusza się z wdziękiem eksponując swe zgrabne nogi 
obciągnięte czarnymi pończochami, bawi się szalem z piór boa, 
w ostrym cyklamenowym kolorze, którym od czasu do czasu 
przysłania swój nagi biust. Zosia siedząca obok matki ubrana 
jest jak niemowlę, w różowe ubranko obszyte mnóstwem fal
baneczek i drobniutkich koronek. Na głowie ma czepeczek 
budkę. Bezmyślnie bawi się lalką, ale jej oczy zdradzają że już 
dawno przestała być dzieckiem. Wchodzi służąca ubrana w far
tuszek z jaskrawozielonymi falbankami, który przewrotnie 
osłania tylko piersi i brzuch, plecy są nagie, zdobi je olbrzy
mia kokarda. Służąca melduje, że przybył baron de Buffadero, 
Róża zrywa się gwałtownie i odsyła Zosię do „jaskini złego", 
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dziecko milczkiem odchodzi, ale sprytnie i niezauważenie wy
gląda zza tiulowej firanki, obserwując co dzieje się w salonie. 
Róża rzuca się namiętnie w ramiona przybyłego i czyni mu 
gorzkie wyrzuty: „Czemu tak późno! Czyż nie wiesz, że żyć 
bez ciebie nie mogę?". Baron chłodno odsuwa ją od siebie -
„Ależ moja droga, uspokój się". Namiętność nie znosi spokoju, 
toteż Róża tonem rozegzaltowanym i głuchym wyznaje baro
nowi, że z niepokoju o niego podarła. swe ostatnie preludium, 
denerwuje ją również bezpodstawne oskarżenie o szpiegostwo. 

Buffadero nie traci spokoju i wypinając do przodu pierś, 
oz~obioną przesadnie wielkim, białym rurkowanym żabotem, 
ktory kończy pod brodą duża pretensjonalna, fioletowa mucha; 
mówi, że dziś usunie wszystkie, mogące Różę skompromitować, 
papiery. Ubiór barona jest operetkowy. Szamerowany złotem 
frak oraz ciemne spodnie z szarfą zamotaną w pasie na sposób 
hiszpański. „Dziś też rozmawiałem z Giersem, który przystąpił 
do mieduwalszczyków" - oświadcza. Róża jest zdumiona, ale 
równocześnie dumna z kochanka, pręży się przed nim i wygi
na lubieżnie, ale to na nic. Buffadero poleca jej by usiadła na 
kanapce. „Jak go do tego zmusiłeś?" - pyta pochylającegq się 
nad nią kochanka. „Tylko dlatego, że nie wiedziałem z kim 
mówię" - baron siada w nonszalanckiej pozie i cynicznie wy
łuszcza Róży powody swego postępowania. Ręce rozrzucił na 
oparciu kanapy, noga założona na nogę kiwa się lekceważąco 
- wyznaje jej, że to on jest głównym szpiegiem Marcebatów. 
Róża - przerażona, krzyczy: „Jesteś okrutny, że dopiero teraz 
mi to mówisz!". Wstaje, podchodzi do niego i obejmując go 
namiętnie mówi: „Teraz, kiedy oplątałeś mnie tak, że zbrodnię 
bym dla ciebie gotowa popełnić". Baron wyraźnie jest z siebie 
zadowolony. Pyta Różę, pewny jej odpowiedzi: „Więc nie prze
stałaś mnie kochać?". Kochanka wyznaje skręcając się z na
miętności: „Nie - niech mnie piekło czeka, będę twoją aż do 
śmierci". Niespodziewanie siada na poduszkach pośrodku sceny 
i ma minę jakby myślała o zupełnie innej sprawie niż miłość 
do Buffadero, który pociesza ją, że sprzedał dokumenty o ma
łym znaczeniu. Moment wyznań zostaje przerwany przez wej
ście służącej, która melduje przyjazd księżnej a także to, że 
cały dom został otoczony policją: „ Wejść wolno, ale wyjść nie" 
- mówi z zadowoleniem. 

Słychać fanfary i minorową muzykę o uroczystym, solennym 
tonie, ale banalnej melodii ilustrującej tanią dostojność. Wkra
cza Giers, tym razem ubrany jest w przesadny mundur typu 
operetkowego, gigantyczne, złote epolety, pierś upstrzona mnó-
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stwem medali, przepasana czerwoną szarfą. Na łysej głowie 
dumne tromtadrackie czako ze sterczącą dziarsko kitą. Mundur 
uszyty jest z juty w rudozłotym kolorze. Na łokciach, kola
nach, plecach widnieją brokatowe łaty. Tuż za Giersem wcho
dzi księżna wraz z nieodstępną baronową. „Nie bój się moja 
duszeczko - zwraca się do Róży - zdołałam nakłonić Giehsa 
aby zhobił u ciebie hewizję". Obie z baronową siadają przy sto
liku. „A jednak zdołano mi donieść, że ktoś tu wszedł i dotąd 
nie wyszedł" - mówi z przekąsem Giers. Róża niepewnie uda
je oburzenie: „Ależ panie pułkowniku ... ". Księżna wierząc w 
niewinność Róży przyjechała specjalnie asystować przy rewizji 
aby ,,jej dhoga Hóża czuła się pewniejsza". Mimo tej opieki po
dejrzana jest bardzo niespokojna. Prosi Zosię aby ucałowała 
rękę księżnej. Pragnie wykorzystać dziecko do niepostrzegal
nego usunięcia kompromitujących papierów. Przytrzymując 
dziewczynkę za rękę mówi jej do ucha: „Zosiu, weź te rzeczy 
z szafki i wynieś do sypialni". Zosia jak automat rusza we 
wskazaną stronę, ale Giers czuwa - „Zosiu, baw się dalej" -
mówi rozkazująco. „Zaprnsić tu porucznika Flowersa" - pole
ca. Z prawej wchodzi porucznik i dwóch żandarmów, a wraz 
z nimi Plazmonik z uniesionymi do góry rękoma, na których 
ma kajdany z przesadnie dużym łańcuchem. Malarz ubrany jest 
w białą „romantyczną" koszulę, na szyi okręcił długi, również 
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biały szal. Pułkownik rozkazuje przybyłym przeszukać wszyst
kie pokoje. Rozpoczyna się rewizja. Przeszukujący klękają na 
proscenium, gdzie leżą powiązane paczki ni to zakazanych ga
zet ni ulotek, spostrzegają je, podnoszą równocześnie do 
oczu i automatycznym, urywanym ruchem imitującym czy
tanie, oglądają dowody przestępstwa. Ze znalezionych do
kumentów układają olbrzymi stos. Róża nie wytrzymuje 
nerwowo, żali się Plazmonikowi: „Niech pan patrzy co za okro
pność, mnie rewidują" - Plazmonik jest wyraźnie zadowolo
ny z takiego obrotu sprawy. „Nic dziwnego w tym nie widzę 
- · mówi - jesteśmy oboje bardzo podejrzanymi osobistościa
mi". Róża pojmuje, że wszystko sprzysięgło się przeciwko niej. 

Malarz podniecony niezwykłą sytuacją wyznaje zebranym, że 
czuje w sobie siłę wyrosłą na bazie nieszczęśliwej miłości zmie
nionej w nienawiść, która jest zdolna popchnąć go do czynów 
najstraszniejszych. Giers lekceważy patetyczne wyznania ma
larza, księżna i baronowa obserwują uważnie rozwój wyda
rzeń przez lorgnon. Nagle porucznik melduje o odnalezieniu 
tajnych akt spisku, na tę wiadomość rozlega się chichot księż
nej. Giers bierze z zainteresowaniem paczkę listów i uderza
jąc nią po ręku zauważa: „To ciekawe„. podpisano baron de 
Buffadero". Róża podbiega do niego i chcąc mu zabrać pakiet 
woła z rozpaczliwą egzaltacją: „Panie pułkowniku, to są moje 
listy miłosne! Nie wolno ich panu oglądać!". Giers usuwa Różę, 

72 

która przyklęka na kanapce. Zagląda do pakietu: „Ładne listy 
miłosne - mówi z przekąsem - między panią a północnym 
fortem Centurii. Nareszcie." - wzdycha z ulgą. Wtem, galare
towaty Plazmonik podchodzi do pułkownika, niezwykle zdecy
dowanym krokiem, wypręża się jak struna i składa „zeznanie 
ostateczne", wszak pod warunkiem, że on i Róża zostaną zam
lmięci w jednej celi. Tu znowu rozlega się niesamowity chi
chot księżnej. Giers nie posiada się z oburzenia: „Co za dziki 
pomysł, jakim sposobem?". Malarz gwałtownie wyciąga z kie
szeni brzytwę i z szaleńczym, acz nie pozbawionym przebiegło
ści, błyskiem w oczach, przykłada sobie ostrze do gardła i tym 
sposobem usiłuje zaszantażować pułkownika. „Jeśli pan mi nie 
obieca w tej chwili, podrzynam sobie gardło natychmiast i nie 
dowiecie się nic! Nigdy!". Giers przebiegle godzi się na warun
ki Plazmonika i uśpiwszy jego czujność wyjmuje mu zbrodni
cze narzędzie z ręki. Wtedy malarz wyznaje, że to on jest głów
nym szpiegiem kraju Macerbatów, a Róża jego wspólniczką. 
„Huulo! A to cudowna rzecz!" - woła zadowolony pułkownik. 
Zza kotary niespodziewanie wychodzi Buffadero, zupełnie spo
kojny. Zbliża się do Róży i ściskając jej boleśnie ramię mówi 
z udanym oburzeniem: „Nie wiedziałem w jakim domu bywam. 
Moja dobra sława narażona byla w każdej chwili". Giers uda
jąc zdziwienie pyta: „Skąd się pan tu wziąl?". Buffadero bar
dzo pewny siebie, odpowiada pułkownikowi z całkowitym lek
ceważeniem, stojąc w wyniosłej pozie pośrodku sceny: „ Wsze
dłem od tylu, bo tak mi się podobało". Plazmonik zdruzgotany 
jest widokiem nieznajomego, rozumie bowiem, że to kochanek 
Róży. Jedyna nadzieja w tym, że Giers dotrzyma słowa i za
mknie go w jednej celi z ukochaną. Pułkownik niezrażony, da
lej bada przybyłego: „No mów pan, baronie, tu chodzi o pań
skie życie". Buffadero chce zyskać na czasie, udaje więc złość 
do Róży, mówiąc tonem świętego oburzenia: „Scierrkaa!!". Ale 
ona jest niezachwiana w swym postanowieniu uratowania ko
chanka. Podchodzi blisko do Giersa i mówi ze słodyczą: „Panie 
pułkowniku, on się kochał w mojej służącej. Taki wielki czło
wiek, tak nisko upadł". - „To prawda" - ponuro przyznaje 
baron. Plazmonik jak oszalały przypada do nóg Róży siedzącej 
w osłupieniu na kanapce, obejmując jej nagie ramię i przytu
lając doń usta mówi: „To najpiękniejszy dzień mego życia. Gdy 
zostaniemy razem będziesz musiała mnie kochać". Róża odpo
wiada mu, myśląc o zupełnie czymś innym: „Może„. może. Nic 
teraz nie wiem". Najniespodziewaniej wchodzi do salonu dok
tor Blodestaug - ojciec Plazmonika. Starszy pan ubrany jest 
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w domową; pikowaną bonjurkę w czekoladowym kolorze i w 
sztuczkowe spodnie. Włosy całkiem siwe w zabawnym nieła
dzie. Miary elegancji tego na poły intymnego stroju dopełnia 
muszka i · filuternie wystająca z kieszonki chusteczka, obie z 
tego samego mat'eriału; granatowego w białe groszki. Stary 
doktor nie ma poczucia grozy sytuacji i pyta syna z wyrzutem: 
„Plaziu. co ty tu robisz? Caly dzień cię szukam". Plazmonik 
wstaje i oświadcza tragicznym tonem: „Papo nie sq,dź mnie. 
Staly się rzeczy straszne„. Jestem szpiegiem. Bylem sądzony. 
Ter.az przyznalem się". Ale stary Blodestaug nie bardzo przejął 
się tymi rewelacjami. Spokojnie idzie przywitać się z księżną, 
która wstaje i gładząc po łysinie niższego od siebie doktorę. 
współczuje mu z zabawną afektacją: „Ciężko pana Bóg do
świadcza, panie Blodestaug. I mnie także. Moja kochana Róża 
jest szpieżycą". Obejmuje macierzyńskim gestem staruszka, 
który siada u jej kolan a Plazmonik w nagłym natchnieniu wy
głasza monolog o życiu artysty: „Proszę posłuchać. Zylem w 
okropnych męczarniach, ale nie wszystko moglem przemienić 
w istotne wartości. Teraz koniec. Gdyby zamknięto mnie sa
mego zwariowalbym i nie stworzył nic. Z nią - łapie Różę za 
rękę - z nią dokonam rzeczy wprost piekielnych. Ona też". 
Bierze Różę na ręce i okręcając się z nią w szaleńczym pirue
cie krzyczy: „Ja umetafizycznię jej muzykę". Kładzie ukocha
ną wśród różowych poduszek. Giers nie ufa górnolotnym za
pewnieniom Plazmonika. „Może tam co z tego będzie? Dla 
mnie jest pan ohydnym szpiegiem i oficerem rezerwy, kombi
r.acja, której nie znoszę wprost fizycznie". Pułkownik. nie do 
końca jest przekonany o winie Plazmonika, obejmuje go więc 
ramieniem i na poły po przyjacielsku, usiłuje dowiedzieć się 
jeszcze paru szczegółów; a to dlaczego Plazmonik pisał do Róży 
o pieniądze? Jakich miał jeszcze wspólników i kto to jest Cyn
ga? Malarz jest jednak konsekwentny, nie plącze się w żadnych 
zeznaniach. Toteż niebawem okazuje się, że za „szpiegowanie" 
przyjdzie mu odsiedzieć, z Różą, przynajmniej piętnaście lat. 
„No - ale za to szybkie przyznanie się do winy, dostarczę pa
nu przyrządów do szwedzkiej gimnastyki" - pociesza go Giers. 
Zza. kulis dobiega dansingowa muzyka i w drzwiach ukazuje się 
kompletnie pijany książę Padoval w towarzystwie Grabarzy, 
trzymających go pod ręce. W pewnej chwili książę traci 
równowagę i stacza się po schodach. Giers służbiście sta
je przed leżącym na baczność i melduje o ujęciu riiebezpie
c:znych szpiegów. Ale księcia nie interesuje ta wiadomość. Pod
nosi się i na czworakach mówi: „Dobrze, dobrze mój staTy, 
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spocznij!". W tym momencie Padoval spostrzega matkę, tulącą 
do łona starego Blodestauga. „Mamo, daj spokój tej starej ku
kle. Czy mama zakochała się w tym ramolciu?" - pyta nieco 
zgorszony. Wstaje i chwiejąc się wygłasza: „Wie mama, jednak 
świadomość urodzenia takiego a nie innego to coś znaczy. Cie
kawy jestem jakie miny mieli by nasi arystokraci, gdyby znali 
wszystkie tajemnice swoich rodów?". Podchodzi do ojca-Gra
barza, chwyta go za rękę i sadza na małym stołeczku w pobliżu 
księżnej. „To mędrzec, może i ja zostanę grabarzem?". Virieux 
jest niewzruszony - „Przesadzasz mój synu - jestem zwykły 
pijany cham, nic więcej. Dla ciebie to nowość". Tymczasem 
książę spostrzega Klaudestynę (która przyszła tu razem z nim), 
widok ten przypomina mu, że chciałby ją poślubić. Wyznaje 
swe zamiary matce i wyczerpany pada przed Klaudestyną na 
kolana, po czym przewraca się na poduszki i leży bez czucia 
dobrą chwilę. Klaudesty11a ma nieco inne plany, przede wszy
&tkim pragnie zastąpić syna staremu Blodestaugowi. Plazmo
nik „jak wyjdzie będzie miał dopiero czterdzieści pięć lat" -
krygując się oblicza Klaudestyna. Róża budząc się z odrętwie
nia mówi wpół przytomna: „Zosia - zupełnie o niej zapomnia
łam". Klaudestyna gotowa jest zaopiekować się i Zosią: „Będę 
miała sztucznego ojca i sztuczną córkę" - cieszy się kabotyń
sko. Słysząc to Padoval podnosi się z legowiska i dodaje: „A 
mnie niech pani weźmie na sztucznego męża". - „Jeszcze nie 
wiem. Książę ma za gwałtowny temperament" - odpowiada 
zimno malarka. Padoval postanawia się utemperować, dlatego 
prosi stojącego obok Girtaka o wybaczenie, że sprzątnął mu 
sprzed nosa Klaudestynę. Grabarz nie wydaje się być tym po
ruszony: „Na razie zajmują mnie inne problemy" - wyjaśnia 
z naciskiem. Podobnie jak w akcie I, książę daje sygnał do 
wyjścia. Na odchodnym, Buffadero prosi poufnie pułkownika 
aby wyświadczył mu grzeczność i zezwolił na krótkie sam na 
sam z Różą. Giers przystaje na tę propozycję. Wszyscy wycho
dzą. Padoval pod rękę z Grabarzem, Klaudestyna z Zosią, księ
żna w nieodłącznym towarzystwie baronowej. Plazmonik ocią
ga się z wyjściem, nie jest zadowolony z tego, że Róża zo~taje 
sama z baronem. Wychodząc mówi do niej znacząco: „Od JUtra 
zaczynamy!". 

Gdy kochankowie zostają sami rozlega się gorące argentyń
skie tango. Róża przepełniona miłością pyta Cyngę: „Kochasz 
mnie? Czy wiesz co dla ciebie zrobiłam?". Stają naprzeciwko 
siebie w tanecznych pozach. „Wiem jaka jesteś wielka" -
Cynga przyciąga ją gwałtownie do siebie i przytula do piersi, 
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potem przechyla lekko do tyłu w namiętnym, tanecznym pas. 
„Zresztą to długo nie potrwa. Uwolnię cię w krótkim czasie" 
- mówi pochylając się nad kochanką. Odchodzą od siebie ta
necznym krokiem i odwracają plecami. „Ja jego nie będę ni
gdy" - obiecuje Róża. „Chciałbym ci wierzyć" - Cynga zna 
kobiety. Zamienia się z Różą miejscami, co wygląda, jakby 
rozmawiając tańczyli równocześnie tango, którego melodia nie
przerwanie towarzyszy tej scenie. W końcu Róża rozwiera ra
miona i woła: „Kocham cię, a jego zdepczę!". Buffadero-Cynga 
wpada w nastrój filozoficzny: „Cóż za przypadek! Dwa tygodnie 
temu zniesiono karę śmierci ... Wiesz, życie jest daleko bardziej 
przypadkowe, niż to w normalnych warunkach myślimy". Ró
ża nie jest przekonana o racji kochanka. Przypomina mu z 
lekką pogróżką w głosie, że to nie przypadek, ale jej miłość 
uratowała go od zguby. Rozmowę ich podsłuchuje Girtak. Cyn
ga nie myśli o Róży ani o jej poświęceniu, ale o tym by spisek 
się udał. Słodkie tet 'a tet przerywa Giers, który energicznie 
odsłaniając zasłonę w drzwiach woła: „No - panie baronie, 
prędzej!". Wyciemnienie. 

AKT Ili 

Ciemność. Słychać miarowy stukot metronu, na który na
kładają się najpierw pojedyncze, potem gęstniejące dźwięki 
rozpaczliwego szarpania struny fortepianowej . Sino-niebieska 
poświata rozjaśnia prawą stronę sceny, majaczą na niej mury 
więzienia. Smutne i odrapane. Widać małe zakratowane okien
ka z powybijanymi szybkami. Miejsce to wydaje się zupełnie 
opuszczone. Stopniowo rozjaśnia się pozostała część sceny, 
przedstawiająca celę więzienną. Po lewej stronie, na skrzynce 
zbitej z surowych desek siedzi Róża. Jest głęboko zamyślona. 
W jednej ręce trzyma białą kartkę papieru, drugą porusza w 

. takt komponowanej przez siebie, ale niesłyszalnej melodii. 
Ubrana jest w prostą, szarą kurtkę więzienną z numerem 117, 
sięgającą jej zaledwie do pół uda. Spod kurtki widać długie 
zgrabne nogi, obciągnięte prowokacyjnymi czarnymi pończo
chami. Z wdziękiem porusza się na bardzo wysokich obcasach. 
Jedyny ślad dawnej ekstrawagancji to jaskrawo różowe boa. 
Po przeciwnej stronie sceny ogromne sztalugi, odwrócone do 
widowni niezamalowaną stroną. Przed nimi Plazmonik w sku-
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pianym natchnieniu tworzy portret Mieduwała. Wszędzie peł
no stojących i wspartych jedne na drugich małych i większych 
blejtramów obitych szarym płótnem. Środek sceny zajmuje 
ogromny, szarobrunatny siennik-łoże. Gdzieniegdzie leżą worki 
wypchane słomą. Przestrzeń celi ograniczają ogromne drzwi, 
usytuowane nad schodami zamykającymi horyzont. Panuje 
cisza, przerywana dźwiękiem spadających kropel wody. Odgłos 
ten przywodzi na myśl wilgotne ściany ciemnej celi-nory. Róża 
bezgłośnie otwiera usta, jest pogrążona bez reszty w kompono
waniu. W pewnej chwili Plazmonik odrywa się od swoj~j pra
cy, podchodzi do niej i mówi ze źle tłumionym zniecierpliwie
niem: „Różo, tak dalej być nie może. Jest trzecia po południu 
- wtorek. Tydzień upłynął jak nie powiedziałaś do mnie sło
wa". Zagadnięta nie zdradza żadnej emocji, nie zwracając uwa
gi na Plazmonika wydaje przeciągły, chrapliwy dźwięk. „Różo 
błagam cię, powiedz choć słówko". Plazmonik nerwowo wycie
ra ręce w szmatkę - Kiedy nareszcie zrozumiesz, że kocham 
cię do nieprzytomności, do zupełnego bzika". Żadnej reakcji ze 
strony Róży, która z przejęciem gryzie koniec ołówka, zastana
wiając się nad komponowanym utworem. Malarz przyklęka u 
jej stóp, obejmując jej nogi rękoma i ściskając je w namięt
nym bólu mówi: „Czyż nie umetafizyczniłem twojej muzyki ... ? 
Nic by nie pomogły nowe instrumenty i nowe gamy - byłoby 
to kwestią muzycznej ortografii". Róża ponownie wydaje fał
szywy dźwięk, zupełnie lekceważąc kochanka. „Powiesz czy 
n1e?!" - krzyczy wyprowadzony z równowagi. Wtedy Róża, 
z wbitym w niego wzrokiem uciśnionej niewinności, odpowia
da z przesadną dystynkcją: „Czy chcesz, żeby znowu na nas 
leli zimną wodę dozorcy, jak wtedy w marcu? Maż sobie dalej 
swoje głupie obrazy. Malarstwo nie jest sztuką" - oświadcza 
nagle z bezczelnym, alei stanowczym przekonaniem. Plazmonik 
rozpaczliwie usiłuje sprowadŻić rozmowę na inne, niż teoretycz
ne rozważania o sztuce, tory. Nie jest to zadanie łatwe. „Wiem, 
wiem - chodzi ci o noc dzisiejszą ... a potem o inne noce" -
„Och, jakże cyniczna jesteś" - mówi smutno klęczący obok 
niej Plazmonik. 
Róża zrywa się gwałtownie i zimno oświadcza: „Pamiętaj 

cośmy sobie przysięgalit nigdy o tym nie mówić. Tylko za tę 
cenę możliwym jest nasze dalsze życie". Przeciąga się lubieżnie 
i rozpoczyna gimnastykować palce. Tymczasem Plazmonik wy
rzuca z siebie potok namiętnych słów: „Kiedy ja się męczę. 
Ja nie mogę bez ciebie żyć. Je.steś jak Kleopatra; nie można 
się tobą znudzić ani nasycić". Róża ani na moment nie przery-
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wa swojej gimnastyki, widać, że gorące słowa kochanka nie 
robią na niej wrażenia. „Pamiętaj, że gdyby cię zamknięto na 
piętnaście lat beze mnie, nie namalowalbyś żadnego z tych bo
homazów" - podnosi jeden z mniejszych obrazów i rzuca go 
ze wstrętem na ziemię. Plazmonik chce do niej podbiec i prze
szkodzić w dziele zniszczenia, · ale trafia nogami na grząski 
siennik, więc chwieje się tylko groteskowo i mówi bezradnie: 
„Różo, proszę, nie obrażaj mojego fachu. Ja się nie mieszam 
do twojej muzyki". Rozpoczynają pseudoteoretyczną dyskusję, 
rzucają nazwiskami słynnych kompozytorów i malarzy, pisarzy 
i folozofów, ale żadne nie daje się przekonać, uważając upra
wianą przez siebie dziedzinę za jedyną prawdziwą sztukę. Róża 
pragnąc aby ostatnie słowo pozostało przy niej, postanawia 
rozbroić Plazmonika erotycznie. Podchodzi bliziutko i ociera 
się o niego. Zarzuca mu na szyję swoje boa i patrzy prowoka
cyjnie w oczy. W końcu siada lubieżnie odsłaniając uda, prze
ciąga się perwersyjnie i mówi z pogardą: „Zostaw już raz ten 
twój caly pseudonaukowy żargon. Ty wymalujesz swój boho
maz, a ja stawiam kóleczka i kropeczki na papierze. Ty nie 
wiesz co to za męka nie slyszeć swoich wlasnych rzeczy". Plaz
monik sprowokowany zachowaniem Róży, przypada do jej ko
lan i szepce głosem zduszonym od pożądania: „Ja wiem, że 
jesteś biedna Różo". Z namysłem czochra sobie włosy i przy
pomina: „Calą winę wziąlem na siebie ... ", po czym pada na 
siennik obok leżącej tam Róży i usiłuje ją przytulić, ale bez 
skutku. Kochanka zrywa się gwałtownie i wyrzuca z siebie 
nienawistnie: Wszystko to jest male, wstrętne, ohydne. Nie 
zbliżaj się do mnie. Zdobyleś mnie podstępem". Plazmonik 
pokornie klęczy przed Różą i błaga ją o zakończenie dwuzna
cznej i tak męczącej ·gry,:·:]ecz ona jest nieprzejednana. Bawi 
się końcem szala, okrę~a n'im ramiona i szyję, w końcu zdecy
dowanie mówi: „Chcesz· skończyć ze mną, to dobrze". Siada na 
stopniach i prowokująco zakłada nogę na nogę. Plazmonik 
wchodzi wyżej na stopnie i · stojąc nad nią rozważa teoretycz
nie sytuację, w której wycofałby swoje dotychczasowe zezna
nia i ujawnił prawdę. Ta możliwość niezwykle bulwersuje Ró
żę, która z wyuzdanej, pewnej swego czaru pozy, gwałtownie 
przechodzi do przyklęku u nóg malarza. Rozpaczliwie obejmuje 
go rękoma i z jękiem prosi: „Zaklinam cię, milcz! Męczysz mnie 
gorzej od kata. Ja chcę zapomnieć o tym, już niedlugo ... ". Plaz
monik sądzi, że Różę dręczą myśli samobójcze, ale ona jak zwy
kle wyśmiewa go, zbiega po schodach i biorąc ponownie do 
ręki białą kartkę rozpoczyna milczące komponowanie. Plazmo-
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nik ma tego dosyć, wyrywa jej papier z ręki i mnie z wście
kłością. Męczy go nieustanny niepokój o to kto był kochankiem 
Róży. Obejmuje ją i przyciąga do swych piersi. „To, że bylaś 
szpieżycą wcale mnie nie zniechęca" - wyznaje. 

Ona odpycha go i wstaje, potem podchodzi do obrazów. „Że
byś ty wiedzial jaki jesteś ohydny" - mówi ze wzgardą i uj
muje w dwa palce z obrzydzeniem jeden z mniejszych obra
zów, podnosi go na wysokość swej twarzy i z satysfakcją upu
szcza na ziemię. „Żebyś ty chociaż byl muzykiem, ale ma
larz!". Trzykrotnie z największą pogardą wymawia słowo „ma
larz", tak jakby to była ciężka obelga. Za każdym razem pod
nosi i upuszcza na ziemię następny obraz. Wyjaśnia Plazmo
nikowi, że go nienawidzi. „Więc wszystko między nami skoń
czone?" - pyta zdruzgotany. „Ależ nie" - Róża jest nieod
gadniona, kładzie się na sienniku i porusza nogą ugiętą w ko
lanie; „Mogę być twoją kochanką. A nawet żoną. Mnie jest 
wszystko jedno. Tylko wiedz, że cię nienawidzę. Gorzej, pogar
dzam tobą". Te słowa do żywego dotykają zakochanego, który 
rzuca się na nią, owija jej szyję szalem tak jakby chciał ją 
udusić. „Nie, tego nie zniosę - muszę wiedzieć wszystko!" -
krzyczy. Róża ma wątpliwości czy będzie on w stanie wytrzy
mać z nią lat czternaście, gdy dowie się o niej całej prawdy. 
„Jeśli mi nie powiesz zaduszę ciebie" - grozi Plazmonik. Prze
wrotna kokietka obejmuje go miłośnie za szyję i wyznaje swą 
namiętność do... Cyngi. Plazmonik w przerażeniu i zgrozie ła
pie się za głowę. „Ten cham, ta swolocz! I to dla niego ... Więc 
to od niego bralaś pieniądze? To jemu bylem winien te 10 ty
sięcy grajblerów? Cóż za ohyda!". „Naucz się nie przyjmować 
niczego od kobiet to nie zabrniesz w takie sytuacje" - Róża 
jest bezlitosna. „Aaaa!" - wyje Piazi.inopik i z rozpaczą wali 
się na siennik. Ona nie zważa na qól. -k~·~hanka i przewrotnie 
układa się obok niego. Plazmonik z irytacją i obojętnością obra
ca się do niej plecami, nadal nie może zrozumieć, jak Róża 
nie lubiąc go wcale mogła mu się oddać. Ona, szpieżyca i ko
chanka drania. Cóż za ba_gno! R6żą. pełznie w jego stronę po 
grząskim posłaniu. „Nie rozpaczaj zanadto. Podobaleś mi się 
o tyle, że kiedy jego nie 'bylo, moglam być twoją" - wyjaśnia 
mu z właściwym sobie okrucieństwem. Namalowanie kilku 
obrazów nie jest wystarczającym powodem aby myśleć, że 
przestało się być flaczkiem. Plazmonik jej zdaniem nie może 
porównywać się z silnym i wielkim Cyngą, którego wzniosłym 
celem było urzeczywistnienie ideałów nowej religii Mieduwa
ła. Z chwilą gdy rewolucja mieduwalszczyków zbliżyła się do 
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zwycięskigo rozwiązania przestał być szpiegiem. „Przestal być 
szpiegiem! Czy ty rozumiesz co ty mówisz? To nie jest to samo 
co przestać grać w karty". Róża z . miłosną egzaltacją przerywa 
wątpliwości Plazmonika: „On jest silny człowiek. Wolę nawet 
zło niż taką galaretę jak ty. Artysta malarz. Brr„." - śmieje 
się z przekąsem. Histeria Plazmonika dochodzi teraz szczytu: 
„Milczeć! - wrzeszczy Dla sztuki ma się prawo robić nawet 
świństwa ... Między nami jest przepaść. Jesteś dla mnie teraz 
tak wstrętna jak pluskwa ... " . Róża swoim zwyczajem nie zwra
ca na kochanka uwagi, ale wtedy gdy zawodzą argumenty i 
zdrowy rozsądek, wzywa na pomoc seks. 

Tak jest i tym razem. Gra się rozpoczyna. Wyciągając nogę 
dotyka jego uda i mówi zmysłowo: „Za sześć godzin może być 
inaczej ... Pomyśl tylko ... ". Przysuwa się do niego bliżej, wa
biąc go rozwartymi nogami. Plazmonik natychmiast zapomina 
o wściekłości, zbliża się do ukochanej, dotyka jej ud, pieści je, 
przyciągając ją równocześnie do siebie. Siedzą przez dłuższy 
moment w bardzo perwersyjnej pozie. Plazmonik, drżącym 
od pożądania głosem wyjaśnia: „Ja ci nie robię wyrzutów; że 
brałaś szpiegowskie pieniądze... tylko o to, że mogłaś kochać 
jego ... i okłamywać mnie tyle czasu. Mnie, który cię tak kocha
łem„.". Róża spostrzegła, że Plazmonik nadal jest pod Wpły
wem jej czaru, dlatego wyrywa się z jego objęć i kładzie na 
legowisku. „Ale jak my będziemy żyć? - ma wątpliwości Plaz
monik - Czternaście lat! Nie, ja muszę się stąd wydostać . 
Przecież ja nie mogę już ciebie kochać. O Boże, Boże! Nie -
rewizja procesu być musi". Róża ma inny pomysł na wydosta
nie się z tego miejsca, otóż rewolucja mieduwalszczyków uwol
ni i ich. Wyjmuje z zanadrza list od Cyngi i czyta z lubością: 
„Najdroższa Róziu, dzień naszego spotkania jest już bliski. Mo
żliwe, że już teraz będę mógł pozwolić sobie na odwiedzenie 
cię.„ Tylko co na to powie twoja ofiara, nieszczęsny Plazio„.". 
Malarz chwyta Różę z wściekłością w ramiona, ale słychać · czy.: 
jeś kroki, więc przybierają konwencjonalne pozy. Malarz przed. 
sztalugami a kompozytorka w niezwykle skromny sposób siada: 
zamyślona na skrzyni. 

Z prawej wchodzą energicznie żandarmi. Jest ich trzech. 
Ubrani są w bure szynele i bardzo spiczaste czapki z czarnej 
skóry. Stają w szeregu z rękami założonymi do tyłu i rozkra-' 
czonymi nogami. Przez chwilę patrzą w milczeniu na mieszkań
ców celi, potem przechodzą na środek sceny i w takt znanego 
już stukotu rozpoczynają przeszukanie. Podnoszą worki i 
skrzynki, zaglądają do każdego kąta. „Portret już gotów?" 
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pyta Girtak, który przyszedł wraz z żandarmami. Na jego znak 
dwóch jego towarzyszy zdejmuje obraz ze sztalug i wnosi go 
z namaszczeniem po schodach, scenę ilustruje muzyka jak pod
czas podniesienia w kościele, słychać wyraźne dzwonki mini
strantów. Niosący obraz odwracają się powoli i z szacunkiem w 
kierunku widowni, wkładając równocześnie olbrzymi portret 
do ramy, która (teraz to dopiero widać) okala okratowane drzwi 
celi. Na portrecie widnieje skubizowana twarz dostojnego star
ca z olbrzymią białą czupryną i taką brodą, jedynie wąsy są 
nieco ciemniejsze. Girtak z zadowoleniem ogląda dzieło Plaz
monika: „Swietnie, doskonale wam się udała ta małpa. Nie
długo on będzie panował nawet na portrecie". Śmieje się i 
wbiega łomocąc obcasami po schodach. Staje na tle obrazu w 
butnej pozie, jedną nogę odstawił lekko do przodu, ręce zało
żył za plecami, rozpoczyna z patosem deklamować swój utwór: 
„U człowieczone bydlęta zaczęły całkować niemoc w potworną 
potęgę„.". Potok słów narasta, staje się coraz ostrzejszy, Girtak 
gardłowo, wibrująco wymawia „r". Jego tępą twarz zdobi „hi
tlerowska" grzywka i wąsik. Swój popis recytatorski kończy 
na proscenium. Całość schodów, olbrzymi siennik, przebywa 
szerokim krokiem człowieka nawykłego do pokonywania prze
szkód rzeczywistych i symbolicznych. W tym czasie Róża siedzi 
nieporuszona, Plazmonik stoi przy sztalugach. W głębi słychać 
dźwięki słodkiego niby-fokstrota towarzyszące zwykle poja
wieniu się Giersa, a oto i on sam, a wraz z nim księżna, Pado
val. Girtak wyraźnie zmieszany rozkazuje milczeć o tym co 
się tu przed chwilą działo. 

Księżna, gruchając zwraca się do Róży: „Dzień dobhy dusz
ko. Jedynie pod opieką pułkownika mogę przyjść tutaj. Dla 
mnie jesteś przede wszystkim wielką ahtystką". - „O ile ko
bieta może być wielką artystką" - zgryźliwie zauważa Plaz
monik. Księżna zimno spogląda na niego przez lorgnon. „N ie 
przyszłam tu do niego" - stwierdza. „Tak - dodaje Giers -
Lepiej niech pan udaje, że pana nie ma". Spostrzega obraz i 
ogląda go z zadowoleniem. „Dowodów nie mam, ale ja jestem 
niewinny" - Plazmonik usiłuje zainteresować pułkownika tym 
wyznaniem. Wchodzi Klaudestyna, trzymana za rękę przez dok
tora Blodestauga, który zbliża się do syna z pytaniem o samo
poczucie. Odpowiedź jest niespodziewana: „Jestem w stanie 
wielkiej przemiany wewnętrznej". Klaudestyna podchodzi do 
obrazów i z uwagą je ogląda. Księżna i Padoval siadają koło 
Róży. Giers oświadcza zebranym, że właśnie przystał do mie
duwalszczyków, wywołuje to sataniczny śmiech Girtaka. „Cze-
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go się śmieje ten poetnik?" - nie mo~e zr?zumie~ Gi7rs. „Wła
dza zostanie zawsze bylem trochę mistykiem. Nie wiadomo c.o 
z tego pow;tanie dalej". Tango argen~yńskie. za~owiada we]
ście barona de Buffadero, który wita się kordialme ze wszys~
kimi. Plazmonik zastyga w świętym oburzeniu: „Ja wc~~e n~e 
prosiłem tego pana żeby nas odwiedzał" .. Buff~de~o ~bhza się 
do niego i wyciągając palec pod nos grozi mu i mo:-v1: „Wcal.~ 
nie potrzebowałem twego pozwolenia młody ~zlou:ieku„. D:z:;,s 
wieczór następuje przewrót. Musiałem przyspi~szyc wypadki · 
Wszyscy zebrani podbiegają do nie?o _z okrzykieI? peł~ym po
dziwu. Księżna zaczyna przyglądac się baronowi z m~kłama
nym zainteresowanie_m, tak jakb~ ~idziała go _po _raz ?i~r~sz~. 
W Giersie buntuje się dusza słuzbisty na z:nysl, z~ wię_zmow~e 
mają odzyskać wolność: „Par;-ie ~re:z:yd_encie! ~zpieg :iie moze 
być uwolniony nawet w panstwie idei Joachi1!1'a Mieduwała. 
Państwo zostaje państwem". Baron, pewny sw~J wła~zy, przy.
pomina pułkownikowi, że teraz wszystk? zalezy ?d Jego woh, 
a Giers bezdyskusyjnie ma wykonywac polecez:iia, tym . ba~
dziej, że jest przecież ministrem wojny. ~ułkowmk ro~~rme, ze 
to ohydny kompromis, ale jest. już ~a p~zno . .'~Przypu~c .cha1!1'a 
do konfidencji" - stwierdza filozoflczme. Roza. wyr~zme m~
pokoi się o uwolnienie Plazmo~ika. „Jakkolwiek nie uznaJ~ 
malarstwa. Plazio jest naszym 1cdynym malarzem. On musi 
być uratowany" - naciska barona. . . . 

Teraz na scenę zdarzeń wkracza Jakby odmiemona Klau;I7-
styna. Staje na proscenium. Spódn~c~ i ~a~iet ma cał~owme 
rozpięte. z demonstracyjną pewnoscią siebie prezentu]e ~we 
wdzięki; wysoko odsłonięte udo, aż po cza.me~ głęboko wycięte 
dessus, nagie prowokacyjnie odsłomęte pier~1 P~?trzym:rwa~e 
przez czarny sznurowany g~rs~t . Tak „uzb:o]ona ataku~e Ro
żę: „Państwo wybaczą - mowi swym y~ns]onars~o-słodk1m t~
nem - ja zajmę się panem Plazmonikiem„. Pani chce go zn~
szczyć działając na jego najniższe wa~stwy„. Ja go prze~ pa~~ą 
obronię. Wiem, że teraz stworzymy istotne malarst:vo . R~za 
stwierdza, że chodzi jej tylko o wydobycie ~lazmon~ka z ~ię
zienia, potem nie chce go widzieć. ~bie. pame rozdziela Giers, 
nienawidzący artystycznego bredzema. i . Padoval, .obecr:Y:„na
rzeczony Klaudestyny. „Zrywam z księciem .od teJ c.h~ili -:-
mówi, podniecona misją uratowania Plazmomk~ . „Ksiązę .moz~ 
się pocieszyć w każdej chwili z byle kim, z panią w ro~za3u teJ 
osoby" - pogardliwie wskazuje na Różę. ~nudzony ~ier.s pro
ponuje wszystkim aby zakończyć wreszcie . te od"_Viedzmy, a 
resztę interesów załatwić jutro, na wolności. Kole]nO wycho-
dzą. 
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d S~ary do~tor, z kabotyńskim uśmiechem żegna syna. Bąd, 
~ r~w P_laziu. ~utro br,dziesz wolny. Jestem ministre~ ~ztuk~ 
i z rowia. publicznego . Jedynie Buffadero pozostaje jeszcze 
~~zez chwilę, prag?ąc o~tateczn~e dogadać się z Plazmonikiem. 
um~czt ~u SWOJe racJe, wypmając dumnie pierś do przodu 

dostoJnosc Jego p~staw.y podkreślają ułożone po „napoleonsku': 
~ęc~. „Pan_ za'l!omina, ze mogę powiedzieć wszystko i z prezy-

en ury. ZJed~ies~ pan na szary kostium z numerkiem". Jednak 
bar~? ~1e daJ7 się zastras.zyć, wyjaśnia Plazmonikowi co z nim 
zro i,. otyk~Jąc .ur~ka~1czonym palcem jego grd ki: Mo ·a 
technika zacierania sladow 1·est nieomylna" t · y d " LJ p · · , d , · . - s w1er za. , e-
pi·e1 pogo„ zmy s.ię t pan zostanie dyrektorem Akademii s;tuk 
ię ny~h . Rozsierdzony malarz nie daje się przekonać zwra 

ca sw;_J pr~ewrotnej kochance uwagę na ohydę całe· s' tuac .i
ale Roza me wątpi. „Oceni go dopiero historia" _ ~ó~ z J ~ 
tos.em .. Buffadero wyraźnie połechtany tym stwierdzeniem k~;.:. 
guJe s1~ z przesad_ną skromnością, w końcu na pożegnanie 

0
_ 

st~nawia ucałowac przyszłą panią prezydentową . Róża wy~ą
gaJąc ręce :pada mu w. ramiona. Całują się namiętnie. Ten wi
!~~:~ra~ia :lazmomka . w istne szaleństwo, najpierw usiłuje 

t . u oc aną z ram10n barona, niepokojące odgłosy sza
mb od a.mny ~prowadzają dozorcę: „Te - numer sto siedemnasty 
ę ziesz cicho?" t , "k ' . . · - PY a z pogroz ą. Buffadero korzystając z 

zamieszama wymyka się niepostrzeżenie. Róża i Plazmonik zo-
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stają sami. S~ychać kakofonię dźwięków, jaka towarzyszy zwy
kle ·· strojeniu instrumentów orkiestry symfonicznej, tuż przed 
konc;ertem. Plazrnonik usiłuje przekonać ukochaną o swej mi
łoś<;:i, wtedy dysharmonia tonów zmienia się w oddech podnie
conej kobiety, gdy Róża zrzuca boa i podchodzi blisko do Plaz
mohika oddechy nasilają się, są coraz gwałtowniejsze - prze
chodzą~ w spazmatyczne dyszenie. Róża całuje Plazmonika. po
teni kfadzie ·się na ·sienniku z lekko rozwartymi nogami: „Chodź 
poć.dluj mnie". Plazmonik obejmuje ją ciasno i wyznaje zdła
wionym przez żądzę głosem: „Ty nie wiesz jak mnie potwor
nie męczysz". Wśród spazmatycznych jęków spełnianej namięt
ności erotycznej rozlega się spokojny i pełen zrozumienia głos 
Róży: „Wiem - doskonale - męczarnia jest najglębszą istotą 
milości ... ". Kochankowie Ciasno spleceni rozpoczynają miłosny 
obrzęd. Gaśnie światło, jeszcze przez chwilę słychać wyraźne 
odą~osy namiętnego spełnienia. 

AKT IV 

Z ciemności dobiegają miarowe kroki wojska i nieartykuło
wane komendy. W pełnym świetle ukazuje się portret Miedu
wała. Energicznie wchodzi na scenę porucznik Flowers, który 
staje na tle portretu, nogi w rozkroku, w prawej ręce trzyma 
pejcz, którym uderza się niecierpliwie po nodze. Krzyczy coś 
ochryple i niezrozumiale. Z prawej kulisy wychodzi szary 
tłum więźniów. Wszyscy ubrani w jednakowe, workowate uni
formy, na nogach mają drewniaki, głowy nakryte identyczny
mi czapkami. Tłum sprawia wrażenie ujarzmionego i bezwol
nego, poszczególne postaci są przygarbione, głowy ukryte za 
poddańczo uniesionymi rękoma. Cały obraz przypomina w kli
macie sceny .z obozu koncentracyjnego. Grupa więźniów tupiąc 
jednostajnie ustawia się karnie w czworobokl!l sceny . Na ko
mendę wszyscy spuszczają ręce, ale nie podnoszą głów. Wcho
dzą dozorcy-żandarmi krokiem prawie defiladowym, połącze
ni są z sobą grubym sznurem, ·upuszczają go po wejściu na sce
nę. Na ten sygnał wszyscy więźniowie klękają. Dwóch żandar
mów podchodzi do dowódcy, który tłumaczy im coś przez dłuż
szą chwilę, wymachując przy t ym pejczem. Więźniowie cały 
czas pozostając na kolanach, chyłkiem w rytmie niepokojącej 
elektronowymi tonami muzyki, poganiani uderzeniami pejcza 
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i pokrzykiwaniami, rozpełzają się po celi. Przenoszą obrazy, 
likwidują barłóg, usuwają ze sceny wszystkie elementy, które 
wskazywać by mogły na to, że jest to cela więzienna. Swiatło 
pulsuje; to przygasa, to rozjaśnia się. Więźniowie biegają pra
cowicie pod okiem żandarmów. Naraz zbijają się w ciasną gru
pę, ochraniając głowy od razów pejcza. Potulnie zakładają na 
ręce gruby sznur i tak spętani, podobni stadu zwierząt opusz
czają scenę. Za nimi marszowym krokiem wychodzą żandarmi. 

Swiatło uaktywnia mury więzienne, rozjaśnia je w barwach 
fiołkowo-chabrowych. Narasta głuchy szum ni to wiatru, ni 
odległego grzmotu. Z prawej wchodzi księżna z baronową. Na 
ich twarzach maluje się wyraz osłupiałego przerażenia. Ze 
strony przeciwnej wsuwa się Klaudestyna, trzymająca za rękę 
Zosię i stary Blodestaug. Przybyli okrążają miejsce, badając 
uważnie rozwój wydarzeń. Wszyscy zatrzymują si~ w końcu u 
więziennej bramy, czekając na uwolnienie aresztowanych. Tym
czasem na horyzoncie zaczynają pojawiać się samotne postaci, 
które za chwilę utworzą tłum gapiów. Wszyscy ubrani są w 
stereotypowe ciemne płaszcze. Mężczyźni mają na głowach 
kapelusze. Na przodzie tłumu ślepiec maca laską drogę. Wszy
scy poruszają się ostrożnie, jakby skradając się, lekko przy
garbieni i czujni. Grupa wychodzi przez więzienną bramę i 
tworzy ciemną masę pośrodku sceny. Grzmot narasta, wtem 
daje się słyszeć pojedynczy, przerażony szept: „O Boże, kiedyż 
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ich wypuszczą?". Zza kulis dobiegają stłumoine okrzyki i od
głosy bitwy. Ktoś z tłumu informuje o zdobyciu zamku. Księ
żna niepokoi się razem z innymi, ma smutnie spuszczoną głowę 
i drobiąc kroczki, przesuwa się w pobliże bramy. „O, widzicie 
- szepcą w tłumie - księżna Barbara czeka na synka razem 
z nami". Okazuje się, że zamknęli go dopiero wczoraj, ale nie 
dostarczono jeszcze papierów. „U nas tak zawsze. Papiery cho
dzą powoli, czasem wolniej niż życie ludzkie plynie". W 
drzwiach więzienia ukazuje się oficer i gromko oznajmia: „Pa
piery przyszly. Więźniowie wyjdą za dwie lub trzy minuty". 
Tłum rozchodzi się po scenie. Oficer wyjaśnia, że zamek zdo
byto, słychać pojedyncze okrzyki: „Niech żyje pamięć Joachi
ma Mieduwala! Niech żyje nowa teo„ ." - głos urywa przera
żony. Oficer energicznie przebiega wzdłuż sceny, staje w roz
kroku, tyłem do widowni i krzyczy coś niezrozumiale. Wcho
dzą żandarmi z portretami Mieduwała osadzonymi na drzew
cach, wręczają je postaciom z tłumu, wnoszą również transpa
rent z napisem: „Joachim Mieduwal - niech żyje" . Wznoszą 
się pojedyncze, niepewne okrzyki. Dochodzące zza kulis odgło
sy walki ulicznej nie milkną ani na chwilę. Stary doktor w 
rozpiętej bonjurce wychodzi na proscenium i bezradnie rozkła
da ręce. „Fatalnie jestem niespokojny. Jako minister zdrowia 
i sztuki nie mam dziś nic do roboty". Wchodzi Girtak, wy
prężony jak struna. „Zupelnie słusznie - zwraca się do dok
tora - jeszcze zobaczy pan dziwne rzeczy". Akcentuje jak
by znał przebieg przyszłych wypadków. „Mieduwalszczycy nie
długo potrwają" - oświadcza z nieukrywaną radością. Blodes
taug jest przerażony: „Ciszej! A któż pan jesteś?" - pyta. „Ja 
jestem twórcą bezimiennego dziela" - odpowiada dumnie Gir
tak stojąc na podwyższeniu. Stary doktor ma wątpliwości czy 
takie gadanie opłaci się Girtakowi, czy czasem nie będzie z te
go powodu wisiał. Tymczasem niepokoi się tym, kiedy wyjdzie 
na wolność jego ukochany syn - Plazio. Biega po scenie, za
gląda nieczułemu tłumowi w oczy, szukając potwierdzenia 
swych nadziei. Niespodziewanie Girtak wygłasza dziwny sąd 
o uwięzionym malarzu: „On był tyle szpiegiem co ja, a może 
nawet jeszcze mniej". „Co pan mówisz?! - oburza się cierpią
cy ojciec - Więc niewinnie siedział prawie cały rok?" - szu
ka potwierdzenia tej zgrozy w oczach zebranych, ale bez re
zultatu . Nagle wychodzą oczekiwani od dawna więźniowie, na 
ich twarzach maluje się tępa radość a może zdumienie. W 
drzwiach więzienia ponownie ukazuje się oficer i ogłasza urzę
dowo: „Od dziś kostium więzienny staje się uniformem gwardii 
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mieduwalszczyków. Wszyscy więźniowie stają się gwardzista
mi, zbrodniarze i polityczni na równi, a nawet kobiety". Wzno
si okrzyk: „Niech żyje narodowa gwardia mieduwałów!!!". Od
powiada mu złowrogie milczenie. Wbiega druga partia więź
niów, to polityczni, jako pierwszy książę Padoval, który pod
biega do matki i krygując się mówi: „Nie nudzę się wcale". 
Oboje są uszczęśliwieni. Podchodzą do siebie na odległość jed
nego kroku i witają się całując powietrze. Padovalowi pozosta
ło tylko jedno zmartwienie - nieszczęśliwa miłość do Klaude
styny. Oboje z księżną jak na komendę obracają się w stronę 
malarki, stojącej w drugim rzędzie oczekujących. Klaudestyna 
nie posiada się z oburzęnia, dumnie odrzuciwszy głowę mówi: 
„Niech książę już nic nie mówi o tym. Ja czekam na Plazmo
nika". Padoval wydaje z siebie bezsilny, zwierzęcy okrzyk nie
zadowolenia, wykonuje przy tym ruch rękoma jakby chciał z 
Plazmonika zrobić „kogel-mogel''. „Ach ten pani Plazmonik to 
jakaś prawdziwa plazma, a nie mężczyzna. Twoja Róża, mamo, 
zrobiła z niego prawdziwą marmeladę psychofizyczną". Baro
nowa piszczy z zadowolenia. W trakcie tej interesującej roz
mowy z więzienia wychodzi Róża w glorii bohaterstwa. Ma na 
sobie znaną już więzienną kurtkę i różowe boa, jedyna inno
wacja to duży czarny kapelusz, przybrany mnóstwem białych 
falbanek. Róża rozgląda się pytając o barona de Buffadero. 
Ktoś z tłumu odpowiada, że jest on na zamku, ale już nie jako 
baron, gdyż tytuły zostały zniesione. Girtak śmieje się przez 
zęby i zauważa z przekąsem: „Nie będzie pani baronową". 
Blodestaug pyta o syna. „Zaraz wyjdzie, ma jakieś zawiklania 
z papierami" - mówi lekceważąco Róża. „Ach te papiery, pa
piery ... - biada staruszek. - Biedny Plazio. Girtak twierdzi, 
że wcale nie byl szpiegiem". Róża naciera na Girtaka: „Cooo?!". 
Ale ten jest pewny swego: „Jeszcze nie jest pani prezydento
wą" - oświadcza znacząco. 

Rozmowę przerywa wbiegnięcie Plazmonika. „Dzień dobry 
państwu!" - woła oszołomiony i wita się z ojcem. Na jego 
spotkanie z tłumu wychodzi Klaudestyna. „Ja panu pomogę, 
panie Plaziu. Ja wiem co pan musi zrobić . Ja to wczoraj nary
sowałam". Plazmonik jest ponury, wcale nie cieszy się wolno
ścią. Tymczasem Róża spostrzega córeczkę, patrzy na nią z · 
podziwem; jaka śliczna, jaka duża - zupełnie o niej zapo
mniała. Wchodzi Buffadero, wita się zdawkowo z Różą, która 
milknie i szczęśliwym wzrokiem śledzi ukochanego. Baron 
zwraca się do malarza z pytaniem o to, czy gotów jest portret 
Mieduwała. „Może mi pan zaraz zapłacić, portret gotów". Buf-
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fadero wyciąga z wewnętrznej kieszeni gruby plik banknotów 
i podaje Plazmonikowi, który rzuca nimi w twarz Róży krzy
cząc: „żebym cię więcej na oczy nie widzial!". Róża usiłuje mu 
coś wyjaśnić, ale on nie słucha, odwraca się pogardliwie ple
cami i odchodzi. Scena ta nie robi najmniejszego wrażenia na 
baronie, który zwraca się do obecnych: „Muszę państwu w 
zaufaniu powiedzieć, że sytuacja nie jest jasna„. Rozruchy za
częły się wśród najniższego motłochu.„ Podsycają wszystko ja
cyś ludzie w spiczastych czapkach". Girtak zamaszyście wysu
wa się do przodu. „Może w takich jak moja?" - pyta zaczep
nie. ~uffadero jest wściekły, podchodzi blisko do niego i wy
stukując wskazującym palcem na jego piersi rytm wypowie
dzi, mówi: „Pan powinien teraz siedzieć w komitecie obrony 
zniedołężniałych cywilów! Co pan tu robi?". Przez chwilę prze
krzykują się wzajemnie. Girtak nie ma zamiaru podporządko
wać się baronowi - obchodząc go dokoła cedzi dosadnie: „Wie
działem, że pan tu przyjdzie po swoją Rózię - panie Cynga!". 
Zdemaskowany Buffadero usiłuje zaprzeczyć zdumiony -
„Cooo?!". „Ja jestem ten pański agent, którego pan widział . 
t'!!~k? raz i to w masce. Ja jestem ten jeden, którego pan oso
bisc~e nie znal, panie Cynga". Okazuje się, że wszystko było 
z g?~Y ukarto"':"ane. Rewolucja w łonie rewolucji, przewrót 
własc1wy zostanie dokonany przez spiczaste czapki. Cynga ryczy 
do żołnierzy: „Brać go!" - wskazując na Girtaka. Ci w pierw
szej chwili robią taki ruch jakby chcieli wykonać rozkaz, ale 
wstrzymuje ich gest Girtaka, który wskazując na Cyngę, wy
jaśnia im, iż jest to główny szpieg Macerbatów. Żandarmi unie
ruchamiają Cyngę. Biorą go pod ręce i wloką przez całą sce
?-ę, wychodzą na prawo. Bezbronny i zaskoczony Cynga usiłuje 
im się wyrwać. Girtak wchodzi na schody prowadzące do bra
my więzienia i mówi bardzo dobitnie: „Obywatele! To są wy
więdle odpadki, a nie nasi wodzowie. My - prawdziwy lud -
zużyliśmy ich do naszych celów. My nie potrzebujemy rządu 
(itd)" . Przemówienie wsparte jest dziwnym dźwiękiem - spo
wolniałym i brzęczącym. „Huraaa!!!" - wrzeszczy tłum i rzu
ca portrety Mieduwała oraz transparenty na ziemię. Nieustan
nie ~i":'atując, tłum przemieszcza się i staje za Girtakiem, sy
gn.ahz.u]ąc tym samym swoją z nim solidarność. Z lewej wcho
dzi G1ers, szuka Buffadero, spostrzega go w cieniu, po prawej 
stronie, między żandarmami. „Piąty pułk wali z tłumem na 
nas.„ . Czemu oni do diabla pana trzymają?". Cynga wyznaje 
zdum10nemu Giersowi iż są zgubieni, a ten poczyna pojmować, 
że ponownie dał się wplątać w jakieś nieprzewidziane intrygi. 
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Z filozoficznym spokojem konstatuje: „Ach jakiż ja bylem kre
tyn! To przecież było tak prawdopodobne. I ja osioł ostatni 
nie domyśliłem się tego". Girtak podbechtuje tłum okrzykiem: 
„Na latarnię z tą wywloką!". Tłum podpełza i wyjąc łapie ge
nerała i Cyngę. Ślepiec krzyczy: „Wieszać, wieszać obu! Na 
latar.nie cały rząd!". Za chwilę dwa żałosne ciała zawisną obok 
siebie, dekorując bramę więzienną. Słychać wybuchy pocisków. 
Girtak nadal przewodzi. „A teraz na zamek! - komenderuje 
- Wywieszać caly rząd!". Wybiega na czele żandarmów. 

Doktor Blodestaug cieszy się, że o nim zapomnieli. Róża 
szybko reflektuje się po śmierci niebezpiecznego kochanka i 
zwraca się do Plazmonika: „Plaziu - jestem twoja, tylko two
ja. Ja już jego nie kocham" - podchodzi do niedawno pogar
dzonego konkurenta. Ale Klaudestyna jest szybsza - odgradza 
Plazmonika od Róży, stając tuż obok niego w pewnej siebie 
i prowokacyjnej pozie, całe udo zwycięsko odsłonięte. „Za póź
no, pani Różo - mówi Plazio - ja kocham pannę Klaudesty
nę". „Więc chodźmy do domu na poranną kawę" - roztropnie 
proponuje stary doktor. Plazmonik jednak nie widzi możliwo
ści powrotu do zwykłego życia, oświadcza nagle, zwyczajnym 
tonem pozbawionym dotychczasowej przesady i egzaltacji: 
„Sztuka się skończyła - a sztucznej religii nie wytworzy nikt, 
nawet nieboszczyk Cynga„. Ja wracam do więzienia. Ażeby nie 



mieć pokus wy1scia, muszę popelnić coś straszliwego". Sięga 
do kieszeni i wyjmuje złożoną brzytwę, podaje rękę Róży, 
przyciąga ją do siebie w ten sposób, że z łatwością może prze
ciągnąć brzytwę po jej gardzieli. Czyni to z radością, rozlega 
się dźwięk pękającej struny elektronowej . Róża bezwładnie 
osuwa się na podłogę. Ojciec Plazmonika otwiera szeroko oczy: 
„Czy widzial kto, żeby zarzynać kobietę jak kurczę i to rano?". 
„Tak mi nakazal mój wewnętrzny tajemny glos ... Dwa są tyl
ko miejsca dla metafizycznych jednostek w naszych czasach: 
więzienie i szpital wariatów" - odpowiada Plazmonik i biorąc 
Klaudestynę za rękę wychodzi. Padoval podnosi spiczastą czap
kę Girtaka, zakłada ją na głowę: „Jeśli tak, to ja zostaję nie
znanym cz lowiekiem w spiczastej czapc;e". Księżna podbiega 
do niego: „Bylebyś tylko się nie nudzil, mój syneczku" - gru
cha. Wszyscy wolno opuszczają scenę, pozostaje jedynie zapo
mniana Zosia, która z osłupiałym wzrokiem kieruje się na śro
dek sceny. Bladoróżowe światło oświetla dziewczynkę i dyn
dających na bramie wisielców. Słychać motyw muzyczny roz
poczynający spektakl; rytmiczna melodia przypomina, że wido
wisko cyrkowe dobiegło końca. Zosia siada niezdecydowanie, 
trzyma w ręku lalkę, ro chwili widać, że jest to kukła Giersa. 
Dziecko ostrożnie wyplątuje tasiemki zawiązane dookoła szyi 
kukiełki, z nagłym sprytnym błyskiem w oczach podnosi lalkę 
za tasiemki w prawej rączce do góry. Trzyma tak, dyndające
go miniaturowego generała, drugą ręką uderza rytmicznie 
w pośladki, wprawiając go w ruch wahadłowy. Z tyłu widać 
milczący bezimienny tłum i dwóch wiszących dostojników. Po
woli zapada ciemność. 

"BEZIMIEIE DZłlD"
-~ ~ IQI Wnu.I 

Te~tr im. Słowackiego w Krakowie, reż. Bronisław Dąbrowski , 
scen. Kazimierz Wiśniak, prapremiera 21 maja 1967 r. 
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Teatr Ziemi Opolskiej, reż. Stanisław Wieszczycki, 
~f'Pn. Wiesław Lange, premiera 18 kwietnia 1971 r. 

Teatr Ludowy w W·arszawie, reż. Jan Kulczyński, 
scen. Adam Kilian, premiera 7 kwietnia 1973 r. 

Teatr Nowy w Łodzi, reż. W-0jciech Pilarski, 
scen. Krzysztof Pankiewicz, premiera 27 września 1981 r. 

Teatr Stary w Krakowie, reż. i scen. Krystian Lupa, 
premiera 19 grudnia 1982 r. 

Teatr „Wybrzeże" w Gdańsku 
reż . Zbigniew Bogdański 
scen. Marian Kołodziej 
próba generalna 17 kwietnia 1968 r. 

) 
brak jakiegokolwiek 
materiału fotograficznego 
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