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UgrzĊĨniĊcie w egzystencji – o sytuacji bohaterów
wybranych dramatów
Stanisáawa Ignacego Witkiewicza
„Czáowiek od innych IstnieĔ Poszczególnych róĪni siĊ tym, Īe ma ĞwiadomoĞü wáasnej egzystencji, lecz sama istota bytu zamyka siĊ dlaĔ w kategoriach
tajemnicy i tragicznoĞci. Trudnymi do wytáumaczenia zagadkami są i Ğwiat,
i sam fakt istnienia, i struktura wáasnego bytu. ħródáem tragizmu jest natomiast
odczuwanie przez czáowieka «potwornego w swej istocie uczucia samotnoĞci»,
uĞwiadomienie nicoĞci, przypadkowoĞci i skocznoĞci swego Īycia oraz poczucie
obcoĞci otaczającego Ğwiata”1 – tak Janusz Degler opisywaá specyfikĊ Ğwiata
Witkiewiczowskich bohaterów. W takiej sytuacji kaĪda jednostka ludzka szuka
wybawienia od otaczającej rzeczywistoĞci, która zdaje siĊ ją wiĊziü. Niestety,
Īadne dziaáania podjĊte w tym kierunku nie przynoszą rezultatu. Jednostka zaczyna rozumieü, Īe nie moĪe wyrwaü siĊ z tego wiĊzienia, i Īe bĊdzie cierpieü
w nieskoĔczonoĞü. Ten szczególny stan, który nazwaü moĪemy ugrzĊĨniĊciem
w egzystencji, niewątpliwie odczuwaá Stanisáaw Ignacy Witkiewicz. To prawda,
Īe nieodzownym skáadnikiem Ğwiata jego utworów jest katastrofa, która káadzie
kres dotychczasowej rzeczywistoĞci, ale jej perspektywa wcale nie pomniejsza
cierpieĔ odczuwanych przez „wiĊĨniów” egzystencji. Tym bardziej, Īe – jak zauwaĪa BoĪena Wojnowska – „katastrofizm pisarza osadzony w strukturze powieĞci i dramatów okaĪe siĊ – w jednym ze swych planów – katastrofizmem

1

J. Degler, Witkacego teoria teatru, [w:] S.I. Witkiewicz, Czysta forma w teatrze, wybór, wstĊp
i noty J. Degler, Warszawa 1986, s. 14.
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gáĊboko ambiwalentnym, wyrazem wewnĊtrznej polemiki, próby okieáznania lĊku, polemika zaĞ zmierza do kompromitacji okreĞlonej grupy spoáecznej”2.
Witkacy nie jest skoĔczonym dekadentem. Jak wskazywaá Konstanty Puzyna, „[…] w planie czysto intelektualnym, w filozoficznych dyskursach bohaterów, trafiamy czĊsto na jawne zmagania Witkacego z pewnymi przesáankami
dekadentyzmu, na otwartą polemikĊ”3. Ostateczna katastrofa wcale nie musi byü
ostateczną – w Szewcach mamy trzy przewroty, wiĊc wygląda na to, Īe nasz
Ğwiat nigdy siĊ nie skoĔczy.
Nie bĊdĊ tu analizowaü specyficznego katastrofizmu Witkiewicza, gdyĪ nie
on jest tematem niniejszej pracy, w której skupiam siĊ na tym, co nazwaáem
„ugrzĊĨniĊciem w egzystencji”. Problem ten przeanalizujĊ pokrótce na przykáadzie czterech dramatów: Pragmatystów; Kurki Wodnej; Janulki, córki Fizdejki
i Szewców.
NiemoĪnoĞü przezwyciĊĪenia teraĨniejszoĞci jest szczególnie widoczna w dramatach, poniewaĪ dramat dzieje siĊ tu i teraz. KwestiĊ tĊ poruszaá m.in. Peter
Szondi: „Dramat jest czymĞ pierwotnym, samoistnym, wiĊc czasem w nim wystĊpującym jest zawsze teraĨniejszoĞü. Nie oznacza to bynajmniej statyki, jedynie szczególny rodzaj upáywu czasu dramatycznego: teraĨniejszoĞü przemija
i staje siĊ przeszáoĞcią, ale teĪ jako taka nie jest juĪ czymĞ obecnym. TeraĨniejszoĞü przemija. Powoduje zmianĊ, z jej antytetycznoĞci wypáywa nowa teraĨniejszoĞü. Upáyw czasu w dramacie to absolutne nastĊpstwo teraĨniejszoĞci”4.
Kontynuując tĊ myĞl, moĪna powiedzieü, Īe teraĨniejszoĞü wpisuje siĊ w upáyw
czasu w taki sposób, Īe jest fragmentem powtarzalnych zjawisk – wycinkiem
ciągáoĞci. Kiedy przeminie i stanie siĊ przeszáoĞcią, nie przynosząc Īadnych
zmian, i nowa teraĨniejszoĞü bĊdzie równie szara, wtedy nabierze cech kolistoĞci –
dodajmy – wrogiej kolistoĞci. Nie bĊdzie to kolistoĞü mityczna, która porządkuje
Ğwiat. BĊdzie to wieczna stagnacja, pomimo „dziania siĊ” wszystko pozostanie
takie samo.
U Witkacego teraĨniejszoĞü jest czymĞ okropnym, czymĞ co wiĊzi bohaterów i od czego pragną oni uciec. „CodziennoĞü jest powtarzalna i anonimowa:
nie tylko nie odsyáa do Īadnej transcendencji, ale nie pozwala równieĪ na wyáonienie indywidualnoĞci: toczy siĊ podobnie dla wszystkich, jednakowo poddając
ludzi wymaganiom gatunku. Równie zaborcza, co páaska, przygasza i ujednolica

2

3
4

B. Wojnowska, Uwagi o katastrofizmie Stanisáawa Ignacego Witkiewicza, [w:] Studia o Stanisáawie Ignacym Witkiewiczu, red. M. GáowiĔski i J. SáawiĔski, Wrocáaw – Warszawa – Kraków –
GdaĔsk 1972, s. 288.
K. Puzyna, WstĊp [do:] S.I. Witkiewicz, Dramaty, t. 1–2, oprac. K. Puzyna, Warszawa 1972, s. 37.
P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu, Warszawa 1976, s. 14–15; por. teĪ: I. SáawiĔska,
Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988, s. 28.
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zarazem”5. Wykonywanie w koáo tych samych czynnoĞci jest dla bohaterów
Witkiewicza udrĊką.
PLASFODOR
Nie chodzi mi o chwilĊ, tylko o ich ciągáoĞü. […] Ta piekielna banalnoĞü istnienia. Jest
godzina czwarta po poáudniu. Potem bĊdzie kolacja, potem orgia, potem seans, potem
nocne koszmary, potem zwykáa porcja Ğrodków wzmacniających. Och! to nie do wytrzymania6.
II CZELADNIK
[…] Mnie siĊ chce áadnych kobiet i duĪo piwa. A mogĊ wypiü tylko dwa duĪe i ciągle
z tą KaĞką, ciągle z tą KaĞką – a niech to cholera!7

Przed powtarzalnoĞcią czynnoĞci nie da siĊ uciec – gorzej – kiedy nastąpi
upragniona zmiana, zaczyna siĊ do starej rzeczywistoĞci tĊskniü, bo nowa okazuje siĊ jeszcze gorsza. W zetkniĊciu z przymusową bezczynnoĞcią praca, nawet
monotonna, jest wybawieniem.
II CZELADNIK
[…] Zanudziü siĊ w nieróbstwie programowym na Ğmierü, bĊdąc odĪywianym na siáĊ
czterdziestu byków. To ohydne! WyĞcie starzy, ale mnie siĊ wyü chce i przyjdzie czas, Īe
siĊ na Ğmierü zawyjĊ. A Īycie mogáoby byü takie pikne, takie straĞnie fajne: z KaĞką po
caáym dniu nieludzkiej pracy wyrĪnĊlibyĞmy sobie po duĪym piwie!8

Z tego wynika, Īe jest albo Ĩle, albo jeszcze gorzej. Picie piwa ciągle z tą
samą KaĞką byáo dla II Czeladnika katastrofą wtedy, kiedy stanowiáo teraĨniejszoĞü. Kiedy odeszáo w przeszáoĞü, staáo siĊ stanem poĪądanym, poniewaĪ nowa
teraĨniejszoĞü okazaáa siĊ gorsza. Trudno w zasadzie powiedzieü, czy gorsza.
Zawsze najgorszą wydaje siĊ chwila obecna – a w kaĪdym razie tak siĊ dzieje
u Witkacego. Bohaterowie przede wszystkim nie chcą tkwiü w teraĨniejszoĞci.
SAJETAN
[…] Niech idzie dziwna chwila zaĞmierdziaáego Īywota, niech siĊ ĞwiĊci i mija, niech
morderczą, tragiczną chucią nas, wszarzy biednych, zabija. Chciaábym Īyü krótko jak
efemeryda, ale tĊgo, a tu wlecze siĊ ta gówniarska kieábasa bez koĔca, aĪ za szary, nudny, jaáowcowo-nieĞmiertelnikowy horyzont beznadziejnego jaáowego dnia, gdzie czeka
wszawa zatĊcháa Ğmierü. WciórnoĞci do mogilnego kubáa – czy jak tam – wszystko jedno9.

Chcą coĞ zmieniü, ale nie są w stanie. „NieĞwiadomi lub dziaáający w záej wierze ludzie komponują Īycie, grają komediĊ usiáując doznaü «przeĪyü istotnych».
Jest to jednakĪe niemoĪliwe lub prawie niemoĪliwe. Komedia, nie dramat, ich Īy5
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J. BáoĔski, DoĞwiadczenie dekadencji w powieĞciach Stanisáawa Ignacego Witkiewicza, [w:]
Studia…, s. 42.
PragmatyĞci, [w:] S.I. Witkiewicz, Dramaty, t. 1, Warszawa 1985, s. 204.
Szewcy, [w:] S.I. Witkiewicz, Dramaty, t. 2, Warszawa 1985, s. 494.
TamĪe, s. 512.
TamĪe, s. 505.
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cia skaĪona jest udaniem, faászem. ĝwiadomi są gry i celu, który histerycznie pragną osiągnąü; wplątani są jednak w báĊdne koáo: nie mogąc doznaü przeĪycia metafizycznego, komponują Īycie, uprawiają twórczoĞü Īyciową; ĞwiadomoĞü tej
kompozycji, skaĪenie jej faászem sprawiają, Īe ich wysiáki są daremne. Báąd leĪy
juĪ w zaáoĪeniu. Tylko twórca i wraĪliwy autentyczny odbiorca sztuki w Czystej
Formie mogą dostąpiü zbawienia. Postaciom Witkiewicza nie udaje siĊ to, gdyĪ
nawet jeĞli są to artyĞci, nie są artystami autentycznymi; Īyją w piekle nienasycenia, obáĊdnie i na próĪno Ğcigając przeĪycia metafizyczne”10. ObáĊd tworzenia jest
mĊką. Bogata galeria Witkacowskich postaci dostarcza bardzo wiele przykáadów
„twórców”. Zawsze są oni nieszczĊĞliwi, zawsze przeĪywają gáĊbokie rozterki
wewnĊtrzne i nigdy nie osiągają celu. Ich Īycie wydaje siĊ kompletnie pozbawione sensu. PodĞwiadomie czują, Īe niczego nie są w stanie zmieniü, ale histerycznie
teatralizują swoje Īycie. Skoro Ğwiat jest miejscem, w którym nie da siĊ wytrzymaü, to moĪe trzeba stworzyü wáasny? I tworzą ten wáasny, faászywy Ğwiat, który
prĊdzej czy póĨniej ujawni swoją rachitycznoĞü i rozpadnie siĊ11.
Ale nie tylko obáĊd tworzenia jest mĊką. Próba zrozumienia egzystencji jest
mĊką moĪe nawet gorszą.
LADY
PrzecieĪ to nie ma Īadnego sensu, to wszystko, co mówisz.
KORBOWSKI
Wiem i dlatego mówiĊ to. Czytam dniami i nocami i we ábie mi siĊ przewraca.
Wyciąga nogi przechylając gáowĊ za fotel.
LADY
SiedĨ porządnie.
KORBOWSKI
Nie mam siáy. Jestem jak koszula w objĊciach wyĪymaczki. BojĊ siĊ czasu, który ucieka
koáo mnie jak wiatr pampasów koáo pĊdzących antylop. MĊczĊ siĊ12.

Korbowski czyta i pewnie ma nadziejĊ, Īe zgáĊbianie naukowych czy teĪ filozoficznych rozwaĪaĔ przyniesie mu ulgĊ. Jest potwornie zmĊczony pogonią za
metafizyką. Mówi bez sensu, bo w taki sposób moĪe dziaáaü. Skupienie siĊ na
mówieniu pozwala postaciom zapomnieü na chwilĊ o tym, co naprawdĊ istnieje
wokóá nich i uksztaátowaü sensownie swoje istnienie.
v. PLASEWITZ
[…] Dajcie mi pobredziü jeszcze przez chwilĊ. Wtedy zdaje mi siĊ, Īe coĞ jest naprawdĊ13.
10
11

12
13

L. Sokóá, Groteska w teatrze Stanisáawa Ignacego Witkiewicza, Wrocáaw 1973, s. 84.
Jaskrawym przykáadem mogą byü tu dziaáania podejmowane przez Wielkiego Mistrza NeokrzyĪaków z Janulki (por. L. Sokóá, tamĪe, s. 164–165).
Kurka Wodna, [w:] S.I. Witkiewicz, Dramaty, t. 2, s. 31.
Janulka, córka Fizdejki, [w:] tamĪe, s. 318.
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Mowa jawi siĊ tu jako potwierdzenie egzystencji. Na uwagĊ zasáuguje jednak fakt uĪycia okreĞlenia „bredzenie”, które poniekąd uwalnia nas od poszukiwania sensu sáów wypowiadanych przez daną postaü14. Owa egzystencja, potwierdzana przez mówienie, nie moĪe byü logiczna i uporządkowana – bĊdzie
tylko zbiorem oderwanych obrazów i urojeĔ podmiotu poznającego, któremu jedynie „zdaje siĊ”, Īe coĞ naprawdĊ istnieje. Wydaje siĊ wiĊc, Īe czasem wystĊpuje u Witkacego mówienie dla samego mówienia, nawet kiedy mówiący potrzebuje kogoĞ, kto bĊdzie go sáuchaá.
PLASFODOR
[…] Jestem tak zmĊczony – daj mi chwilkĊ odpocząü. […] CzyĪ najistotniejszą formą
przeĪywania Īycia nie jest rozmowa? Mówmy jakkolwiek bądĨ... wáaĞciwie samo mówienie... W sáowach bogactwo moĪliwoĞci jest daleko wiĊksze niĪ w wypadkach. Gdyby
moĪna ująü to, co przepáywa, jako samo przepáywanie innego stopnia, a nie odpowiednik. (M a m a l i a jakby chciaáa odpowiedzieü: „o tak, wáaĞnie to”) Nie mogĊ siĊ zdecydowaü na Ğmierü. ZmĊczenie samoosobowoĞcią bezforemnego zmagania siĊ z bezsensem. ZamkniĊci w szklanej kulce, toczymy siĊ wĞród podruzgotanych Ğwiatów15.

Plasfodor twierdzi, Īe potrzebuje partnera do rozmowy (Mamalia jest niema), ale zaraz potem modyfikuje swoje poglądy („mówmy jakkolwiek bądĨ”).
Jest oczywiĞcie zmĊczony Īyciem, Īyje wrĊcz z przyzwyczajenia, nie mogąc
zdecydowaü siĊ na Ğmierü. Ale z czego wáaĞciwie wynika owo zmĊczenie?
Bohaterowie Witkacego Ğcigają metafizykĊ, poniewaĪ czują przytáaczający
bezsens istnienia. Jak zauwaĪaá Jan BáoĔski, „Dokuczliwe, rozbrajające poczucie
przypadkowoĞci Īycia páynie bowiem najwyraĨniej z braku sacrum – ĞwiĊtoĞci,
która by godziáa istnienie spoáeczne z jednostkowym i nadawaáa zbiorowoĞci porządek, poszczególnemu zaĞ losowi – cel i sens”16. JeĪeli zaĞ Īycie nie ma celu
i sensu, czáowiek zaczyna siĊ miotaü w rozpaczliwych poszukiwaniach. W trakcie tych poszukiwaĔ codziennoĞü jest niezmiennie koszmarem.
TADZIO
KiedyĪ siĊ wreszcie skoĔczy ten okropny koszmar! Zupeánie jak doĪywotnie wiĊzienie17.

WiĊzienie jest niewątpliwie doĪywotnie. Ponadto Tadzio okreĞla Īycie sáowem „koszmar”, dziĊki czemu, w odbiorze, przybiera ono postaü snu. MoĪna
pocieszaü siĊ w ten sposób – daje to nadziejĊ na przebudzenie i przerwanie mąk.
W przypadku Tadzia zresztą wystĊpuje bardzo silny związek Īycia ze snem –
bohater ten kilkakrotnie oĞwiadcza, Īe obudziá siĊ z jakiegoĞ snu, ale wáaĞnie
14

15
16
17

Choü sáowo „sens” moĪe byü tu problematyczne – nie moĪna kategorycznie stwierdziü, Īe postaü mówi od rzeczy, nawet kiedy sama siĊ do tego przyznaje. W jej sáowach moĪna przecieĪ
odkryü bardzo powaĪne i odkrywcze sformuáowania.
PragmatyĞci, s. 214.
J. BáoĔski, DoĞwiadczenie dekadencji…, s. 41.
Kurka Wodna, s. 46.
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przez powtarzalnoĞü tego stwierdzenia traci ono swój przeáomowy charakter18.
Podobnie przeáomowy charakter traci u Witkiewicza Ğmierü (którą teĪ moĪna
traktowaü jako swego rodzaju „przebudzenie”). PoniewaĪ poszukiwania sensu
Īycia nie przynoszą rezultatu, celem staje siĊ juĪ tylko ona – jawi siĊ jako wybawienie.
FIZDEJKO
WiecznoĞü! Janulka, sáyszysz? Ja nie chcĊ juĪ królestw Īadnych ani sztucznej jaĨni, ani
skomprymowanej w tabletkach chwil wiecznoĞci. Zasnąü i zapomnieü – to jedyne moje
marzenia. Ach, i Īeby we Ğnie przyszáa raz juĪ cicha, bezbolesna Ğmierü!19

Wybawieniem jest Ğmierü, ale nie taka, po której nastĊpuje Īywot wieczny.
WiecznoĞü napawa bohaterów przeraĪeniem jako niekoĔcząca siĊ tragedia. Tym
bardziej, Īe Ğwiat pozagrobowy wcale nie musi róĪniü siĊ znacznie od obecnego.
PLASFODOR
[…] ĩycie to, które jest, jest najdziwniejsze. Wcale nie potrzebujĊ zaĞwiatów. WiecznoĞci nie zgáĊbimy nigdy, a zaĞwiat jeĞli jest, jest tylko pewną wariacją tego, co jest tutaj20.

Skoro po Ğmierci nic siĊ nie zmieni, a istnienia takiego, jakim jest, wytrzymaü siĊ nie da, to najbardziej poĪądanym stanem jest nieistnienie. JuĪ tylko do
niego dąĪą zmaltretowani swoją egzystencją bohaterowie.
MISTRZ
[…] Dobijcie mnie! Ja nie chcĊ trwaü w wiecznoĞci. Ja przebaczam Bogu potwornoĞü tego pomysáu, ale innego istnienia nawet On sam stworzyü nie mógá!21

Mistrz wypowiada te sáowa juĪ po swoim samobójstwie, najprawdopodobniej wiĊc wie juĪ, jak wygląda Īycie pozagrobowe.
MISTRZ peázając jak snący rak
[…] Tak cieszyáem siĊ niebytem i znowu coĞ jest. I choü nie poznajĊ juĪ siebie, a z przyzwyczajenia mówiĊ o sobie: ja, ja, ja... (jĊczy prawie) Zabijcie drugą jaĨĔ. CzyĪ byáaby
nieĞmiertelna? Och – co za mĊka! Dobijcie mnie! LitoĞci!!22

Mistrz zabijaá siĊ z nadzieją definitywnego koĔca. Niestety, po Ğmierci spotkaá go wielki zawód – dalsze istnienie. W takim wypadku nieĞmiertelnoĞü jest

18

19
20
21
22

Por. G. Pietruszewska-Kobiela, Hyrkaniczny Ğwiatopogląd. Szkic interpretacyjny o dramatach
Stanisáawa Ignacego Witkiewicza, [w:] Z polonistycznych warsztatów badawczych WyĪszej
Szkoáy Pedagogicznej w CzĊstochowie. Materiaáy z konferencji naukowej CzĊstochowa 20–21 listopada 1995 r., red. M. Lesz-Duk, CzĊstochowa 1998, s. 59–60.
Janulka, córka Fizdejki, s. 356.
PragmatyĞci, s. 216.
Janulka, córka Fizdejki, s. 367.
TamĪe, s. 367.
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okrucieĔstwem Stwórcy. Stan, którego czáowiek poĪądaá od zarania dziejów,
okazuje siĊ mĊczarnią. Morderstwo jest w takim wypadku miáosierdziem.
DER ZIPFEL
Wal, Fizdejko, z obu luf w tego peázającego gada. Dobij go, jak naddeptanego Īuka.
Niech siĊ nie mĊczy juĪ23.

Podobnie w Szewcach, gdzie rzecz dotyczy Scurvy’ego.
I CZELADNIK
Zakatrupiü go we Ğnie. Niech siĊ nie mĊczy24.

Ale czy moĪna naprawdĊ zabiü? Przypadek Wielkiego Mistrza zdaje siĊ odpowiadaü przecząco. Nie da siĊ unicestwiü czáowieka – zawsze bĊdzie on Īyá
nadal, choüby w inny sposób. Fakt, Īe ów inny sposób równieĪ jest mĊką, staje
siĊ podstawą do niezwykle pesymistycznego wniosku – mĊki egzystencjalne bĊdą trwaáy bez koĔca. Nie moĪna wyrwaü siĊ z egzystencji.
Bardzo wyrazistą reprezentantką owego ugrzĊĨniĊcia jest Mamalia z Pragmatystów, a to dlatego, Īe nie mówi i nie moĪe w taki sposób daü jakiegokolwiek ujĞcia swoim cierpieniom. Cierpi równieĪ Plasfodor, ale on chociaĪ moĪe
siĊ wygadaü. Pierwszy akt zaczyna siĊ nastĊpująco:
PLASFODOR nie odrywając rąk od twarzy
Dosyü! Och, dosyü! – Ja nie wytrzymam. (M a m a l i a okazuje zaniepokojenie) Nie
wiem, czy zdoáam przeĪyü dzieĔ ten do koĔca. (M a m a l i a podnosi siĊ z wolna i stoi
wahając siĊ; caáa jej postaü wyraĪa nieznoĞne napiĊcie) Ta potworna mĊka jest jednak
istotą mego przeĪywania25.

Jak wspomniano wyĪej, umĊczone Īyciem postacie Witkacego dąĪą do
Ğmierci. Pragnie jej równieĪ Mamalia.
v. TELEK
Po prostu odmówiáem jej pewnej maáej zbrodni. Chciaáa, abym ją zabiá, dziĞ, zaraz, o tak,
na poczekaniu26.

Nie zabiá, wiĊc cierpienie trwa dalej. (PamiĊtając o Wielkim Mistrzu naleĪy
tylko stwierdziü, Īe gdyby zabiá, cierpiaáaby prawdopodobnie dalej). Oto jak
w didaskaliach opisywane jest specyficzne i bardzo wymowne zachowanie Mamalii:
PLASFODOR
No i co teraz? Zwykáy program. JakĪe strasznie zamaráa w nas dziwnoĞü Īycia. (M a m a l i a wyraĪa ruchami wewnĊtrzną mĊczarniĊ) PrzestaĔ krĊciü siĊ jak marionetka27.
23
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M a m a l i a chodzi miĊdzy P l a s f o d o r e m a M u m i ą zaáamując rĊce
z rozpaczy i wszystkimi ruchami wyraĪając okropny strach i niepokój28.
M a m a l i a zrywa siĊ i zakrĊca siĊ na miejscu w okropnej mĊce. Robi wraĪenie, Īe
krzyk jakiĞ chce siĊ z niej wyrwaü i nie moĪe29.
Odpycha coĞ nie istniejącego w powietrzu, chce krzyczeü i nie moĪe30.
M a m a l i a stoi skamieniaáa patrząc w ziemiĊ, po czym robi ruchy takie, jakby ją
opadáa masa pszczóá31.
M a m a l i a zatrzymuje siĊ i wykonywa ruchy takie, jakby nie mieĞciáa siĊ we wáasnej
skórze32.
M a m a l i a wstrząsa siĊ z przeraĪeniem, odwraca siĊ od okna, zaáamuje rĊce i wykrĊca siĊ w rozpaczliwych ruchach33.
M a m a l i a wije siĊ w nieokreĞlonych cierpieniach na kanapie34.

SytuacjĊ uwiĊzienia podkreĞla w Pragmatystach jednoĞü miejsca – wszystkie trzy akty dzieją siĊ w tym samym pomieszczeniu, które w ten sposób staje
siĊ wrĊcz celą skazaĔców. Z wiĊzienia tego nie moĪna uciec – tak samo nie
moĪna uciec od Ğwiata35. Kiedy pod koniec sztuki Mamalia wychodzi, rozlega
siĊ za sceną krzyk „jakby ją caáą ze skóry obdarto”36 – prawdopodobnie nareszcie daáa upust skumulowanej w niej energii.
Czáowiek wtrącony do wiĊzienia czuje siĊ osaczony.
EDGAR
[…] (spogląda dookoáa i spostrzega kazarmĊ) Patrz, Tadziu – robi to takie wraĪenie, jakby nas uwiĊziono. ĩóáte mury37.

Ale z wiĊzienia moĪna wyjĞü, ze Ğwiata zaĞ nie – jest on przez to najgorszym
z wiĊzieĔ.
TADZIO
Ja znam ten dom. Tu stoi wojsko. WyjĞcie nad morze jest tam.
Wskazuje na bramĊ kazarmy.
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EDGAR z rozczarowaniem
Ach, tak! MyĞlaáem, Īe to wiĊzienie. CzujĊ siĊ jak pies na áaĔcuchu, którego spuszczono
i który nie umie juĪ biegaü. Caáe Īycie bĊdĊ chodziü koáo budy i nie bĊdĊ miaá odwagi
uciec, Īeby nie poczuü, Īe moĪe, a nuĪ, to nieprawda i jestem uwiązany dalej38.

Edgar reprezentuje sobą bardzo ciekawy przypadek. Z jednej strony boi siĊ
wiĊzienia, z drugiej boi siĊ wolnoĞci, która paradoksalnie równieĪ jest wiĊzieniem. Nie wnikając w hierarchiĊ wiĊzieĔ, wypada stwierdziü, Īe tak czy inaczej
wydostaü siĊ nie moĪna. Zawsze pozostanie to ostatnie – egzystencja.
MĊki egzystencjalne bohaterowie starają siĊ przerwaü przez dziaáanie.
Skrajnym przypadkiem moĪe byü morderstwo w szale. Mamalia nie mogąc
krzyczeü, próbuje zabiü von Teleka.
M a m a l i a przewala go razem z krzesáem na ziemiĊ i wpija mu siĊ rĊkami w gardáo;
v . T e l e k áapie ją za wáosy i tak sczepieni gáowami tarzają siĊ po podáodze.
P l a s f o d o r spokojnie popija czekoladĊ i przegląda album z fotografiami. V . T e l e k gáucho ryczy39.

Nie zabija go, ale wyáadowuje siĊ w pewien sposób i zaczyna taĔczyü z radoĞci. Wreszcie jest poniekąd szczĊĞliwa.
Morderstwo nie musi byü dokonywane w afekcie – przeciwnie – bywa
przemyĞlaną i zaplanowaną operacją.
KURKA z áagodnym wyrzutem
No – moĪe trochĊ prĊdzej.
EDGAR koĔcząc nabijaü
Dobrze – zaraz, zaraz. (skáada siĊ i celuje do niej – pauza) Nie mogĊ. Psiakrew!
Opuszcza strzelbĊ.
KURKA jak wyĪej
MĊczysz mnie i siebie niepotrzebnie. Wszystko juĪ byáo zdecydowane. Miaáam nadziejĊ,
Īe nareszcie po dáugich mĊkach porozumieliĞmy siĊ. I teraz znowu to wahanie. BądĨĪe
mĊĪczyzną. No – celuj prĊdzej!40

Celem tejĪe operacji jest oczywiĞcie przerwanie mĊki. Kurce jest wszystko
jedno, czy Īyje, czy nie – mĊczy ją teraĨniejszoĞü.
EDGAR
[…] Ty chyba masz po prostu maniĊ samobójczą. Boisz siĊ sama i mnie uĪywasz, jak jakiej maszyny. Pewnego przedáuĪenia tej strzelby. To jest upokarzające.
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KURKA
Co za Ğmieszne podejrzenie! ĝmierü jest dla mnie niczym – to prawda, ale ja wcale nie
chcĊ umieraü. A Īycie jest dla mnie takim samym niczym jak Ğmierü. NajwiĊcej mĊczy
mnie to stanie pod sáupem41.

Edgar nie moĪe zdecydowaü siĊ na strzaá; kiedy siĊ wreszcie zdecyduje,
sprawi tym Kurce olbrzymią radoĞü.
KURKA
Nie káóümy siĊ. Nie chcĊ rozstawaü siĊ z tobą wĞród scen. ChodĨ, pocaáuj mnie w czoáo
ostatni raz i potem wal. JuĪ przemyĞleliĞmy wszystko. […] A teraz na miejsce, mój kochany: nie zaczynaj na nowo tych wahaĔ.
EDGAR idzie na lewo, na poprzednie miejsce; podnosząc strzelbĊ
No, dobrze. SkoĔczone. Niech siĊ dzieje, co chce.
Opatruje strzelbĊ.
KURKA klaszcząc w dáonie
Ach, jak to dobrze!42

Zabójstwo Kurki nie miaáo na celu uwolnienia jej od cierpieĔ. Edgar miaá
zabiü KurkĊ, aby zmieniü coĞ w swoim Īyciu – nareszcie czegoĞ dokonaü.
EDGAR
Widzisz, to byáo tak: ja miaáem byü czymĞ, ale nigdy nie wiedziaáem czym, to jest kim.
Ja nawet nie wiem dokáadnie, czy jestem, chociaĪ to, Īe cierpiĊ okropnie, jest na pewno
rzeczywistoĞcią. Ta pani (wskazuje wielkim palcem lewej rĊki w tyá) chciaáa mi dopomóc
i sama prosiáa mnie, Īebym ją zabiá. Ostatecznie i tak pomrzemy wszyscy. Tak siĊ pocieszają ludzie w nieszczĊĞciu. […] O ile nie Īyje siĊ jak inni; nie pracuje w jakimĞ celu, jak
koĔ z klapami na oczach chodzący dookoáa sieczkarni, to mówiĊ ci, Tadziu, Īe wáaĞciwie
nie wiadomo nic43.

Niestety, Edgarowi nie udaáo siĊ niczego zmieniü, w dodatku Kurka powróciáa Īywa.
LADY
PrzecieĪ ją zabiáeĞ? Co to znaczy?
EDGAR
Widocznie nie zabiáem, jeĞli tu weszáa i stoi. Zdaje siĊ, Īe to dowód ostateczny44.

OtóĪ wcale nie wiadomo, czy ostateczny. U Witkacego nic nie jest ostateczne, wszystko moĪe siĊ powtórzyü. WáaĞnie Ğmierü Kurki miaáa byü czymĞ ostatecznym i przez to nareszcie czymĞ wielkim, a nie banalnym.

41
42
43
44

TamĪe, s. 10–11.
TamĪe, s. 13.
TamĪe, s. 16.
TamĪe, s. 35.

UgrzĊĨniĊcie w egzystencji...

79

KURKA
[…] Wszystko, co nieodwoáalne, jest wielkie. Na tym tylko polega wielkoĞü Ğmierci,
pierwszej miáoĞci, stracenia dziewictwa i tak dalej. Wszystko, co moĪna zrobiü parĊ razy,
staje siĊ juĪ przez to maáym. […] Nie chcesz uczyniü nic nieodwoáalnego i chcesz wielkoĞci.
EDGAR z ironią
WielkoĞü jest teĪ w odwadze, w poĞwiĊceniu siĊ, w cierpieniu dla kogoĞ, we wszystkich
wyrzeczeniach siĊ. A we wszystkim tym nie ma jej, bo kaĪdy, który siĊ czegoĞ wyrzeka,
znajduje w tym takie zadowolenie ze swojej wielkoĞci, Īe przez to staje siĊ wáaĞnie maáym45.

ĝmierü nie jest u Witkiewicza wyjątkowa, wielka i godna uwagi miĊdzy innymi dlatego, Īe nie jest ostateczna i moĪna ją powtórzyü. A powtórzyü moĪna
w zasadzie wszystko, dziĊki czemu nic nie jest wielkie. ĩycie pozostanie szare,
nudne i powtarzalne.
EDGAR jĊczy z niezdecydowaniem
Hmm. Jak pomyĞlĊ, co bĊdzie ze mną dziĞ w nocy, niedobrze mi siĊ robi. JakaĞ nuda
i mĊka, kolista, nieograniczona, a skoĔczona i zamkniĊta w sobie na wieki. I nie bĊdĊ
miaá komu o tym powiedzieü. PrzecieĪ w tym jest caáy urok Īycia!46

Warto wspomnieü jeszcze o jednym bardzo waĪnym rodzaju „dziaáalnoĞci”
Witkiewiczowskich bohaterów, a mianowicie o znĊcaniu siĊ nad sobą. MoĪna je
odczytaü jako próbĊ doprowadzenia mĊki do jakiegoĞ punktu, po którym moĪliwa bĊdzie zmiana.
EDGAR
Czekaj! Ból fizyczny. To jest nowa idea! (Podbiega do stoáu i dzwoni; K u r k a obserwuje go ciekawie; wbiega czterech L o k a i z lewej) Sáuchajcie, panowie: idĨcie
w tej chwili do muzeum ksiĊĪnej pani i przynieĞcie tu hiszpaĔską maszynĊ do tortur,
wiecie, tĊ w Īóáte i zielone paski. PrĊdzej47.

Podobne potrzeby odczuwają inni bohaterowie.
KSIĉĩNA
[…] mnie trzeba wbiü na pal, a potem w gĊbĊ praü […]48
JANULKA
Mamo! Wódki! Zmarzáam strasznie na Ğniegu. Chce mi siĊ bicia w mordĊ, wbijania na
pal – nie wiem czego49.

Kobiety u Witkiewicza doznają jednoczeĞnie sprzecznych uczuü i chĊci.

45
46
47
48
49

TamĪe, s. 12.
TamĪe, s. 11.
TamĪe, s. 40.
Szewcy, s. 508–509.
Janulka, córka Fizdejki, s. 324.

80

Piotr Gospodarek

JANULKA
[…] ChcĊ byü ĞwiĊtą, nietykalną dla nikogo i dla samej siebie i jednoczeĞnie chcĊ byü
rozdarta przez milion uĞcisków nieznajomych obrzydliwych mĊĪczyzn, którzy by siĊ zarzynali wzajemnie o moje ciaáo. ChcĊ byü wbita na pal i smagana nahajami przez jakieĞ
spotworniaáe od poĪądaĔ ludzkie bydlĊta i jednoczeĞnie chcĊ, aby báĊkitny pocaáunek
anioáa, jak kwiat niedosiĊĪny, spadá w najgáĊbszą cichą dolinkĊ mojej dziewczynkowatej
duszy50.

Ból fizyczny nie przynosi ulgi. Cierpienie trwa dalej. Wygląda na to, Īe nie
posiada ono punktu krytycznego – maksimum cierpienia to swego rodzaju
asymptota, do której nie moĪna dotrzeü. Skoro nie moĪna przekroczyü asymptoty, nie moĪna teĪ niczego zmieniü. Bohaterowie dosáownie zwijają siĊ z bólu
i potĊgują egzystencjalne udrĊki aĪ do „pĊkniĊcia”.
SAJETAN
[…] O – Īebym raz juĪ pĊká z tego bólu – juĪ mi bebechów wprost nie starczy51.
SCURVY
[…] Tfu, do czorta! PĊkáa mi aorta!52
TADZIO odwraca siĊ i patrzy na niego z zachwytem
Niech pan pĊknie, panie Korbowski, niech pan pĊknie!53
FIZDEJKO
[…] CzujĊ pustkĊ i nudnoĞci. Wiem – jestem niczym. Och! Ja pĊknĊ z tego wszystkiego.
Miejcie litoĞü54.

Fizdejko wreszcie pĊka, ku zadowoleniu Mistrza.
MISTRZ
PĊká jak bomba! Teraz macie dowód, Īe to jest moĪliwe. To sztuczna duchowa siáa. Fizycznie jest zdrów jak ogier. PĊknie tak jeszcze ze czterdzieĞci razy, ale stworzy siebie
w innej psychicznej geometrii55.

Niestety, z biegiem czasu okazuje siĊ, Īe nawet pĊkniĊcie nie przynosi nic
nowego.
FIZDEJKO
[…] CzyĪ na to spotĊgowaáem moją nicoĞü aĪ do pĊkniĊcia, Īeby pójĞü potem na kawĊ
do kawiarni?56
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Czáowiek pragnie czegoĞ wielkiego, a tu pospolitoĞü skrzeczy, jakby powiedziaá WyspiaĔski. Dusza chce wyrwaü siĊ z ciaáa, ale nie moĪe. WielkoĞü jest
stáamszona przez maáoĞü.
FIZDEJKO
Jestem. Jest to szczyt upokorzenia. Nie rĊczĊ, czy nie udajĊ ducha na seansie. Ale powiem to, co powiedzieü muszĊ. MĊczĊ siĊ potwornie niedosytem samego siebie. Chciaábym byü wszystkim: objąü caáy wszechĞwiat, zdobyü wszelką wiedzĊ zupeánie sam – po
raz pierwszy. PrzekleĔstwo poĪartych kultur dáawi mnie jak zmora. Chciaábym teĪ byü
artystą we wszystkich rodzajach sztuki i sam stworzyü wszystko, co tylko byáo i moĪe
byü przez wiecznoĞü caáą w sztukach tych stworzone. Chciaábym byü jednoczeĞnie Īebrakiem i tym, który rzuca mu z nadmiaru bogactwa marną sztukĊ záota. Chciaábym Īyü
wáasnymi trzewiami i poĪreü siĊ do ostatniej koĞci, a potem rozbáysnąü duchem we
wszystkich mgáawicach i sáoĔcach nieskoĔczonej, amorficznej przestrzeni57.
KSIĉĩNA
[…] CzujĊ maáoĞü wszystkiego. Ach – gdyby tak wypeániü sobą Ğwiat i zdechnąü choüby
pod páotem, zaraz potem58.

ĩadna próba przeáamania otaczającej okropnoĞci nie przynosi rezultatu. Bohaterowie w dalszym ciągu czują siĊ osaczeni. „Osaczeni przez to ogólnikowe
«Īycie», które ich otacza i którego szara nuda nie przestaje przeraĪaü”59.
Wnioski oczywiĞcie nie mogą byü optymistyczne. W perspektywie ugrzĊĨniĊcia w egzystencji apokalipsa jest zbawieniem, zatem ostateczna katastrofa byáaby czymĞ poĪądanym, czymĞ co przyniesie ulgĊ. Niestety, nawet jeĞli nadejdzie (niekoniecznie jedna, moĪe byü ich kilka), próĪne są nasze nadzieje na poprawĊ bytu. Jak zauwaĪyá Jerzy Speina, „Z analizy wielu utworów groteskowych wynika, Īe zakoĔczenie pewnej serii wydarzeĔ jest w nich zwykle swego
rodzaju kulminacją dziaáaĔ i przeciwdziaáaĔ postaci, absurdalnym spiĊtrzeniem
okolicznoĞci, nie zaĞ jej rozwiązaniem; zawsze wszystko moĪe siĊ zacząü od
nowa; początek i koniec zachodzą na siebie, tworząc báĊdne koáo, wieczną teraĨniejszoĞü, wieczną katastrofĊ”60. WáaĞnie owa „wieczna teraĨniejszoĞü” maltretuje postacie Witkacego, które chcą wyrwaü siĊ z egzystencji, ale nie mogą.
To wáaĞnie jest Ĩródáem tragizmu – nie strach przez Ğmiercią, ale wprost przeciwnie – przed Īyciem61.
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Summary
To be Bogged Down in Existence – is about a Situation of Characters from
Chosen Dramas by S.I. Witkiewicz
The article tries to describe a specific situation in which some of the characters find themselves. Four pieces of writing are being analysed – The Pragmatists, The Water Hen, Janulka, Daughter of Fizdejko and The Shoemakers. The
characters described, seem to be feeling imprisoned in the present, which is an
unthinkable misery in a metaphysical way. There is no escape from the monotony of everyday events, nothing seems to help even things like: philosophical
contemplatation, meaningless discussions, heightening the suffering or death
(which doesn’t mean bring the end to everything). Every change is only a fake
and never ending present becomes a source of tragic.

