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uproszczenia, za ∏atwe interpretacje, za mieli-

zny. Najlepsze przy zapisach poÊwi´conych

Obirkowi. Ale mnie si´ wydaje, ˝e ten akurat

˝ywio∏ Poprawy w Walcach... jest najmniej ko-

nieczny.

Tytu∏ ksià˝ki, jak prawie ca∏y Poprawa, zosta∏

wzi´ty z Lennona, który podczas koncertu The

Beatles wypowiedzia∏ te oto s∏owa: „Niektórzy

grajà szybkie walce, a niektórzy grajà walce wol-

ne”. Tytu∏ zasadny, ale jak jeszcze niedawno

próbowano, opisujàc sytuacje wypowiedzenia

niektórych poetów, umieszczaç ich (a w∏aÊciwie

ich wiersze) w oknie pociàgu, tak pozwol´ sobie

sprowadziç jà tutaj do perspektywy widzianej

z drogowego walca, bo walce drogowe te˝ sà

szybkie i wolne i spoglàdanie z ich kabiny bywa

uczuciem równie szczególnym, jak bycie czytel-

nikiem tych zapisów.

Jacek Bierut

Sztuka jako
emetyk

Tomasz Bocheƒski

Witkacy i reszta Êwiata
Wydawnictwo Oficyna

¸ódê 2010

Witkacy i reszta Êwiata to ksià˝ka z∏o˝ona z kil-

kunastu samodzielnych szkiców, które uk∏adajà

si´ w przedziwnà opowieÊç o jednym z pierw-

szych w Polsce artystów doÊwiadczajàcych –

w ca∏ej grozie i nieodpartej magii – krwio˝erczej

si∏y nowoczesnoÊci, która tajemniczà rzeczywi-

stoÊç zmienia w sprawnie dzia∏ajàcy mechanizm,

a cz∏owieka wyrywa z bytu i wtràca w piek∏o

absurdalnoÊci wyobcowanego ˝ycia. 

Do Witkacego przylgn´∏a etykietka dziwaka, ˝y-

ciowego popapraƒca, op´tanego awangardzisty,

który na poczucie pora˝ajàcej pustki, czczoÊci

i bezsensownoÊci ˝ycia szuka∏ lekarstwa w inten-

syfikowaniu erotycznych, artystycznych i narko-

tycznych doznaƒ. Oszo∏omienie jako ucieczka

przed rzeczywistoÊcià? A mo˝e jednak pragnie-

nie dotarcia w g∏àb, do kantowskiej rzeczy samej

w sobie, do prawdy jedynej i absolutnej, do sen-

su istnienia, do Tajemnicy, bez której Êwiat jest

nie do wytrzymania: mia∏ki, trywialny, nieznoÊnie

oczywisty? 
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Taki w∏aÊnie – wieloznaczny i z∏o˝ony – wize-

runek artysty wy∏ania si´ z ksià˝ki Tomasza Bo-

cheƒskiego Witkacy i reszta Êwiata: fascynujà-

cy, chwilami przejmujàcy portret cz∏owieka, który

marzy o dog∏´bnoÊci i numinotycznoÊci prze˝yç,

tymczasem doÊwiadcza atrofii uczuç i wra˝liwo-

Êci. Wspó∏czesna kultura: jej automatyzm, maso-

woÊç i kakofonia naskórkowych przyjemnoÊci

znieczula, otumania, odbiera zdolnoÊç dog∏´b-

nego prze˝ywania dziwnoÊci istnienia i jego tajem-

nicy. Czym jest ta dziwnoÊç? U Witkacego nosi

znamiona wyj´tego z religijnego s∏ownika Rudol-

fa Otto numinosum, czyli ambiwalentnej si∏y, któ-

ra budzi w cz∏owieku przera˝enie i l´k, a tak˝e

fascynacj´; zniewala i przyciàga. Autor 3 ksià-

˝ek o Witkacym1 snuje opowieÊç o artyÊcie op´ta-

nym pragnieniem przedstawienia i zdefiniowania

Tajemnicy Istnienia, która budzi ambiwalentne

odczucie znikomoÊci w∏asnego istnienia wobec

nieskoƒczonoÊci wszechÊwiata, po∏àczone z po-

czuciem pot´gi ludzkiej ÊwiadomoÊci:

„I tak walczà w cz∏owieku te dwa kierunki, a wy-

nikiem ich walki jest to ˝ycie tak n´dzne, brud-

ne i marne, a jednak tak niepoj´te, pe∏ne bla-

sków, wspania∏e i nieskoƒczone”2. 

Witkacowska Tajemnica to synonim nieosiàgal-

nego: sacrum, metafizycznego sensu istnienia;

tego, co sankcjonuje i uzasadnia ludzkie poczy-

nania. Jest jednak prze˝yciem niereligijnym, ra-

czej wspó∏konstytuujàcym ontologi´ cz∏owieka

ani˝eli stanowiàcym wymiar transcendentny jego

egzystencji. Mo˝e zatem witkacowska Tajemni-

ca jest wielkà mistyfikacjà, a artysta, nie mogàc

doÊwiadczyç dziwnoÊci, musi jà sobie wytwa-

rzaç? Na to pytanie znawca Witkacego nie daje

jednoznacznej odpowiedzi, ale nie wyklucza, ˝e

drogi autora Nienasycenia nie prowadzà do ce-

lu, lecz po prostu donikàd.

Bocheƒskiego fascynuje nie tylko twórcza osobo-

woÊç artysty. Odnajduje w nim tak˝e pokrewnà

dusz´. To witkacolog, który ze swym duchowym

patronem czuje g∏´bokà wi´ê: „Witkacy t´skni,

i ja t´skni´, do dawnych dobrych czasów, do

wspólnot niezak∏amanych, pi´knych indywidual-

noÊci” (s. 55). Opowiadajàc o cierpieniu nie-

szcz´Êliwej ÊwiadomoÊci, szukajàcej ratunku dla

zanikajàcej g∏´bi duchowego ˝ycia, które roz-

prasza si´ w mia∏koÊci i nijakoÊci bana∏u, rysuje

jednoczeÊnie dyskretnymi kreskami (auto)por-

tret wspó∏czesnego intelektualisty, targanego

niepokojami ponowoczesnego Êwiata. W tym

kontekÊcie Êwietne sà trzy szkice o trzech bada-

czach czytajàcych Witkacego. O tekstach tych

sam autor mówi:

„Pisa∏em te szkice z ducha Witkacego, drapie˝-

nie i bez respektu, czasem ironicznie i okrutnie,

gdy˝ zak∏ada∏em, ˝e b´dà najlepszà formà inte-

lektualnego podzi´kowania. Przede wszystkim

Puzynie, B∏oƒskiemu i Deglerowi. A tak˝e cno-

tom polskiej inteligencji” (s. 170). 

Wchodzàc w dialog z trzema wielkimi witkacolo-

gami, nie toczy sporu o poglàdy, sàdy, stanowi-

ska, choç wielokrotnie podkreÊla swojà niezgod´

na interpretacje wybitnych badaczy. Prowadzi

z nimi indywidualne, bardzo intymne rozmowy,

w których chodzi nie tylko o historycznoliterackie

ustalenia, lecz tak˝e o to, jak na ˝yciu pojedyn-

czego cz∏owieka odciska swà obecnoÊç dzie∏o

wielkiego artysty. 

DoÊwiadczenie jednostkowe ma dla Bocheƒ-

skiego, tak jak i dla Witkacego, wartoÊç najwy˝-

szà. W ten sposób swoim pisaniem, pe∏nym au-

toironii i humoru od Witkacego wyuczonymi,

odcina si´ zarówno od literaturocentrycznego

skupienia na tekÊcie, jak i od morderczego dla

122

1 WczeÊniej: Sztuka i mistyfikacja. PowieÊci

Witkacego, ¸ódê 1994 oraz Czarny humor

w twórczoÊci Witkacego, Gombrowicza, Schulza.

Lata 30., Kraków 2005.
2 Witkiewicz S.I., Dzie∏a zebrane, t. 13: Poj´cia

i twierdzenia implikowane przez poj´cie istnienia

i inne pisma filozoficzne (1902–1932), 

Warszawa 2002, s. 9.
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duchowej kultury uogólnienia. Bocheƒski ocala

ducha jednostki i ze smutkiem, ale bez przesad-

nej melancholi, odnotowuje zmiany w kulturze.

JeÊli si´ zastanowiç, dlaczego Bocheƒski od-

czuwa pokrewieƒstwo z Witkacym – to pewnie

dlatego, ˝e postrzega wspó∏czesnoÊç jako zisz-

czenie obaw ∏agodnego katastrofisty Witkace-

go.

Opowiadajàc o Witkacym – o jego wizji kultury,

w której to, co niepowtarzalne, indywidualne,

wyparte zostaje przez logik´ praw ogólnych, au-

tomatyzacj´ i masowoÊç sformatowanych po-

trzeb, opowiada te˝ o wspó∏czesnej kulturze,

w której Witkacowskie niepokoje wcià˝ n´kajà

jego m∏odszych o kilka pokoleƒ duchowych

przyjació∏, do których sam autor równie˝ si´ za-

licza.

Badacz ca∏y czas wyszukuje niteczki (lub sam tka

je dyskretnie, stwarzajàc pozory prawdziwoÊci)

∏àczàce przekonania Witkacego ze wspó∏cze-

snà kulturà, a t´ z kolei oglàda jako spe∏nienie

obaw artysty. Czasami jego uwagi zadziwiajà

rozpi´toÊcià skojarzeƒ. Komentujàc diabolicznà

Sonat´ Belzebuba, od diagnozy artysty przecho-

dzi do w∏asnej oceny wspó∏czesnoÊci: „Jedynie

niszczàc i deformujàc tradycyjne konwencje,

artysta mo˝e stworzyç dzie∏o sztuki – przekonu-

je publicznoÊç i samego siebie Witkacy. Dzisiaj

móg∏by twierdziç: dopiero natchniony przez dia-

b∏a postmodernista staje si´ artystà” (s. 88). 

Tym, co szczególnie ujmuje w pisaniu Bocheƒ-

skiego, jest sposób, w jaki nawiàzuje on kontakt

z czytajàcymi. Opowiada ze swadà, niewolnà od

autoironii, ale jednoczeÊnie od czasu do czasu,

z rzadka i mimochodem, daje do zrozumienia,

˝e opowieÊç t´ konstruuje z rozmys∏em i preme-

dytacjà. „(Przepraszam za sk∏adni´ potwornà)”

(s. 92) – notuje, czyniàc zarazem aluzj´ do po-

twornoÊci Witkacowskich demonów: potwornej

sztuki, potwornego problemu formy, potwornej

demonicznej kobiety, potwornej sztucznoÊci

i potwornego istnienia (por. s. 18). W innym miej-

scu prowadzony szalenie serio wywód prze∏amu-

je w przypisie bardzo witkacowskà apostrofà:

„Patrz kotku niepublikowany esej...” (s. 53).

A rozpoczynajàc rozwa˝ania o ontologii leÊmia-

nowskej nicoÊci – temat tyle˝ trudny, co niepro-

wokujàcy do ˝artów – poprzedza je autoironicz-

nym wprowadzeniem, po którym Witkacy ju˝ do

koƒca towarzyszy naszej lekturze, zerkajàc

w czytany tekst przez nasze rami´:

„NicoÊç to s∏owo trudne, nudne, skompromito-

wane, nadu˝ywane, zbanalizowane. Taki trywial-

ny wstrzàs, otch∏aƒ na wyciàgni´cie r´ki. Zapra-

sza do gadaniny, pisaniny, nicoÊciowej analizy.

Nie potrafi∏em si´ oprzeç” (s. 205). 

Kiedy zaÊ opisuje dziwne w biografii artysty przy-

gody z muzykà, stawia niezwyk∏à diagnoz´:

amuzja, którà w przypisie opatruje komentarzem:

„pos∏uguj´ [si´] tym terminem medycznym,

chocia˝ nie znam si´ na medycynie – wybacz-

cie” (s. 99). Przy okazji stwierdza jednak, ˝e ta

niezwyk∏a przypad∏oÊç: g∏uchota na muzyk´, nie

trwa∏a nieprzerwanie: „Kiedy [Witkacy] mia∏ sie-

dem lat zaczà∏ muzyk´, dzi´ki ingerencji si∏ wy˝-

szych, s∏yszeç, kiedy mia∏ zapewne dwadzieÊcia

dziewi´ç mo˝e trzydzieÊci, przez si∏y nieczyste,

s∏yszeç przesta∏” (s. 99). O ingerencji si∏ wy˝-

szych w ˝ycie racjonalisty Witkacego mówi

z ironià i humorem, po czym – ju˝ bez ironii –

nazywa Witkacego „artystà po muzyce”. Znaczy

to tyle, ˝e nie s∏yszy on ju˝ muzycznej harmonii

wszechÊwiata, ˝e schroni∏ si´ w mówieniu. To

dlatego – twierdzi Bocheƒski – dra˝ni go muzy-

ka rozlegajàca si´ z radioodbiorników, ponie-

wa˝ jest ona synonimem nowoczesnego, na-

skórkowego prze˝ycia mas, które ch∏onà ka˝dà

melodi´, b´dàcà raczej dysharmonià ni˝ har-

monijnym wspó∏brzmieniem, synonimem ha∏a-

su jako „koniecznego elementu rozproszonej

duchowoÊci” (s. 101). I, co mo˝e wa˝niejsze,

stanowià konkurencj´ dla pojedynczego, s∏abo
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s∏yszalnego g∏osu samotnego intelektualisty.

W ksià˝ce Witkacy i reszta Êwiata poznajemy

Witkacego, który nie tylko widzi, jak ulegajà od-

czarowaniu i banalizacji kultura i spo∏eczeƒstwo,

ale tak˝e jest Êwiadom, ˝e sam ulega temu sa-

memu procesowi zbydl´cenia. Bocheƒski poka-

zuje artyst´, dla którego twórczoÊç „to ostatnia

prowadzona na wszystkich frontach obrona

subtelnoÊci ducha”. Terapia estetyczna, jakà

stosuje Witkacy, „ma podwójnà si∏´ uzdrawiajà-

cà – leczy i ucz∏owiecza” (s. 56). Teoria Czystej

Formy pokazana zostaje jako zdyscyplinowana

technika duchowa dla s∏abnàcego i gasnàcego

ducha europejskiej kultury. Nie medytacja, nie

religia, lecz wstrzàs wywo∏any prze˝yciem este-

tycznym ma odwróciç bieg zdarzeƒ. A przecie˝

Witkacy rozumie doskonale, ˝e nowe, ob∏´dne

czasy potrzebujà nowej sztuki. Dlatego kontro-

wersyjnie korzysta z mo˝liwoÊci, jakie podsuwa

wspó∏czesna estetyka bana∏u.

Bocheƒski pokazuje przy tym rzecz fascynujàcà:

jak autoironia pozwala Witkacemu zdystanso-

waç si´ wobec w∏asnej sytuacji uczestnika kultu-

rowych maskarad. Ironia i autoironia to ostatnie

gesty oporu, które ocalajà go przed powszech-

nym chamieniem i prymitywizacjà. ZdolnoÊç do

parabazy staje si´ dla niego samego Êwiadec-

twem odr´bnoÊci i artystycznej wolnoÊci. Roz-

darty mi´dzy ∏atwymi przyjemnoÊciami ˝ycia

i pragnieniem g∏´bokiego doznania istotnych

wartoÊci, coraz cz´Êciej ulega jednak magne-

tycznej sile przyciàgania przez popkultur´, która

podsuwa przyjemnoÊci proste i przyst´pne.

Chroni si´ przed nimi Witkacy w∏aÊnie w ironii.

To dzi´ki niej „mo˝e uzmys∏owiç sobie i czytel-

nikom przestrzeƒ mi´dzy cz∏owiekiem, jakim

jest, a cz∏owiekiem, jakim chcia∏by byç [...].

Przez ironi´ Witkacy coraz wi´cej czerpie z mó-

zgu, coraz mniej z uczuç. Tak wpada w rodzaj

przerafinowania i wycieƒczenia” (s. 71). Oto

prawdziwa ironia losu: artysta, pragnàcy poko-

naç przepaÊç pomi´dzy w∏asnym istnieniem

i Tajemnicà, oddala si´ od niej coraz bardziej:

rozumowo wypracowane metody wywo∏ania

metafizycznego wstrzàsu prowadzà do kl´ski.

Racjonalny, krytyczny cz∏owiek p∏aci za swà

„mózgowoÊç” najwy˝szà cen´: nie potrafi ju˝

uczestniczyç w niczym, lecz jedynie ch∏odno

kalkuluje. Albo zapomina o przesz∏oÊci i daje si´

uwieÊç wspó∏czesnej kulturze, która powoduje

stopniowe zidiocenie, skretynienie i zanik wy˝-

szych uczuç. SztucznoÊç staje si´ losem artysty,

który ani nie mo˝e si´ wycofaç z wykreowanego

przez siebie Êwiata, ani nie mo˝e si´ w nim zreali-

zowaç. Dramat niespe∏nienia, nienasycenia towa-

rzyszy jego walce o ocalenie wznios∏ego wymiaru

w∏asnego istnienia. 

Âwietny rozdzia∏ Pisarz jako zak∏adnik wiedzy

potocznej pokazuje, jak trzej wielcy intelektuali-

Êci: Leon Chwistek, Karol Irzykowski i Witkacy

uzale˝nieni byli od potocznoÊci, z którà wal-

czyli: „Degradacjom spo∏ecznych projektów np.

u Witkacego towarzyszy parodystyczne uj´cie

treÊci kultury popularnej, kpina z informacji pra-

sowych, z modnego stylu ˝ycia itd. Te degrada-

cje nie tylko Witkacego, ale i Chwistka i Irzykow-

skiego nazwaç mo˝na emetykami, figurami repul-

sji. ArtyÊci chcà zwróciç wstr´tnà realnoÊç, którà

muszà mimo woli po∏ykaç. Dzi´ki humorowi zy-

skujà dystans równie˝ do roli artysty, dystans

pozorny, gdy˝ nie wynikajàcy z metakrytycznej

refleksji, ale z uwzgl´dnienia «punktu widzenia»

potocznoÊci na w∏asnà sytuacj´ twórczà. Ów dy-

stans mo˝na opisaç jako wprowadzenie w∏asnej

wypowiedzi do obcego kontekstu, jako intruzj´

zintelektualizowanego lub wysokoartystycznego

komunikatu w wypowiedê potocznà, przeprowa-

dzenie elitarnej dyskusji w otoczeniu pop. Arty-

sta mówi o sobie z autoironià, nie dlatego ˝e po-

strzega ograniczenia w∏asnego pisania ujrzane

z perspektywy wielkich dokonaƒ przesz∏oÊci, ale

mówi z autoironià o sobie, gdy˝ postrzega zby-

tecznoÊç swych dokonaƒ ujrzanà z perspektywy

odbiorcy popularnego” (s. 123). 
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A zatem pozostaje ratunek w sztuce. Dzia∏a ona

jak emetyk: s∏u˝y jako Êrodek na oczyszczenie

z trucizn rzeczywistoÊci. Wszystkie strategie gro-

teskowej deformacji, z autoironicznym samoob-

na˝eniem w∏àcznie, to figury wstr´tu, który artysta

odczuwa nie tylko do tego, co dociera doƒ z ze-

wnàtrz, ale tak˝e do tego, co odkrywa w samym

sobie – gdy stwierdza ze zgrozà, ˝e ch∏onie rze-

czywistoÊç, która nape∏nia go odrazà i abomina-

cjà, oraz ˝e staje si´ ona cz´Êcià równie˝ jego,

najbardziej prywatnego, Êwiata. Kicz, grafoma-

nia, tandeta i powierzchownoÊç: wszystkie te

uproszczone i pozbawione g∏´bi treÊci wspó∏-

czesnej kultury, parodiowane przez artyst´, czy-

nià go „wielkim zak∏adnikiem potocznoÊci”, bez

której jego potwornie Êmieszne gesty nie mia∏y-

by racji bytu. 

Przyznaj´, ˝e dawno nie czyta∏am ksià˝ki pisa-

nej z takà swadà, lekkoÊcià, autoironià i humo-

rem, bez uczonego zad´cia, za to z erudycjà

i dobrym smakiem. Ksià˝ki, która nie tylko Witka-

cego czyni bli˝szym naszej wspó∏czesnoÊci, ale

i czytelnika zmusza do zadania sobie pytania

o w∏asne relacje ze wspó∏czesnà kulturà. 

El˝bieta Winiecka 

Czar brzydkich
s∏ów

Janusz Rudnicki 

Âmierç czeskiego psa
Wydawnictwo W.A.B.

Warszawa 2009

„Jak cz∏owiek przychodzi na Êwiat, to tak z nicze-

go wpada w coÊ. To tak jakby areszt, nie? Obo-

j´tne co, kurwa, zrobisz, bli˝ej jesteÊ jebanej

w dup´ Êmierci. Pierdol´, nic nie b´d´ robi∏” –

konstatuje narrator w Robaczywym pacierzu.

Wierutne k∏amstwo. Robi wszystko, co si´ da.

Od pierwszej strony. 

No, mo˝e od drugiej – na pierwszej le˝y jeszcze

w ∏ó˝ku, rzucajàc poranne przekleƒstwa. Potem

ju˝ nie pró˝nuje. Wyprowadza na spacer czyje-

goÊ starego psa, kupuje mikroskop, wymienia

blat, w Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych wybiera si´

na przeja˝d˝k´ wyciàgiem krzese∏kowym... Ma

zadziwiajàcà zdolnoÊç mno˝enia czynnoÊci. Nie

doÊç, ˝e wcià˝ podejmuje jakieÊ dzia∏ania, to

ka˝de z nich urasta w szereg poddzia∏aƒ, pro-

wokuje dzia∏anie zwrotne. CelowoÊç tego, co

robi bohater-narrator, niejednokrotnie bowiem

budzi spore wàtpliwoÊci – jakby to o samo dzia-

∏anie, a nie o jego wynik chodzi∏o. Bo w∏aÊnie

dzi´ki temu, ˝e efektu ten pan przewa˝nie nie

osiàga, czynnoÊci si´ rozpleniajà. Kupuje mikro-

skop, ale nie ma nic do powi´kszenia, wi´c mu-

si wróciç do sklepu, by go oddaç. Zresztà los
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