
Zamiast wieoca... na młodego idiotę bez mlecza 
 

Z dużym zainteresowaniem przeczytałem artykuł Ewy Makarczyk-Schuster i Karlheinza Schustera o problemach 

tłumaczy w pracy nad dramatami Witkacego: Tłumacz i tłumaczenie. Kilka nienaukowych uwag o osobie i sposobie 

pracy tłumacza literackiego („Tematy i Konteksty” nr 2/2012). Mam nadzieję, że autorzy nie odbiorą niniejszego 

tekstu jako bezczelności, czy narzucania się z moimi „odkryciami”. Mogę chyba jednak pomóc w rozszyfrowaniu 

niektórych zagadek. Tłumacze piszą m.in. o niezrozumiałości fragmentu wypowiedzi Melchiora Abłoputo - niżej 

fragment, o który mi chodzi: 

 

 
 

Pisząc: zamiast wieoca na grób, Witkacy sparafrazował typowe ogłoszenie prasowe z pocz. XX wieku, którego celem 

miało byd poinformowanie o hojności darczyoców, którzy zamiast kupowad kwiaty na pogrzeb, przekazali datek 

na szczytny cel. 

 

 
 

 
 

Obecnie też się tak czyni, może częściej na weselach, gdy zaproszonych gości informuje się o zbiórce w przesłanych 

pocztą zawiadomieniach o ślubie i prosi się o niekupowanie kwiatów. Zbierane są datki na zakup książek dla 

bibliotek, dla domu sierot, na operację dziecka lub inny cel zaproponowany przez instytucje pożytku publicznego.  

 

Na pogrzebach opłaca się msze - zwyczaj ten nazywany jest „zamiast wieoca”. 

(http://www.jp2w.pl/pl/37921/95235/Pomagac_duszom_w_czysccu_cierpiacym.html)  

http://www.jp2w.pl/pl/37921/95235/Pomagac_duszom_w_czysccu_cierpiacym.html


 

 

Powyższe wycinki z gazety z 1924 r. zawierają dokładnie taką formę anonsu: „zamiast wieoca na grób”, jak to napisał 

Stanisław Ignacy Witkiewicz w dramacie Oni. Dalej następuje imię i nazwisko zmarłej osoby. Witkacy napisał 

po prostu takiego a takiego subiekta. Chciał pokazad, że tu akurat obojętne były personalia, subiekt jest tu 

everymanem. 

 

Kim jest młody idiota bez mlecza? To bardzo przykre dla współczesnego czytelnika streszczenie objawów 

popularnych chorób genetycznych u dzieci, takich jak zespół Downa, kretynizm (matołectwo) i anemia aplastyczna 

(zanik szpiku). Czyli dobry adresat dobroczynności (w ogłoszeniach zaprezentowanych wyżej, mowa jest o ochronce 

i domu sierot). Trudno powiedzied, czy Witkacy myślał o konkretnej chorobie. Słowo mlecz w tym fragmencie 

przetłumaczono ostatecznie na niemiecki jako Rückgrat, czyli kręgosłup. Archaiczne polskie określenie kręgosłupa to 

bowiem mlecz, stos pacierzowy. Ale w języku niemieckim das Rückgrat oznacza także w przenośni kręgosłup 

moralny, odwagę cywilną, co może prowadzid do zupełnie opacznego odczytania wypowiedzi Abłoputo.  

 

Mlecz w języku polskim ma wiele znaczeo. Nie chodzi tu z pewnością o roślinę, mniszka lekarskiego. Prawdopodobnie 

odrzucid też można zawartośd żołądka powstałą w procesie trawienia, czy limfę wypływającą z jelit. Ale trudno 

zignorowad powszechnie znane: nasienie, nie tylko samców ryb. Zatem mlecz oznacza spermę, plemniki. Osobnik bez 

mlecza jest bezpłodny. Zatem Witkacemu chodziło o dziecko lub młodzieoca upośledzonego umysłowo, który jest 

bezpłodny. Początkowo sądzono, że zespół Downa, opisany po raz pierwszy w 1866 r., pozbawia zdolności 

rozmnażania. Kolejne dekady badao wykazały, że obniża płodnośd, lecz jej nie pozbawia. Jak można wyczytad w 

Wikipedii: w XX wieku „idiotyzm mongolski” był najczęściej rozpoznawalną formą opóźnienia umysłowego. Większośd 

dzieci z rozpoznanym zespołem trafiała do specjalnych przytułków, niewielka ich częśd z problemami zdrowotnymi 

była leczona, a większośd umierała w niemowlęctwie albo wczesnej młodości. Powstanie i upowszechnienie ruchu 

eugenicznego doprowadziło do wprowadzenia w 33 z 48 stanów USA i wielu innych krajach programów przymusowej 

sterylizacji osób z zespołem Downa i innych, z porównywalnym stopniem niepełnosprawności. Gdy więc okazało się, 

że natura tego nie zrobiła, pozbawieniem mlecza osób chorych zajęły się społeczeostwa, wyposażone w aparat 

przemocy paostw. Trzeba przyznad, że ta częśd dziejów zachodniej cywilizacji jakoś do dziś, z trudem przebija się do 

powszechnej świadomości. 

 

Trudniej z rozszyfrowaniem zwierciadła:  

(...) nie wytrzymam i rąbnę. Zamiast zwierciadła. U nas w pułku zawsze tak. 

Ale też da się dociec, jaki ciąg skojarzeo miał Witkacy. W warszawskiej Legendzie o Bazyliszku Jan Ślązak wysłany, by 

pokonad potwora, ma uratowad dzieci Melchiora (Witkacowski Abłoputo to też Melchior) - Madka i Halszkę. Melchior 

jest płatnerzem - wytwarza broo białą, m.in. szable. Abłoputo w Onych, ma u boku szablę kawaleryjską i chce 

porąbad obraz Picassa. Pokonad w ten sposób potwora, czyli wszelkie objawy indywiduum (tak mówi wcześniej 

Abłoputo), z użyciem szabli, a nie zwierciadła. Zwierciadła użyłby, żeby pokonad legendarnego Bazyliszka. 

Odniesienie do pułku miało nas byd może doprowadzid do pamiętnej sceny z Potopu, w której pijana kompania 

pułkownika Kmicica we dworze w Lubiczu strzelała do czaszek zawieszonych na ścianach. Przy okazji dostało się 

i portretom przodków: w zamieszaniu postrzelano i Billewiczów, a Ranicki wpadłszy w furię siekł ich szablą. 

 

Oni powstali w okresie, gdy Witkacy lubił bawid się anagramami (o anagramie Padoval de Grifuellhes: 

http://www.witkacologia.eu/teatr/teksty/Rzodkiewki%20Lope%20de%20Vegi%20w%20Bezimiennym%20dziele.pdf) 

Jan Gondowicz odkrył, że Sturfan Abnol to Laborant Snuf. Anagramu doszukiwał się Daniel Gerould w nazwisku 

Tefuan. Abłoputo to także anagram: Opoła buta. Opoła to ostrugana, skrajna deska z kloca, z jednej strony płaska, 

z drugiej półokrągła, inaczej okorek, oblader, okrajka. Melchior z legendy o Bazyliszku nazywa się... Ostroga. 

a Melchior Abłoputo w Onych nosi lakierowane buty z ostrogami...  

Przemysław Pawlak 

Warszawa, 27 września 2013 r. 

http://www.witkacologia.eu/teatr/teksty/Rzodkiewki%20Lope%20de%20Vegi%20w%20Bezimiennym%20dziele.pdf

