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W numerze 3/2015 miesięcznika „Twórczość” ukazała się recenzja tomu Dzieł 

zebranych Stanisława Ignacego Witkiewicza, który miałem przyjemność przygotować 

do druku i opatrzyć posłowiem. Gdyby potraktować wypowiedź Łukasza Saturczaka na 

temat zbioru prac filozoficznych Witkacego w kategoriach wprawki młodego adepta 

pióra, która miała na celu tylko zwrócenie na siebie uwagi (podejście: „niech mówią 

źle, byleby mówili”), nie byłoby sensu na nią odpowiadać. Niestety artykuł ukazał się w 

„Twórczości” – piśmie z dużą tradycją i ambicjami. Jest to bardzo niepokojący fakt, 

który w najlepszym wypadku należy uznać za „wypadek przy pracy”, w gorszym – za 

efekt bardzo złej praktyki przyjmowania tekstów do druku „jak leci”.  

 Chciałbym zacząć od dwóch uwag natury ogólnej. Po pierwsze, autor, nie wiadomo 

czy nieświadomie, wypowiada się w sposób, który stanowi główny przedmiot jego 

ataku. Trudno powiedzieć, czy jest to parodystyczna w zamyśle stylizacja „na 

Witkacego”, czy autor pisze to wszystko na serio. W każdym razie już początek tekstu 

zdradza objawy daleko posuniętej megalomanii. Jaskrawym przejawem takiej postawy 

jest ocena historii literatury polskiej i miejsca, jakie zajmuje w niej Witkacy.  

Pretensjonalna i protekcjonalna uwaga o „studentkach polonistyki” i ich bezkrytycznym 

uwielbieniu dla Brunona Schulza czy określenie powieści Witkacego mianem 

„topornych” tylko takie wrażenie pogłębiają.  

 Po drugie, omawiana wypowiedź, nawet przy bardzo złagodzonych kryteriach, nie 

spełnia wyznaczników recenzji. Ma raczej formę niby-eseju,  jest głosem na marginesie 

marginesów omawianej pozycji. Zabieg retoryczny, z którym mamy do czynienia,  jest 

nomen omen bardzo sprytny i może umknąć uwadze przy lekturze tej gładko i wartko 

napisanej (aż chce się dodać: na kolanie i w pośpiechu) recenzyjki-paszkwilu. Polega on 

na „wzięciu w nawias” omawianej książki i wypowiadaniu się z poziomu meta o czymś 

zupełnie innym. W tym wypadku o domniemanej karierze Witkacego jako domorosłego 

filozofa.  
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Warto przytoczyć w tym miejscu w całości fragment, który stanowi credo całej 

recenzji. Jest on jednocześnie przykładem hochsztaplerki intelektualnej, jakby to 

określił Witkacy „wyższej marki”. Otóż Saturczak zaznacza w pewnym momencie 

stanowczo: „I nie, nie zamierzam w recenzji analizować poszczególnych tekstów i 

sprawdzać, jak poglądy związane chociażby z ówczesną fizyką czy biologią mają się do 

badań współczesnych, bo nie ma to sensu absolutnie, a i znam się na tym w stopniu 

znikomym. Poza tym znacznie ciekawszy jest tutaj sam Witkacy, a raczej tworzony 

przez niego wizerunek własnej osoby”. Czego się więc dowiadujemy? Przede 

wszystkim tego, że recenzent nie ma bladego pojęcia o kwestiach, których dotyczy 

omawiana praca i nie ma sobie nic do zarzucenia, ba, poczytuje to sobie chyba za jakąś 

szczególną zasługę. To jeszcze można przeboleć, nie każdy musi być intelektualnym 

„zboczeńcem” i interesować się filozofią czy nauką. Problem w tym, że takie podejście 

nie przeszkadza Saturczakowi w wygłoszeniu autorytatywnej opinii („absolutnie”) – 

zdanie na temat filozofii Witkiewicza ma jednoznaczne i wyrobione. Czyli co? Nie 

znam się, ale mimo to, a może tym bardziej, się wypowiem. Bardzo to współczesne i 

symptomatyczne dla poziomu różnych debat, nie tylko tych dotyczących filozofii. 

Rozumiem, że filozofia nie ma dla autora żadnego znaczenia, teza jest już gotowa, nie 

trzeba jej dowodzić, ale wynik jest komiczny. Można bowiem uznać, że cała recenzja 

jest oparta na bardzo specyficznym dowodzeniu. Autor główkuje mniej więcej w ten 

sposób: Jeśli ja się nie znam na tej całej filozofii, to tym bardziej nie mógł rozumieć 

tych wszystkich Whiteheadów i Metallmannów jakiś tam Witkacy. Istna perełka 

logiczna. Nie trzeba chyba być nawet laikiem w dziedzinie logiki, żeby uznać takie 

rozumowanie za wadliwe. Ale po co się męczyć? Papier jest cierpliwy.  

 Autor przedstawia Witkacego jako klinicznego wariata, który uzurpuje sobie prawo 

do krytykowania wszystkich i wszystkiego. Zapomina jednak (przemilcza?), że ta 

krytyka z czegoś wynika, jest oparta na żmudnych studiach (śladem po nich są 

drobiazgowe notatki Witkiewicza na kartach czytanych przez niego książek). Nie ma 

śladu po ogromnej pracy samokształceniowej, jaką ten człowiek wykonał. Witkacy w 

optyce omawianej recenzji to nie jeden z bardziej twórczych i wszechstronnych ludzi w 

naszej historii najnowszej, tylko jakiś nadęty balon, który nakłuty przez przenikliwego 

Saturczaka pęka z hukiem. Komentator myśli Witkiewicza na serio uważa, że ci 

wszyscy, którzy toczyli dyskusje z Witkacym, prowadzili wieloletnie polemiki, dali się 

nabrać jak dzieci. Za naiwniaków ma więc Ingardena, Corneliusa czy Kotarbińskiego. 
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Jak dobrze, że pojawił się wreszcie ktoś tej miary co Saturczak i otworzył nam 

wszystkim oczy.  

 Wydaje się, że autor recenzji postawił sobie za cel spełnienie wszelkich 

wyznaczników złej krytyki, które tak często piętnował Witkacy. Mamy więc nie 

rzeczową dyskusję z poglądami, tylko „babranie się” w psychice autora i tworzenie 

jakichś niby-głębokich psychologizujących uogólnień.  A wszystko po to, by nie trzeba 

było zająć się na serio proponowaną problematyką. Stąd to obsesyjne wręcz wyciąganie 

rzekomej komiczności tekstów, epatowanie złośliwościami i żarcikami Witkacego, z 

których chyba największymi na przestrzeni ponad 700 stron recenzowanego tomu są 

skrupulatnie przywołane przez krytyka „koty” i „anioły” z przypisów. Poczucie humoru 

Witkacego, jego specyficzny sposób wypowiadania się stają się tu głównym 

przedmiotem badania, ich znaczenie zostaje monstrualnie rozdęte, mamy mieć chyba 

wrażenie, że czytamy recenzję nie prac filozoficznych, ale jakichś krotochwilnych 

tekstów satyrycznych. Niestety taka praktyka wpisuje się w szerszy trend, który polega 

na metodycznym pomniejszaniu znaczenia filozofii Witkiewicza. O tej specyficznej 

strategii traktowania dorobku filozoficznego autora Szewców jako „intelektualnego 

żartu” pisałem obszernie gdzie indziej
2
. Tutaj wystarczy tylko, jeśli powiem, że 

podejście to polega na przyszywaniu Witkacemu łatki niegroźnego dziwaka, który 

swoją filozofię tworzył dla hecy i taniego efektu. Z czego to wynika? Otóż sądzę, że z 

wymagań, jakie stawia Witkacy przed czytelnikiem jego prac filozoficznych, którym 

mało kto ma ochotę dziś sprostać. Szuka się więc łatwych rozwiązań, sposobu szybkiej 

neutralizacji „problemu”, jakim jest rozbudowany system monadyzmu biologicznego
3
. 

Takim szybkim i ostatecznym rozwiązaniem jest opisane wyżej upupienie, przyklejenie 

maski błazna. Można zrozumieć, że ktoś nie ma serca do filozoficznych analiz, nużą go 

one, nie widzi w nich żadnego sensu, tylko czemu obraża on tych, dla których znaczą 

one tyle, co dla Witkiewicza, czyli bardzo wiele?  

 Naśladując manierę wywodów recenzenta, można pokusić się o niepokojącą 

konstatację, że leczy on jakieś własne, głęboko skrywane kompleksy. Najwyraźniej 

dlatego przytacza długie cytaty mające świadczyć o rzekomej wyniosłości Witkiewicza 

czy imputowanie mu kompleksu niższości wobec Malinowskiego. W takim ujęciu 
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 Celowo nie podaję adresu. Jeśli autor recenzji zada sobie trud przejrzenia Noty wydawniczej, znajdzie go 

na s. 697. Wtedy też pewnie zostanie rozwiązana zagadka rzekomego „niedokończenia książki”.  
3
 Takich problemów nie ma w przypadku Schulza czy Gombrowicza, którzy systemów filozoficznych nie 

tworzyli i łatwiej wpisują się w ponowoczesne siatki pojęciowe. Witkiewicz ze swoim klasycznym 

podejściem do problematyki filozoficznej wyraźnie odstaje od wspomnianej dwójki. Postmodernisty, 

przynajmniej w filozofii, się z niego nie zrobi. To jednak temat na inne opracowanie. 
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każdy prztyczek w nos ćwierćinteligenta, który wymierza Witkacy, stanowi obrazę 

majestatu. Tylko po co tak brzydko się tłumaczyć? Przecież Witkacy nie zmuszał i te 

snoby, które kolekcjonują Dzieła zebrane, też nie zmuszają nikogo siłą do lektury jego 

tekstów. Zawsze można spędzić czas na innych pożytecznych zajęciach, niekoniecznie 

grze w brydża, np. udzielając się na portalach społecznościowych, blogach itp. Tam 

poetyka proponowana przez Saturczaka pasowałaby o wiele bardziej. Pisząc o 

Witkacym, sprawia on bowiem wrażenie, jak gdyby ktoś zadawał mu piekielne męki, 

może to jakiś rodzaj perwersyjnej, masochistycznej rozrywki? Tylko po co jeszcze o 

tym pisać? Czytanie tej elukubracji przypomina lekturę recenzji tomiku poezji 

sporządzonej przez geodetę w języku geodezji. Ani to sensowne, ani zabawne.   


