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SZKIC DO PORTRETU WITKACEGO 

Należał do najniepospolitszych, oryginalnych i twórczych indywi
dualności w kulturze dwudziestolecia międzywojennego. Filozof 
i teoretyk estetyki, malarz, powieściopisarz i dramaturg - autor 
wielu rozpraw filozoficznych, trzech prac z zakre~u teorii malar
stwa i teatru, twórca trzydziestu kilku dramatów, czterech powie
ści oraz niezliczonej ilości portretów i kompozycji - wizji malar
skich. Twórczość teoretyczna i artystyczna Witkiewicza ma mocno 
odciśnięte piętno jego osobowości, znamionuje ją też „jedność 
w wielkości",konsekwencja w realizowaniu przyjętych motywów 
myślowych i założeń estetycznych. $wiadomością teoretyczną oraz 
prekursorską wynalazczością w zakresie nowych form sztuki góro
wał nad legionem współczesnych mu twórców również do awan
gardy przynależących. Łącząc cechy myśliciel~ i artysty stanowił 
niezwykle, odosobnione zjawisko w programowo, można powiedzieć, 
aintelektualnej literaturze i sztuce polskiej. 
Urodził się Stanisław Ignacy Witkiewicz 24 lutego 1885 r. w Kra

kowie. Jest synem Stanisława Witkiewicza, autora „z Tatr", „Na 
przełęczy" oraz znakomitych prac estetycznych, przy tym malarza 
i architekta. Atmosfera domu rodzinnego w Zakopanem sprzyja 
rozwojowi niesłychanie uzdolnionego chłopca w pacholęcym wie
ku pisze on swoje pierwsze utwory dramaty~zne, później zaczyna 
malować, interesując się matematyką, filozofią i literaturą. Stu
diował w krakowskiej Akademii sztuk Pięknych pod kierownic
twem Mehoffera i Stanisławskiego. Kilkakrotnie wyjeżdżał do 
Włoch, Francji i Niemiec, doskonaląc przez to swoje umiejętności 
warsztatowe i zyskując orientację w nowych prądach artystycznych 
sztuki zachodniej. Przyjaźnił się z Bronisławem Malinowskim, Ka
rolem Szymanowskim i Tadeuszem Micińskim; ten ostatni wywarł 
niemaly wpływ na jego późniejszą twórczość. Tragiczna śmierć na
rzeczonej spowodowała wielki wstrząs psychiczny, który pozostawił 
w osobowości Witkiewicza trwały ślad na cale życie. Będąc ciągle 
pod wrażeniem tej śmierci przyłączył się do ekspedycji naukowej, 
która pod kierownictwem znakomitego etnologa Malinowskiego 
wyjeżdża do Australii. Był to rok 1914. Ledwo ekipa wylądowała 
na australijskim brzegu - wybuchła wojna. Zobojętniały na wszyst
ko przyszły autor „Nienasycenia" jedzie do Rosji, mniemając, iż 

winien wziąć udział w wojnie. Po ukończeniu przyspieszonego kur
su oficerskiej szkoły piechoty jako porucznik lejbgwardii znalazł 

się na froncie. Był to przełomowy moment w życiu pisarza, który 
„na własnej skórze" przeżył upadek starego świata i mękę pierw
szego okresu rewolucji. Wydarzenia, których był naocznym świad
kiem, na zawsze pozostały w jego pamięci, ukształtowały jego po
glądy i, co ważniejsze, znalazły odbicie w jego twórczości literac
kiej. 

Witkiewicz, podobnie jak wielu pisarzy radzieckich starszej gene
racji np Gorki, Tołstoj, dostrzegał w rewolucji konsekwencje 
o charakterze negatywnym. Uznawał jej nieuchronność, nie nego
wał słuszności dążeń i walki mas pracujących. Przewrót ten łączył 
się wszelako w jego świadomości z uparlkiem sztuki niwelacją 

indywidualności. uniformizacją społeczeństwa. Nie znacz; to jednak, 
iżby Witkacy należał do apologetów starego ładu. Wprost przeciw
nie: w utworach swoich przedstawił rozpad dotychczasowej forma
cji społecznej, rozkład kultury burżuazyjnej, degenerację politycz
ną, narastanie totalitaryzmu. Tragizm jego polegał na tym, że 



odwracając s ię od zwyrodniałego świata na zagładc: skazanego - nie 
mógł zaakceptować rewolucyjnego programu odnowy. Pozostała 

mu tylko rozpacz i gniewny protest przeciwko postponowaniu indy
u;idualności ludzkiej i człowieczych wartości. Był w tym szlachet
nym spadkobiercą tradycji humanizmu. 

W 1918 r. wróciwszy do Polski rozpoczął swoją twórczość. Współ
pracował, jako główny teoretyk, z ugrupowaniem awangardy „For
miści", pisał w "zwrotnicy'', prowadził awangardowy 11 Teatr For
mistyczny", malował kontynuował studia filozoficzne, wygłaszał 

odczyty, toczył batalie krytyczne z najwybitniejszymi umysłami 
epoki. W ciągu ośmiu lat napisał większość swoich dramatów, wkrót
ce wydał dwie powieści (,,Pożegnanie jesieni", "Nienasycenie 11

), 

rozpoczął trzecią („Jedyne wyjście") \V rozprawach teoretycznych, 
dramatach i powieściach przeprowad~ł dema kacjc: ideologii i dok
tryn społecznych, prowadził nieustanną walkę z kłamliwymi złu

dzeniami i samopocieszaniem, odsłaniał i przedstawiał to, co w na
turze ludzkiej i społeczeństwie jest zwyrodniałe, podłe, nieczłowie
cze, a co kryje się za kwefem oszukańczych idei filozoficznych i po
litycznych. świadomość tendencji rozwojowych współczesnej mu 
epoki, refleksja filozoficzna n ad procesami społecznymi i politycz
nymi, przenikliwy, docierający do istoty rzeczy, osąd rzeczywisto
ści - pozwalały mu ocenić bez złudzeń sytuację Rzeczosobliwej, jak 
sam określał Polskę lat międzywojennych. Ten fanatyk „czystej 
formy" okazał się większym realistą niż autorzy najbardziej reali
stycznych powieści i dramatów. Był pisarzem dwudziestolecia mię
dzywojennego nie ty lko ze względu na cezurę chronologiczną twór
czości, ale głównie dlntego, iż podjął centralną problematykę tej 
epoki, przedstawił w syntetycznym ujc:riu i groteskowym kształcie 
tragiczną perspektywę państwa i społecze1\stwa, któremu „sny o po
tędze" przesłoniły realne niebezpieczeństwo zagłady . Jego powieści, 
dramaty (i,Oni", , Wścieklica", "Mątwa'', „Janul ka i córka Fizdej
ki", „Szewcy" i i~ . ). tak zdawałoby się wydestylowane z wszelkich 
skojarzeń z rzeczywistością, zawierały wicie okrutnej prawdy, 
wiele prognoz zbliżającej się nawały „zwielokrotnionego Dżyng i s 

-chana teutońskiego" i ostatecznej katastrofy. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz był twórcą tragicznie osamotnionym, 

ignorowanym, lekceważonym i wykpiwanym; rzadko wystawiano 
jego sztuki, nie interesowali sic: nimi twórcy teatralni, wkrótce nic 
chciano go drukować, z czasem przestano go czytać. J eszcze za ży
cia stawał się zapomniany toteż nic dziwnego, iż pod koniec życia 
zarzucił malarstwo i liter~turę. Nadszedł wrzesień 1939 r. Przepo
wiednie zagłady, fikcyjna wizja totalnej klęski ziściły się . 

Stanisław Ignacy \Vitkiewicz „jedyne wyjście" znalazł w samobój
czej śmierci na zapadłej \.\Si na Polesiu 13 września 1J :~i r. 

S. K. 



„.„Wścieklica" chwyta i ukazuje na scenie pękanie barier 
społecznych w pierwszych latach niepodległości, zawrotną 
karierę polityczną chłopa, nagłe przyśpieszenie w procesie 
demokratyzacji społecznej, jakie wówczas nastąpiło. Mniej
sza, że przypadek Wścieklicy był jeszcze osobliwością, wy
jątkiem, nie regułą. Rizecz w tym, że był już możliwy. 
Cwierć wieku wcześniej, w „Weselu" , chłop jest wprawdzie 
partnerem, który się liczy, z którym się pertraktuje, którego 
się pragnie zdobyć dla idei wyzwolenia narodowego. Czepiec 
może nawet rzucić w twarz inteligenckim politykom par~ 
gorzkich słów krytyki, że panowie „dużo by już mogli mieć, 
ino oni nie chcom chcieć". Ale trzeba na to zaaranżować 
wesele w chłopskiej chacie, neutralną płaszczyznę negocjacji. 
Na codzień wspólna płaszczyzna działania nie istnieje. Cze
piec nie spotka się z Dziennikarzem w parlamencie ani 
w redakcji. Czepiec narodu nie poprowadzi do walki zamiast 
Gospodarza. „Wścieklica" - po raz •pierwszy w naszej litera
turze - notuje nową sytuację społeczną chłopa: tworzenie 
się chłopskiej inteligencji i otwartą już dla niej drogę do 
najwyższy<:h stanowisk państwowych. W latach między
wojennych sporadyczne przypadki typu Wścieklicy rozpoczną 
właśnie proces, który ostatecznie i masowo dokona się w na
szych oczach w Polsce Ludowej. 

KONSTANTY PUZYNA 

~TANfSŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

JAN MACIEJ KAROL 
WSCIEKLICA 

dramat w trzech aktach bez trupów 
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J A N M A C I E J K A R O L W Ś C I E K LI C A ----------·---· 
Gospodarz wiej5'ki lat 39. Tęgi i wysoki. Ryżawy blondyn. 

Bardzo rasowy i przystojny, z dość wściekłą miną. Nos orli. 
Oczy śmiało patrzące (jasne). Wqsy dość cluże, ciemniejsze 
i bardziej rude niż włosy . 
RO Z AL I A Z SU PE Ł K I E W I C Z ó W W ś C I E-
KLICOWA 

Baba lat 45. Pochodzi z rodziny malomiesizczaiiskiej. Bar-
dzo ładna brunetka, jeszcze świeżawa. · 
WANDA LEKTOROWICZÓWNA _______ ·-

Fenomenalnie jak na owe czasy ładna blondynka, la t 22. 
Wysmukla i bardzo zgarabna. Nauczycielka wiejska. 

A N A N A ZYS DEM UR __ -·-·---- ------ ----- -··--· · „. ... _ ··-

Były ambasador na San Domingo. Wysoki. Nos orli . Bar
dzo gentelmeński. Silny na zimno. Lat 37. Ogolony zupel
nie. Cera żółta jak cytryna. 
KLAWECYN GORGOZAN BYKOBLAZJON 

Szef siekcji Ministerstwa Skarbu. Wysoki, tęgi blondyn 
bez urody, a za to z wąsami. Twarz krwista, 40 lat. 

_ _ .......•. „. .• . ....... .. . ... „ .... WŁóDZIMiERZ KŁOPÓCK1 

_ ..• . . „„ ..... EWA NAWROCKA 

.... „ .. „„„ EWA MILDE 

. . .... „ „„ . „„ LECH GÓRZYŃSKI 

.• • •..•.. . ....•. . .. · · · · -·· „ .. „ .. . „ ...... MIECZYSŁAW BŁOCHOWIAK 

ABRAHAM MLASK A UE R --------- ---·· ·········----·--··---------··-· „ . EUGENIUSZ NOWAKOWSKI 
L ichwiarz wiejski, lat 52-53. Chudy, Broda i pejsy. 

Ubrany w chałat. 

K IE R DEL I O N „ _ - ··--····· ···· · ·· · ···· -·······- · ·· ··- · ·· · ·· . ... __ _ ____ ·- • 

J ego sługa, ubrany w zgrzebną bieliznę, sŁomkowy kape
l1ls•z ·i lapcie. Długie włosy i broda. Albinos, lat 42. 
HE NRY K TWARDZI S Z „„ .. „ . „ . •. _ .. „ __ _ 

Wysoki, chudy brunet z wąsikami do góry, Typ bałkań
slw cygański. Ubrany w wytarty kostium do jazdy konnej. 
Lat 35. Wygląd draniowaty. Hycel gminny. 

V A LE NT I N A DE PEL LI NE E ···················-··--·--·-- · __ 
Recte Józefa Figoń. Kuch.arka hycla. Bardzo ładna, demo

niczna ruda osoba. Tak zwana „królowa brylantów". Bry-
lanty w uszach i na szyi (może fałszywe). Żmijowata. Ubra
na w zieloną s1uknię. 

CZE CZ OB UT . ______ ·---··· --------·-·· ·-···· . _ . ___ ---------------· 
Pisarz gminny. Brunet. Dlugie buty i portki khaki. Czar

na marynarka, czerwony krawat w białe Qroszki. Bladocze
koladowy melon. Wąsy. 

ZOSI A _ _ .... ____ . ···· --- . . . ...... .. . _ ·· -· 
Dziewczyna wiejska, służąca Wściekliców. Ubrana jas

krawo, po wiejsku, w czerowonych, pomarańczowych i zie
lonych kolorach. 

„ „. „ „„ .• „„„. ;}ERBY RL'BOLF IAf> E-lJ.52 IVl R.OC.25 K. 

„ ...... „. -'NALDEMA& KW A,Sil!:i!OiUiKI Si . JVll15LOVJ~)l ) 

. . .... . ...... „„„ ...•..... . .... KAZIMIERA STARZYCKA-KUBALSKA 

-···-· l-· _ ..... „.„„ •.............. „. ZBIGNIEW BARTOSZEK 

. ..... „ ....... .. . „ ...... „ ... „ MAGDA SZKOPOWNA-BARTOSZEK 

Rzecz dzieje się we wsi Niewyrypy - Dolne 

ASYSTENT REŻYSERA: 

Impicjent MAGDA SZK.OPÓWNA-BARTOSZEK Sufler 
EUeieta Jagiehłc!ł 
J~N l f\Jłl JfłR_Qc.,g Ą 



Tadeusz Żeleński Boy 

WITKIEWICZ 

„JAN MACIEJ KAROL WŚCIEKLICA" 

Kiedy przed cz.terema laty teatr krakowski wystawił pół
gębkiem „Tumo:ra Mózgowicza", cała prasa, z wyjątkiem ni
żej podpisanego, który jasno opowiedział się za nowym ta
lentem, rzuclła się na Witkiewicza w najgwałtowniejszy 
sposób. Nie było inwektywy, której by mu oszczędzono. 
Dziś, po „Wścieklicy" jeden z tych krytyków pisze: „Sztuka 
ta p.owinna się była ukazać w pierwszorzędnym teatrze li
terackim, nawet nie jako eksperyment, lecz. jako utwór doj
rzały i skończony". Co się stało? Czy Witkiewicz się tak 
odmienił? Ani trochę - ten uparty człowiek wciąż jest 
jeden i ten sam, zmienił się tylko, rozszerzył się sposób 
patrzenia na zjawiska teatralne. Można postawić tez.ę: je
żeli jakaś rz.ecz w sztuce wydaje się nam najdziksza, naj
niepodobniejsza do niczego, ale czujemy w niej talent, mo
żemy iść o zakład, że prędzej czy później rzecz. zwycięży 
i przerobi nasze oczy, uszy, intelekt, tak iż wszystkie rze
kome .dziwactwa wydadzą się nam konieczne i jasne. otóż 
ten tailent bucha po prostu z Witkiewicza wszystkimi pora
mi - i więcej niż talent; co do mnie nie zawahałbym się 
go nazwać jedną z najsilniejszych indywidualności w pol
skiej slztuce współczesnej. I co za motor! To też „Wściekli
ca" w swoim rodzaju! 

Malarstwo i scena to u niego jedno. Kompozycje jego 
malarskie to oszałamiająco bogaty, niesamowity teatr, za
krzepły na płótnie: teatr o tak nasilonym życiu, iż nad
mi,arr jego chce wypluć pliucami aktora., .wykrzyczeć j~go 



głosem; jaik . xoowuż teaitr jego raz po •raz; zastyga w obrazy 
odbi:i·aijące jaik: gdyby w samo.zdrumieniu dlziwiny sen życia. 
SltooUJneik WirtJkiewilcza tak do s:zrtulkli, jak do życi1a jest zasad
nicow trag.i•c:zmy, ale wyraża się w jalki·ejś wściekłej farandoli 
mais:zlk.air, st/wmów szczeirzącyich zęby w poczwaTnych uśmie
chiatch, to mów mÓ'Wli.ą.cych słowa, '.kltóre wtrącają w zadu
mę, a:by z Tlliej 2lbu•dzić ra.z po raz bl"utainym zgrzytem. A 
wszystko razem to jakiś olbrzymi „kabaret metafizyczny", 
w '.kltórym kru[isami. wJec1mość, a paja'Cem dusza ludzka, 
w;ciąż ta sama, wciąż jedna pod pstrok.aoi7ll1ą kos.t~umów. 

Teatr Witkiewicza jest na wskroś egotyczny. To wciąż on 
sam, chodząc na głowie z dziwacznie wykrzywioną twarzą, 
podkłada Hamletowe „być albo nie być" pod melodie wszys
kich murzyńskich jazzbandów; a dokoła niego podgryguje 
rój ima;sek żyjących upicxrnym refleksem jego życia. W tran
sformizmie tych reinkarnacji odbywa Witkiewicz szczegól-
11e wędrówki: to widzimy go w gabinecie genialnego mate
matyka, to gdzieś pod zwrotnikiem, to w szpitalu obłąka
nych, to w polskiej chłopskiej zagrodzie we wsi Niedorypy 
Małe nad rzeczką Chlipuchą. 

Sztuka ta tym różni się od innych utworów Witkiewicza, 
że pisana jest w wesołości ducha. W chłopku samouku, któ
ry, pchany własnymi zdolnościami i ambicją żony, szczebel 
po szczeblu idzie wciąż wyżej - aż na fotel prezydenta re
publiki; w pęknięciu wewnętrznym wynikłym stąd, iż rze
czy, które posiadł, przerastają napięcie jego ambicji; w bi
gosie, jaki przedstawia chłopska mózgownica, naładowana 
forsownie „pańskimi" wiadomościami, dostrzegł Witkiewicz 
(takie mam wrażenie) jakby parodię owej „tragedii indy
widum", która tyle razy stanowiła przedmiot jego utworów. 
Wszystko tu jest jakby autoparodią: „demoniczna kobieta'', 
powtarzająca się często w utworach Witkiewicza, jest tutaj 
wiejską nauczycielką. Czy w otoczeniu Wścieklicy, na które 
składają się: lichwiarz, hycel, parobek, kretyn i dwóch 
urzędników ministerialnych, chciał dać Witkiewicz syntezę 
społeczeństwa, tego nie odważę się rozstrzygać ... Wątpię -
gdyż mimo, że z pewnością będą podsuwane temu utworowi 
intencje satyry, ba, nawet bardzo aktualnej satyry politycz
nej, mam wra7enie, iż sprawy społeczne obchodzą w grun-



cie Witkiewicza dość mało; istotą dramatu jest dlań zawsze 
łamanie się wewnętrzne, zmaganie się człowieka z samym 
sobą i miażdżącym go faktem istnienia. 

Cała sztuka rozgrywa się w nierealnych wymiarach owej, 
Witkiewiczowi tylko właściwej, stylizacji, dzięki której -
i taka jest jego teoria dramatyczna - powinno się opuszczać 
teatr z uczuciem przebudzenia się z dziwnego snu. 

Teatr ten przykuwa i fascynuje widza dwiema zwłaszcza, 
krańcowo, zdawałoby się, różnymi rzeczami: obraz i gra in
telektu . Wizja plastyczna jest u Witkiewicza tak silna, iż mi
mo że nie pod jego kierunkiem opracowano tę sztukę, posz
czególne sceny grupują się same z siebie w kształt jego włas
nych obrazów (zwłaszcza rysunków); gra intelektu wynika 
z mózgu , który nawyk filozoficznego myślenia (posunięty 
czasem aż do przeładowania dialogu zawiłą filozoficzną ter
minologią) łączy z n iesłych~.nie żywym darem komicznym 
i zmysłem niespodzianki. Ta „nieoczekiwaność" tego, co kto:i 
uczyni lub powie, to też jedna z „zasad" Witkiewicza. A kon
trasty te i niespodzianki żywiej może działają w tym utwo
rze niż w innych sztukach Witkiewicza, gdyż bardziej niż 
gdzie indziej wyrastają tu one z podłoża rzeczywistości na 
wslcroś artySltycznie przetworzonej lub - aby użyć terminu 
ulubionego Witkiewicza jako teoretyka sztuki - zdefor
mowanej. 

Ciekawy był widok sali wypełnionej rzadko w tych mu
rach oglądaną publicznością: cała elita umysłowa Warszawy, 
liczna kolonia zakopiańska etc. Otóż publiczność ta, której 
może krytyka jutro wytłumaczy, że sztuka jest dziwaczna 
i niezrozumiała , wczoraj, powodując się na razie własnym 
instynktem, bawiła się znakomicie, oklaskując z zapałem 
sztukę i aktorów, a po drugim i po trzecim akcie zgotowała 
obecnemu na premierze aµtorowi gorącą owację. Czuć było 
w powietrzu ów ozon podniecenia, właściwy momentom, 
J;iedy się w teatrze naprawdę coś dzieje. 

TADEUSZ ŻELEŃSJ.U BOY 

(„Flirt z Mel11omeną", Wieczór V) 
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Aleksander Fredro 
ŚLUBY PANIENSKIE 

Tirso de Molina 
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SZCZĘŚCIE FRANIA 

Wojciech Bogusławski 
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Christopher Marlowe 
E D W A R D II 

Kornel Makuszyński 
PRZYJACIEL WESOŁEGO DIABŁA 

Stanisław Ignacy Wiikiewicz 
JAN MACIEJ KAROL WŚCIEKLICA 

W PRZYGOTOWARIU 

Aleksander Fredro 
GWAŁTU CO SIĘ DZIEJE 

Kierownik techniczny 
Główny elektryk 
Elektroakustyk 
Elektryk sceny 
Kier. prac. krawieckiej 
Kier. pr.ac. stolarskiej 
Kier. prac. malarskiej 
Plastyk 
Slusarz 
Modelator 
Tapicer 
Farbiarka 

.Józef Karbowiak 
Stanisław Jeziorski 
Jan Laskowski 
Stanisław Indrusyna 
Jan Marciniak 
J a n Swiderski 
Franciszek Piątek 
Bartłomiej Wierzejewski 
Jerzy Meszyński 
Tadeusz Gościniak 
Władysław Teodorowicz 
Apolonia Kuźmicka 

STAŁE DNI PRZEDSTAWIEŃ W KOSZALINIE I SŁUPSKU: 
PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA, 

Przedsprzedaż biletów: 

KOSZALIN: Dział Organizacji Widowni codziennie (z wy
jątkiem niedziel i poniedziałków) w godz. 13-14; kasa te
atru w dniach przedstawień na godzinę przed spektaklem 

oraz kasy „Orbisu" w godz. 10-17, tel. 37-57, 24-64. 

SŁUPSK: Kasa Teatru codziennie z wyjątkiem niedziel 
poniedziałków godz. 11-18 oraz w dniach przedstawiet1 

na godzinę przed spektaklem. 

ZAMÓWIENIA NA BILETY: 

KOSZALIN: Dział Organizacji Widowni tel. 20-58 
Kierownik działu - Ditta Łokuciewska 
Organizator widowni - Henryk Koska 

SŁUPSK: Kasa Teatru tel. 52-85 
Organizator widowni - Jadwiga Subocz 

Druk programu : Koszalińskie Zakłady Graficzne 
Skład: J . Natusiewicz, Łamanie : L. Guła 
Klisze : H. Stankiewicz. Druk: St. Bralewska 



Cen.i zl !,-

REPRODUKOWANE PRACE MALARSKIE ST. I. WITKIE
WICZA POCHODZĄ ZE ZBIORÓW MUZEUM PO:vtORZ.I\ 

$RODKOWEGO W SŁUPSKU. 

str. 3 - Portret Nany Stachurskiej 
str. 5 - Portret doc. Stefana Glassa 
str . 11 - Portret Na ny St1ehurskiej 
str. 13 - Portret dra Teodora Biruli - Bialynit·kieg0 
st r 15 - KQm poz.Fja· „Lnri y Mackhet" 
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