
... 



Państwowy 
Teatr 

Ateneum 
im. 

Stefana 
Jaracza 

Sezon 
1968/69 

PROGRAM 

Warszawa 
1~ Czerwiec 

1969 



SONATA BELZEBUBA CZYLI PRAWDZIWE 

OSOBY: 

13ABCIA JULIA Anna Ciepielewska 

KRYSTYNA CERES - jej 'Wnuczka Jo.anna Jędryka-Chamiec 

ISTV AN SZENTMICHALYI - kompozytor f Edmun~ Fetting 
l Andrze1 Seweryn 

HIERONIM SAKALYI - bubek ele,gant:ki Ronwn Wilhelm'i 

BARONOWA SAKALYI - 'jego mabka Halina Kossobudzka 

TEOBALD RIO BAMBA Bogusz Biiew;.;ki 
JOACHIM BALTAZAR DE CAMPOS 

DE BALEASTADAR - plantator 

HILDA F AJTCACY - śpiewaczka opery 
1w Budapeszóe 

III premiera w sezonie teatralnym 1968/69 

Bolidan Bear 

Iga Cembrzyńska 

ZDARZENIE W MORDOWARZE-stanislaw Ignacy lłithiewicz 

CIOTKA ISTVANA 

DON JOSE INTRIGUEZ DE ESTRADA-

- ambasador hiszpański w Brazylii { 

LOKAJ BARONOWEJ SAKAL Yl 

AZ DR U BOT 

CHEBNAZEL 

LOKAJE 

Krystyna Borawicz 

Andrzej Seweryn 
Henryk Łapiński 
Henryk Lapi'l'iskpdnlt/ · Qamo~ 

Marian RuU~a 

Ludwik Pak 

xxx 

Rzecz dzieje się w wieku XX w Mordciwa11z1e· na We:;gnech 

Reżyseria: Wanda Laskowska 

Scenografia: Zofia Pietrusil'iska 

Muzyka: Włodzimierz Kotofiski 

Układ taó-ców: Jagienka Zychówna 

Dyrektor Teatru i Kierownik Artystyczny: Janusz Warmiński 



ITKACY 

Alina Grabowska 

Stanisław Ignacy Witkiewi-c z, syn zn anego pisarza i te oretyka 
sztuki Stanisława, UDodzi l się w r. 1885 w Warsizawie. J ego ro
dz icami chrzestnym i byli: Saba la i H elena Mod rzej ewska. Lata 
dz ie>eięce spędz i ł w Zakopanem , a i później słynna Jaszczu
rówka była jego „bazą" mieszlrnn i cwą . Atmosfer a Krakowa 
początku XX wieku s p r zyj a ła rozwJjowi zainteresowań art:· 
stycznych u młodego Witkiewi.cza. Wstępuje na Akademi ~ 

Sztuk Pięknych m aluje z zapał€m na turali styczne por tTe-ty 



i krajobrazy, wyjeżdża do Mona'chium celem pogłębienia wie
dzy. Rok wybuchu wojny (1914) zastaje go w Australii, gdzie 
był sekretarzem znanego etnologa Bronisława Malinowskiego 
i miał uczestiniczyć w ba.daniach na'd folklorem plemion a c1-
strnlijskich (reminiscencje tego pobytu odnaj.dziemy w nie
jednej sztuce Witkiewicza). Po·d wpływem wieści o wybucnu 
wojny zgłasza się na front i w randze oficera walczy w pułku 
Preobrażeńskim. W Rosji przeżywa rewolucję październikową, 
następnie powraca do kraju. 
W latach między wojennych je9t Witkiewicz właścidelem 

„firmy portretowej St. I. Witkiewi-cz". Jak twierdzą ci, co gc 
z·nali - „a był okres, kiedy każdy, parający się mniej czy 
więcej udolnie piórem czy pc;dz1lem, uważał za swój obowiq
wk poznać i odwiedzić Witkaca" (art. Edyty Gałuszkow~j 

z „Głosu Plastyka" r. 1947) - Witkiewkza cechowała ni e
zwykła szybkość maliowania. Wy1konywał killka obrazów w 
ciągu dnia - najtańsze były w „firmie" portrety „ładne" 

(tzn. naturalistycz.nc), najdroższe - ,,iportrety 1psychologic1.
ne". Najdekawsze są ch yba rysunki piórkowe, robio·nc w 
snach peyotlowych . 
Jednocześnie zajmuje go t eoria . Wydane w r. 1918 „Nowe for
my w malarstwie i wynikające stąd nie.porozumienia" zawie
rają już niemal pełny wykład jego stystemu estetycznego . 
Sys tem ów re.zwinął następnie w „Szkicach estetycznych'' 
wyd. w r . 1922. Pisze sztuki - w ciągu lat 1917-1937 napisał 
ich ponad 30. Teorii .dramatu i „te atralowi" (tzn . ludziom 
i sprawom teatru) poświc;cil prncc; wydaną w r. 1923: „Teatr -
wstc;p do teorii Czystej Formy w te atrze". Jest Witkiewicz 

t1utorem dwó·ch wydanych w latach 1927 i 1930 powiesc1 
pt. „Pożegnanie jesieni" i „Nienasycenie" (fragmenty powi eści 

pt. „Niemyte dusze" drukcwal w „S1ki~wie") oraz autorem bar
dz.o interesują!cej rozprawy o teotrii powieści (ZET z 34 r .). 
Zajmuje go filozofia. Mawiał podob:no : „ten problem trzyma 
mnie przy życiu". Wykład poglą·dów filozofi.ozn ych zawarł w 
wydanej w r. 1935 pracy pt. „Pojęcia i twierdzenia impliko
wane przez poj 1ęcie istnienia" i rozprawie „Idealizm a realizm" 
druk. w XLII R. Przeglądu Filozoficznego. 
Jednocześnie przez cale niemal dwudziestolecie bierze aktyw
ny uc1zfał w przeróżnych polemi1kach estetycznych czy filozo
ficznych, drukując na łamach niema,] wszystkich czasopism. 
N a uwagę zasługują szczególnie artykuły :zamieszczane w „Zt."
cie", a więc: „Ogólna krytyka ma,terializmu fizykalnego", 
artykuły ,poświęcone Leonowi Chwistkowi - „demonowi in
telektu" (ZET), brosziura o „Czystej Formie", wydana w r. 
1921, polemi1ki z Breiterem, Sternem, Irzykowskim i in . 
Z tego ni€1pełnego· przecież przeglątlu - moi.na się zoriento
wać , jak bujna to była osobowość. Żywotność twórcza i in
telektualna Witkiewicza musi zdumiewać. Ta pasja i drapież
no·ść przejawia się zresztą i w jego książ;kach, w jego styiu, 
w ironu, z jaką pisywał swe najtrudniejsze nawet rozprawy 
filozoficzne . Taki też był po·dobno „na codzień". Gwa~to·w1~y 

w przyjaźnia-ch i nienawiściach , wyśmiewany przez jednych, 
wielbiony przez innych, oto-czony legendą m orfin ist y i eroto
mana, dziwak o którym krążyło tysiące anegdot, umarł - tak 
jak żył - popełniając samobójstwo w dni u 18 września 1939 
roku. 



Mieczysław Jastrun 

TEATR WITKACEGO 

'Teatr Witkacego. W biały dzień czy w białą noc dzieją się tu 
rzeczy, o których lylk<l po kryjcmu śr,ili filozofowie i dra
matopisarze. Teatr wyzwolony ca~kowicie z wszelki-eh kun
wencji. Od komedii rybałtowskiej, od Shakesi:;eare'a zaczęła 
się wielka błazenad.a wobec wid,owni. Shakespeare robił to 
z brutalnością, ale i z wdzi'ękiem. Prze-cież to on pierwszy na 
taką skalę pomieszał jawę ze snem. O tym mówi się wyraźnie 
na przykład w „Burzy". „Sen nocy letniej" wydawał się daw
nym widzom błazeństwem. Wystarczy przypomnieć Dpinię in
teligentnego skądinąd wiel'biciela widowisk teatralmych -
Pepysa . Klasycy francuscy wypędzili z tragedii jarmarczne 
wstawki i wszelką bz<lurę plebejską, za to używali sobie w 
komedii. Romantycy doprowadzili w swoich reprezentatyw
nych dziełach powagę i .patos do absurdu. Dziś ogląda si'ę i-eh 
wizje sceniczne z pewnym zażenowaniem. Ale to może być 
po prostu niestrawność po przejedzeniu się - u nas zwłaszcza, 
gdzie teatr narodowy gra na najwyższych strunach. Wyspiań-



ski. „Wesele" jest w końcu również parodią, nie tylko dal
szym ciągiem. 
U Witkacego ·nie ma farsy. Jest serio odwró·cone, serio wy
krzywione jak twarze jego niektórych portretów, jak obn.zy 
w rozbitym lustrze. Romant:vc~r i Wed~kind usHowali je.sz·cze 
uzasadnić w ten czy inny s.posób szaleństwo dziejące się przed 
w:dzem. U Witkacego wkrac·zamy od razu w kraj obh,~dLl 

i więkswść je go pDstaci jest czyte1na w świeit.le obłąikani:i. 

Jeśli papież Juliusz II zjawia się tu w otoczeniu naszych 
współczesny·ch, to ma ten zabieg inną wymowę niż miesza1nie 
czasów, postaci i kultur u Wyspiańskiego, gdzie jest tvErn 
wyciągni·ęcie pewnych konsekwencji z teatru romantyków. 
U Witikacego wszystko co ukazuje się 11a scenie, to kipina zp 
„z·drowego rozsądku'', prowokacja terror i zgroza bez dekora
cji i przyćmionych świateł. Świat autora ,.Tumora Mózgowi
cza" jest światem wyic!o:bytym z mroków, o jakich nie śnili 

ani romantycy ani Przybyszew9ki. Przy tym teatr ten jest 
zaprzeczeniem „czystej formy". 

„To jest pyszny kawał. Ja trzymam się przez to, że patrzę na 
wszystko jak na kawałek fantastycznej powieści" - mówi 
Fletrycy w dramacie „Guybal Wahazar czyli na przełęczach 

bezsensu". Cały ten dramat, napisany w r. 1921 ~est jakby 
zapowiedzią „Czekając na Godota" Becketta. „Piekło je:;t 
jedną wielką poczekal.nią" pada tu to rewelacyjne zdanie 
o czekaniu. Piekło, które jest męką czekania na coś, co nie 
przyjidzie albo zjawi się w najmniej ocze~< iwanej postaci. Ży
cie w całym swoim bezsensie, życie, które wciąż popemia mord 
na nadziei. I sz yderstwo z tego oczekiwania. 



„Wy narzekacie - mówi potworny Wahazar - że mus1c'.e 
czasami poczekać ze dwa miesiące z prośbą. Zydzi też ·czekali 
na Mesjasza i dlatego wy·dali teraz Cantora, Husserla, Bergso
na - o jakże nienawidzę tego blagiera. N ie myślcie, że jestem 
filosemitą, ale to jest fakt". Wahazar - ucsob.ienie obłąkanej 
energii władzy. Jak maszyna do torturowania u Kafki, tak 
w dramacie Witkacego jest już ·cała aparatura Apcika lipsy n3-
szych cza'Sów: 

,.Wahazar (gwiżdże na palcach; tłum rozstępuje się; w pada 
z szaloną szybkością sześciu Gwardzistów z Gnumbenem n R 

czele) - Rozstrzelać natychmiast tego błazna!'!" 

,.Masa wie - rozmyśla Witkacy ·w·kładając swoje refle.ksje na 
temat władzy w usta niejakiego Rypmanna - że on ·popro
wadzi ich tam, gdzie nikt zaprowadzić by ich nie mógł. N a to, 
aby go zabić, trzeba być jakimś nadwariatem. A zresztą w in
nych państwach zaczyna się ten .sam przewrót." 
„A skończy się w ogóle wszystko taką samą generalną klapą 
jakiej świat nie widział..." 

Hyrkan IV w dramacie „Mątwa" (r. 1922) uosobienie również 
energii i władzy - w rząd·wnej przez siebie masie l·udzkiej 
widzi „wielką kupę rozproszonych bydląt" nad którą on wraz 
ze swymi przyjaciółmi trzyma władzę. Tyrania jako wyrn 
nihilizmu. Świat Witkacego w dramatach jego jest wcieleniem 
absolutnego nihilizmu. Na dnie tego ·przekonania, w głębi snu 
o nicości wszystkiego, jest pierwiastkowe przerażenie, mo
ment ostatecznego przerażeni&, jakiego doznał Witkacy w 
obliczu rewolucji. 

I 
((ł 

„Ja w~biera~ąc lc·s swój wybrałem szaleństwo"„. Witkacy 
wsłu<:'h1~ał się .w tę rozpaczliwą formułę Micińskiego, który 
po~rz:aził go metylko jako najbardziej szalony ze wszystkich 
tworcow ~łodej Polski, ale również jakby śmiercią własną 
l niespodziewaną - o której odwrócenie prosi stara modlitwa 
- przygotował des•peracką śmierć swego ucznia. 

Wit~acego 01ienawiść do fihsira - ja•k to się jeszcze za jego 
czasow powtarzając za Panią Matką, za Mło·dą Polską, mówi
ło ~ przyjęła formy równie groteskowe i wyolbrzymione tak 
Jak Jego malarstwo, jak styl jego powieści. Ta nienawiść roz
ciągnęła .się również na udobruchaną sztukę, na wylizane ma
larst·wo, na komedię pełne ·dulsz<czyzny, na powieś'Ci zadowo
lone za swych konwencjonalnych konfliktów i fabuł tra<lv
cyjnych. Witkacy żądał ustawicznego pogotowia wyobraź~i 
me,tafizyczn:j nie tylko od artysty - od każdego, kto chce 
byc prawdziwym człowiekiem. 

'.'Mroc,zny,. bezsensowny świat, palący si1ę metafizyczną grozą, 
J~k, gorski krajobraz w •zaChodzą<:'ym słnńcu i zabłąkane ist
n:enko samotne, przesy'Cone tą samą tajemnką, która wypeł
nia wszystko". To Genezyp myśli o sobie i Lilianie. 

Wyróż~ienie tej osoby spośród mi.lionów innych„. zdawało mu 
si: c1ę~arem gorszym od siły ciężkości i równań Maxwella czy 
Emstema'. (Jak raz się zrozumie, że fizyka •nic nie może po
móc na niezrozumienie jstoty Bytu, :to tak maŁo już O·bchodzi 
:o, z jakim przybliżeniem opisany jest świat. IVIit;dzy Herak
J~tem ~ Pla·nck'iem są już tylko różnice i'.ościowe. Co innego 
f llozcfia - ale o tym .g·dzie indziej). 
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TEATRALNE 

WITKACEGO 

Janusz Degler 

Jesz.cze <le nie-dawna każda premiera sztuki Stanisława Igna
cego Witkiewicza uznawana była za swego rodzaju ·ewene
ment, niespodziankę i WY'darzenie - prasa skrzętnie {)dn.oto
wywała nawet przedstawienia na scenkach eksperymentalnych 



i w teatrzykach amaito·rskich, a krytyka obszernie i wnikliwie 
analizowała kolejne inscenizacje. Był to okres .,odkrywani:3" 
Witka'Cego i ta atmosfera za•ciekawienia i pewnej fascynacji 
była w pełni uzasadniona. Otwarte bowiem pozc•stawało wów
czas pytanie, czy skończy się na kilku, ewentualnie kilkuna
stu próbac'h, i twórczość Wiit>kacego okaże się, ja:k to okreśiił 
obrazowo je<len z krytyków, „spróchniałym szkieleitern, na 
którym nie stało teatralnego mięsiwa", czy też w dramatach 
autora „Szewców" teatr i publiczność potrafią odczytać nie 
tylko elementy prekursorskie w stosunku do dzisiejszego te,-;-
1ru absurdu i groteski, ale przede wszysbkim - współczesne 
treści i aktua l ną prob lematvkę. 

Sukces „Mątwy" i „Wścieklicv" w Teatrze Narodowym roz-
,. V 

strzygnął ów problem w sposób chyba ostateczny. A nieoficjal-
ny „festiwal" sztuk Witkacego na naszych scenach w minio
m·ch dwóc'h sezonach był tego najlepszym .potwierdzeniem -
dziś już właściwie nie ma poważnego teatru. w którego re
pertuarze nie pojawi~by się dotąd utwór Witkiewi·cza (nawet 
teatr:-r prowincjonalne zdołały przygotiować prnpremierv). Nie
mal jednocześnie dramaturgię Witkacego począł odkrywać 

świat - po pierwszych tłumaczeniach (Jugosławia. NRF, USA, 
Anglia, Cz-echosłowacja) 1przyszłv premiery k3tralne (Ba<den
Baden, Saarb'riicken. Wiedeń, San Frandsco. Kolonia). 
Na naszych ocwch Witkiewicz stał się klasyrkiem i nikogo już 
chyba nie zaszokuje twierdzenie Kazimierza Dejmka. że utwo
ry Witkacego to, obok Mickiewiczows.ki'ch „Dziadów" i ·dra
mató-w Wyspiańskiego „jedyne polskie rozwiązania naszej 
sz·tU'k; scenicznej". 

l 

Problem, czy grać Witkiewicza, przestał zatem istnieć. Nato
miast nie rozwiązany pozostał problem inny „jak grać? I z tym 
problemem nasze teatry nie zawsze p-otrafiły soibie do tej 
pory poradzić. Stanowisko krytyki jest tu na ogół jedrromysl
ne - większość koncepcji insceniza-cyjnych uznano za niepo
rozumienie, więk;szcść r-oz1wiązań i pcunysłów reżyserskich jX)

itralktnwano jako niezgodne z tekstem i wolą aufora bąldź wy
'paczające rsens utworu, więk'szość kreacji aktorskich oceni:ono 
bar'dzo krytycznie. „Nieustanne kłopoty z Wit!kacym", „Siła 

złego na jednego - Witkacego", „Witkacy „z boku" i „od 
końca" - oto wybrane tytuły recenzji i omówień spektarkli 
Witkiewiczowsbch. Któryś z recenzentów napisał, że „cier
niowa jest droga, po 1k>tórej Witkacy brnie iprzez polskie te
atry". Słowem - prawie wszystkie dotychczasowe <loświad
czenia teatru z dramaturgią Witki€·wicza uznano za nega
tywne (i właściwie jedno tylko przedstawieinie - „Szewców" 
w Kalamburze - z.godnie obsypano pochwałami). 
W ten sposób powracają•c Witkacemu należne mu miej,sce w 

naszej kulturze na-rodowej , teatry przysporzyły sobie zarawm 
nielada kłopotów. Witka-cy okazał srę ponownie pi•sarzem nie
łatwym, a znalezienie klucza inter"pretacyjnego do jego dra
matów - nielada zadaniem. Trudno przesądzać, czy i ki1edy 
doczeka się on swego prawdziwego odkrywcy - mo·żna mieć 

dednak pewn.ość. że nie powtórzy się już historia sprzed 40 
lat, gdy teatry nie umiejąc poradzić sobie z Witkacyrn po 
prostu przestały go grać. Ale wówczas - trzeba o tYlffi pa
miętać - wystawienie szituki Witkiewicza było nie tylko ry
zykiem finansowym, ale i dużym aktem odwagi , jeśli się ZWC:.-





ży choćby fakt, że prawie cała krytyka i ogół społeczeństwa 
traktowały ncwo·czesną ·Sztukę jako coś wywrotowego, amo
ralnego lUib błazeńskiego, a czynniki rządowe i administracyj
'De niemal oficjalnie prowadziły z nią walkę, wydając po\icji 
polecenia zrywania wieczorów poetyohch i nakazując areszto
wanie co śmiel"Szych twórcćw. Tak więc trndnoś·ci interpre
•la.cyjne łą·C'zyły się z .innymi ·kłopotami, które w dużym stop
niu zadecydowały o losach kariery teatralnej Witkiewicz3. 
Przypomnijmy pokrótce jak to było„. 
Zaczęło się od kłopotów z cenzurą.· Krakowsk,i cenzor, które
mu Teofil Trzciński przedstawił tekst „Tumora Mózgowicza", 
nie zdecydował się wydać samodzielne j 1decyzji i oddał sztukę 
specjalnej komisji, która miała zwró-cić szczególną uwagę na 
prolog dramatu. Komisja uznawszy jedna>k, że „sama nie da 
ra·dy" odesłał a - jak podawał „Czas" - ,;egzemplarz <lo su
percenzury we Lwo•wie, a ta przekonawszy się o swej niezu
pełnej kompeten•cji zwróciła się o pomoc jakiejś arcysuper
cenz:ury w Warszawie, a ta z pomocą referenta z Poznania 
(jako, że tam mają w tych rzeczach większe doświadczenie, 
choćby dzięki „Zdrojowi") wykreśliwszy (czy na chybił-trafił?) 
parę soczystych m1urcy j udzieliła ostatecznie aprobaty". 
W cza'sie prób niektórzy aktorzy ·O-ddali role, a Zygmunt No
wailrnwski umoty1wował swą decyzjię tym, iż przenosząc się 
do Warszawy „nie ma zamiaru żegnać się z 1publiczności2, kra
kowską w , .głupim nonsensie". Ostatecznie, po u1plywie rok'.1 
od zapowiedzi, pierwsza prapremiera d01szła wreszcie do skut
ku 30 czerwca 1921 r. - właściwie już po oficjalnym zakoń
czeniu sezonu. Było to na dc·datek ·prze·dstawienie zamknic;te 

\' 

' 

o ,,1prywatnym, ekSiperymentalnym charakterze", dostępne je
dynie za zaproszeniami, po które trzeba się było zwracać pi
semnie do sekretariatu teatru. Ten pierwszy „eksperyment 
formizmu w teatrze", jak go określa pra:sa, nie zalkończył się 
wbrew oczekiwaniom jakimś skandalem - autorowi wręczo
no nawet na premierze bukiet lilii. Witkacy o:cenił spektakl 
entuzjastycznie, wydobywają przede wszystkim zaisługi reż?

sera i dcw01dząc, że „Czysta Forma na scenie jest jeszcze 
możliwa". Krytyków zaś, którzy zarzucali autorowi propago
wanie bezsensu, próba .sceny przekonała, że nie ma na niej 
mi€,is·ca dla „Tumorów Mózgowiczów". 
Kilka następnych inscenizacji (w sumie odbyło się przed woj
r:ą 18 premier z tego 11 w_ teatrach zawodowycr:h i 7 .w tea
trzykach amatorskich i eksperymentalnych) miało podnbny 
charakter - .prezentorwano je nieja1ko na „marginesie" oficjn.1-
ne go repertuaru „wstydliwie, ;półgęlbkiem". Premierę „Kurki 
Wodnej" p.rzygotowano w tymże Teatrze im. J. Słowackiego 
znowu na koniec .sezonu i choć z·rezy;gnowano już z w yidaw8-
nia zaproszeń, nie omieszkano zaznaczyć w prasie, .że przed
stawienie jest eiksperymentem i że odibę<lą się tylko dwa spek
takle. Fakt wyznaczenia premiery na 20 li1pca Pe~1perowska 

„ Zwrotni~a" sikomentowała pytaniem: „Czyżby dyr. Trzció

skiemu chodziło o zbadanie stosunku za-chodzącego między 

nowym teatrem a upałem? Jakko1wiek wypadnie zapowie
dziane prze•dstawienie, przykro nam, że może ono z łatwością 
przemienić się z eks,'Perymentu teatralnego w eki$peryment 
klimatologiczny." Obawy o:kazały się słuszne: przedstawie
nie - we,dłu.g opinii samego aukira - „dalekie było o'd do-



„ 

skonałości" : reżyseria była co p rawda „doskon ałą'" a le sceno
grafia nie odpowiadała opisowi sceny w tekśe:L: . 2. n iewielka 
i lość prób uniemożliwiła „osiągnięcie j ednolit(~go ,_ha rakteru_ 
·całości" . 

W grudniu 1921 wystąpił z premierą „Pragmatystów" eks:pe
rymentalny te at rzyk „Elsynor", k tóremu Szyfma11 U·<:kstępn i ł 

salę Teatru Małego - przedstawienia zatem musiały si'ę od
bywać „około północy, k iedy, jak wiadomo, szanująca się pub
l iczność śpi, a nie szanująca się wym aga Dd ,rozrywek ostrzej
szego smaku, n : ż go może do starczyć literatu ra , nawe t n:1j 
śmielsza" (Boy) Teatrzyk ten (założycielami by'.i E. Breiter, 
W. Hor zyca , J. Iwasz'kiewicz, W. Zawistowski) st awi ał sobie 
jako jedno z głównych zadań „wyszkolenie nowych metod re
żyserskich i aktorski·ch" ·odbiegających od konwencji n at urali
stycznych i sztukę Witik acego - nie wyrażającą jak twiertdzo
no, .żadnej intelektualne j treści - pot rakto-wano jak o ma
teriał najlepie j na.dający się do t ych celów. Niestet y. brak 
konsekwencj i w doborze środków inscenizacyjnych (na deko
rac je zużyto „stare płótna, u.st awia j ąc je, ku zu1pełnemu zgor
szeni u i przerażeniu widza, w trójkąt i paprzą<C je srodze na 
fu.turystyczno") sprawi ł , że - wg sądu Żeromskiego - na 
scen ie wyszedł „swe go rodzaju dziwo ląg , k tóry się pok az u je , 
a le się za to nie b ie rze odpowiedzialności". Rozgory cz.ony .W it
k iewicz za.pytywał : „Po co , u diabfa starego , gral iś ~ie „P rng
matystów" Czemu nie wystawi l iście „Kochankó-w" (Grubiań

skiego)? Czemu na nich n ie zrobi l iście eksperymentów no•wej 
w ystawy"? 



Premiera „W małym dworku" w Teatrze Miej.skim w Toruniu 
przJ'lPadła .znowu w okresie kan~kuły (8.7.1923 r.) i podobniP 
jak w Krakowie do na.bycia biletu uprawniało tylko zaprosze
nie przy czym dyrekcja zapowiedziała w prnsie, że spektakl 
jest niedozwolony dla młodzieży i uczniów. W następnym zaś 
roku, gdy w t ym teatrze ,przygotowano :praipremier1ę „Wariata 
i zakonnicy" (ze względów cenzuralnych sztuka była grana 
po•d tytułem „Wariat i pietęgniarka") prasa informc•wała, że 

tym razem nie tylko mfodzieży szkolnej ale i żołnierzom(!) 

wstęp na prz.e<lstawienie będzie wzbroniony; dyrekcja zaś, by 
ograniczyć ilość widzów zdecydowała .się nie sprzedawać bilc::
tów na drugi balkon. 
Dopiero na premierze „Jana Macieja Wścieklicy" (25.2.1925) 
w Teatrze im. Fredry (niestety niezbyt liczącym się w hie
rarchii teatrów .stołecznych) można było - dzięki „pięknej 

odwadze" dyrektora Jana Pawłowskiego , który nie zraził się 

fakt€<In odrzucenia .sztuk,i 1przez teatry miejskie w Krakowie 
i Toruniu oraz Teatr Polski w Warszawie - zoba·czyć na sce-

. nie „Witkiewicza bez wstydliwych ograniczeń: w pełnym se
zonie, w stolky, o normalnej godzinie, tyle razy, ile r azy 
pubiczność zapragnie, z prawem wstępu.„ nawet dla żołnierzy 

i akademików" (Boy). Sukces przedstawienia przesz>edł naj
śmielsze oczekiwania. Dotychczas sztuki Witakcego kończyły 
swój żywot sceniczny po dwóch lub trzech spektaklach. Tyn1-
czasem „Wścieklice:.'' utrzymał się na af iszu ponad miesiąc. 

co w tamtych czasach w ogóle było ewenementem. A miarą 
sukcesu t ego jest nie tylko sama cyfra przedstawień (34) ale 
i fakt , że teatr odbył z tą sztuką miesięczne tournee, wystę-



pują·c w 19 miej scowościach i wszE:dzie na ogół zdobywając 

aplauz publiczności i uznanie prasy. Oficjalnym zaś !Potwier
dzeniem sukcesu była nagroda przyznana teatrowi za tę _in
scenizację przez ZASP. P.o raz pierwszy krytyka przyjęła 

i oceniła sztukę Witkiewicza niezwykle przychylnie - on sam 
je,dnak nie miał złudzeń i twier·dził, że „zmiana w stosun1.rn 
krytyki do mn-ie nastąpiła z przyczyn nieistotnych, a miano
wicie z powodu tego, że ,sztuka przypadkcwo jest aktualna, że 
mylnie posądzono mnie o chęć skarykaturowania Witosa, ·co 
mi nawet przez gł<0wę nie przeszło, a nade· wszystko, że treść 
życiowa sztuki jest stosunkowo do in ny:h pr2c mało zdefor
mcwana dla ·celów formaln:v<ch". 
L:achwycony Boy pisał po premierze: „Lody przełamane! Wit
kiev.ricz od wcrnra.i wsze.dl w rP1p 0 rtuar teatr al ny". Istotnie, 
wy.dawało si ę , że powodzenie „Wścieklicy" podważając opin~ę 
o „niekasowości" jego sztuk zachęci teatry do nastę·pnych 

irscenizacji. Ale pech nie opuszcza Witkiewicza. W mar-cu 
1926 2kt or warszawskiego Teatru Małego, B. Sam:bornki, po 
próbie czytanej „Tumora Mózgowicza" odmawia udziału w 
sztuce. a po nim, mimo próśb reżysera (Al. Węgier:ki) oddają 

swe role inni aktorzy. Wybucha skandal. Pra.sa sze.roko ko
mentuje to wydarzenie, część krytyków (B-oy, Lechoń) broni 
Witks.cego, nic·'.ztćr zy zaś (Nowakcwski, Irzykowski) stają po 
stronie aktorów. Irzykowski w ręcz n".lpisze, że Witkacy jak<0 
dramaturg .,jest nieudolny, prymitywny i nie ma pojęcia 

o istotnych tajemnica•ch formy", a aktorom „wolno brykać, 
gdy widzą, że literaci sami swojej sztuki nie szanują". Zwią
zek Autorów Dramatycznych wysyła list protestacyjny do 



ZASP z żądaniem 1potępienia aktorów i naprawienia „krzywdy 
moralnej wyrządzon2j p. Witkiewiczowi". Ocibywający s;ę 

akurat w tym czasie zjaz-d ZASP po<l-ejmie uch\wałę, uspra
wiedliwiającą ;nicjatora strajku („rola nie odpowia·dała jego 
naturze i talentc'Wi aktorskiemu") i zarazem zapewmaJącą, że 
aktorzy polscy „gorąco po1pierają rodzimą twórczo\Ść lite
racką". 

Na szczęście dyr. Szyfman nie zniechęcił się tą sprawą 1 ~8 
maja tegoż roku odbyła się w Teatrze Małym premiera dwóch 
sztvk Witkiewicza : „Wariata i zak<:lnnicy" oraz „Nowego wyz
wo! cnia" w reżyserii K. Borowskiego i AJ. Vv1ęgierki. I choć 

był to okres, kiedy społeczeństwo ab.sorbowały prze.de wszyst
kim wypadki polityczne („Kiedy życie staje się najbardziej 
pasjonującym z teatrów, teatr pustoszeje" - pisał Boy, myś
ląc o niedawnym przewrocie Piłsudskiego i wyborach prez:v
denckich) spektakl stał się wielkim sukcesem. Większość ocen 
re-cenzen-ckich (omawiało sztukę p<:lnad 20 krvtyków) bvła 

wręcz entuzjastyczna, a sprawozdawca „Gazety Porannej" nie 
zawahał się napisać, ,że utwory .Witbewicza „stygmatyz1owane 
są bezsprzecznie genialno.śdą". 

W mcmen:::ie, gdy wy.da!walo się, że droga na inne sceny stoi 
przed Witkiewiczem otworem, w nowo pow:stałym Teatrze 
Niezależnym odbyła się w lipcu 1926 premiera sztuki „Mister 
Price, czyli Bzik Tropikalny", która calkowicie zata,rła wr:i
żen i e poprzedniego sukcesu i znowu całą kryt yk'ę obróciła 

przeciwko Witkacemu (nawet Boy nie ukrywał swego rozcrn
rowania). „Ponure widowisko" było dektem nieu•dolnej i pry
mity!wnej gry większości aktorów, przybyłych do Wa.rszawy 

z tea trów prvwincjona lnY'ch i reżysera , który sztuki po pl'O

stu nie zrozumi ał. Na dodatek zerwała się tuż przed rozpo
częciem kurtyna - część publiczności wzięła to podobno za 
zamierzony efekt. Sz tukę grano cztery razy a zespół Teatru 
Niezależnego w ystawiwszy jeszcze t y lko „Boga Zem:sty" 
Ascha, rozwiązał '5ię, co prasa przyjęła z za-dowalen iem. 
W sierpniu tegDż roku sam Witkacy podj ął si1ę ro li reżysera 
własnej sztuki -- w ]wDwskirn Teatrze Małym aktorzy wac
szawscy, bawiący tu z gośdnnymi występami , zaprezentDw'.1.li 
sztukę „W .małym .dworku". Niestety na podsta!wie recenzji, 
któ,re przede wszystkim analizują treść ut woru , truidno oce
nić, jak wypadł ten egzamin reżyserski - chwalono głównie 
Wyso-ck ą, grającą rolę Widma i I. Solską, występującą w epi
zody-cznej roli kucha1rki (podobno widownia zamierała z w r a
żenia po jej kwestii „K<:llacja na stDle , prnszę państwa" , koń-

czącej sztukę). , 
Szyfmanowi zawdzięczał Witkiewicz je-szcze jedną premierę . 

W r. 1927 w Teatrze Miejskim w Lcd zi, związanym umo!Wą 

o wspólnej dyrekc ji z war:szaw:skim Teatrem P.oliskim, odbył a 
si·ę prapremiera sztuki „Persy Zwie rzontkowskaja" (sztuka 
wraz z kilku innymi utworami Witkacego zaginęła) . Inscer;i
zację tę Witkiewicz określił jako „na jlepsze pirzedstawienie 
mojej sztuki w moim znaczeniu", .a reżysera - M. Szpakie
wicza nazwał „najszlachetniejszym fanatykiem istotnego te
atru". Jak się wydaje, t a po-ch lebna ocena mogła być tym 
uzasadniona , że Szpakowicz próbował przeciwsta•wić :się do
tychczasowym sposobom r ealizacji sztuk Witkace go, polegaj ą
cvm głównie na wyjaskrawieniu elementów h um orystyczna-



farsowy<::h i <::hc ącym dziwność świata Witkiewiczowskiego od
dać poprzez dziwactwa inscenizacyjne. Próbował zatem wy
dobyć z utworu całą jego zawa,rtość filozoficzną i .historiozo
fi c zną, a koncepcję inscenizacyjną oparł na „umiejętnym, ce
lo.wym, a jednocześnie dyskretnym podklreślaniu groteski ' '. 
Do sukcesu przyczynił się zapewne i wyrównany poziom gry 
aktorów, z których praW'dziwie wielką k'reac,yę stworzył Wł. 

Krasnowiecki. Prasa łódzka „znisz·czyła" autora sztuki - w 
recenzjach dominuje to.n drwiny oburzenia i le'kceważeni3, 

a ocena ustępuje miejsca Oibe1gom i insynuacjom. Dzienniki 
prorządowe oska-rżyły Witkace go o „demagogię bolszewizu
jącą", a lewicowe ( „Dźwignia " Wand.urskiego) zarzuciły mu, 
iż za rzekomo nową stylizacją przemyca „zwykły mocno zbla
zorwany, poczciwy" teatr mieszczański z jego problemami sy
pial·ni. <:lz.iewictwa itp. Jeden z recenzentów napisze otwarcie : 
„Całość robi takie wrażenie, jak walenie w głowę kastanic->
tami przez kilka godzin z rzędu . Po drugim akcie widz ma 
wrażenie , że autor jest wairiatem, po trzeciem - ma j:Jż 

·pewność". 

W r. 1928 w Teatrze Nowym w Poznaniu E. Wiercińs·ki wv
stawił „Metafizykę dwugłowego cielęcia" - niestety, była to 
kolejna poraż·ka Witkiewicza-dramaturga. Wierciński bowiem 
pod·porzą·dkował swą inscenizację konwencji ekspresjonistycz
nej, w której od pewnego czasu (po zerwaniu z „Redutą") 

realizował wszystkie sztuki . Cały spektakl oparł na za.sa·dziC' 
.s tałego akcentowania kontrastowo działających środków tea
tralnej eksipresji (np. aktorzy partie refleksyjne i filozoficzne 
dialogu musieli wypowiadać emocj ona lnie, uczu-cia natomiast 



przekazywać „na zimn o"). Podporząd·kowując tej zasadzie dc
tormacji wszystki€· elemen ty spektaklu , starając s i ę w yido
bywać z tekstu p rze.de wszystkim „dzi1wacz.ność" rozwiąrnń 

sytua-cyjnych i działania _bohaterów, reżyser stworzy! w gru n
cie rze'Czy karykatu rę teatru Witkie wiczowskiego. Nic wi<~c 

dziwnego, że autor obecny na prem ie t ze tuż przed końcem 
pierwszego aktu opuścił ·sal ę . . 
1nscenizac ja Wiercińsk iego b:' ł a ostatn ią premie rą <.:ztuki Wi t
kacego w te atrze zawodol\vyrn j kończ~' on a wł aś2 iwic pierw
szy etap scenicznych „przygód" Wi tk iewi·cza . W lat::ich t rzy
d ziestych sięgną jesz.cze po jego utwor~r tcat r z ~rk i amator
skie .,St raszl iwego 1w~rchowawct;" wvstawi krakowska 
„Awan-sce.na", uczniowie Państwowego Instytutu Szt uki Te
atralnej uczczą imieniny Zel werowicza i nscenirn c:.1ą „Now0go 
w yzwolenia", a pra premier~ „Mątw.v" przygotu je krakowsk i 
teatrzyk plastyków „Cr icot". I właśn i e do tradycji tego osta t
nego przedstawie nia nawiąże T a deusz Kantor, któr~' jako 
pierwszy po wojnic „cdważ:v " s i ę zagrać Witkacego (tę samą 

„Mątlwę") rozpoczyn aj ąc w te n sposób drugi etap scenicznt''.i 
kariery ci utora „Sonat :v Belzebuba". Al e te .iu ż Zll'Pełnie inna 
histori a. 



NASZ REPERTUAR 

Nieclz-no tylko zakwitną 
iabłonie 

Agnieszka Osiecka, reżyseria: Jan Bi
czycki, scenografia: Marian Stańczak 
muzyka: Andrzej Mnndkowski ' 

Niemcy 

Leon K ruczknwski, reżyseria: .J nnugz 
Warmiński, scenografia :. Andrzej Sa
dowski, muzyka: Włodzimierz Kotoiiski 

Biografia 

Max Frisch, przekład: .Jacek Friihling, 
reżyseria: Janusz Warmiński, sceno
grafia: Kazimierz Wiśniak, oprncowa
nie muzyczne: Maciej Ja.śkiewicz 

Wujaszek Wania 

Antoni Czechow, przekład: Artur San
dauer, reżyseria: Kazimierz Dejmek, 
scenogeafia: Łucja Kossakowska 

Cena 
Arthur Miller, przekład: Kazimierz 
Piotrowski, reżyseria: Janusz Warmiń
ski, scenografia: Andrzej Sadowski 

Dozorca 

Harold Pinter, przekład: Kazimierz 
Pio.trowski i Bronisław Zieliński, reży
s~na: J ~c_ek W oszczerowicz, scenogra
fia: W OJciech Sieciński, muzyka: W lo
dzim,ierz Kotoński (Scena 61) 

Apetyt na czereśnie 

Agnieszka Osiecka, reżyseria: Zdzisław 
Tobiasz, scenografia: Eryk Lipiński, 
muzyka: Maciej Malecki (Scena 61) 



Przedstawienie prowadzi: 

Kontrola tekstu : 

Kierownik Techniczny: 

G lówny elektyk: 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem 

Kierownik Malarni. 

Kierownik pracownik modelarskiej 

Kierownik pracownik tapicerskiej: 

Kierownik pracowni fryzj ersko-perukarsl;:ieJ 

Bryp;arliPr Sceny 

Halina Staszewska 

W ieslawa Borkows:,a 

Stanisław Misierewicz 

Zygmunt Bomba 

Władysława Hrybka 
i Henryki Krzewickiej 

Adolf Laskowski 

Antoni Wiśn iewski 

Stefan Janowsk i 

Janina Chmiel iń ska 

Roman P oko rski 
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UWAGA POSIADACZE SAMOCHODÓW! 

Widzowie przyjeżdżający na przedstawienia samochodami oso
bowymi mają prawo do b e z p ł a t n e g o korzystania z par
kingu strzeżonego znajdującego się przy teatrze. Do wjazdu na 
parking i parkowania wozu podczas przedstawienia upoważnia 
okazanie ważnego biletu wstępu. 
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