
ZAŁOŻONY W ROKU 1765 

PROGRAM 



Osoby 

Ojciec - Wojciech Walpor 
On - Edgar Walpor 
Synek - Tadzio 
Lady - Księżna Alicja of Ne1Jer

more 
Kurka Wodna - Elżbieta Flake

Prawacka 
Drań - Ryszard de Korbowa-Kor· 

bowski, recte Maciej Wiktoś 

Trzech Starców 

a) Efemer Typowicz 
b) Izaak Widmower 
c) Alfred EtDader 

Lokaj - Jan Parblichenko 

Czterech innych lokai 

Loka; Pierwszy 
Loka; Drugi 
Lokaj Trzeci 
Lokaj Czwarty 

Szpicle: 

Adolf SmOT(Joń 
Szpicel Pierwszy 
Szpi~el Drugi 

Nłat\ka - Afros1a Opupie;fcina 

Człowiek od latarni 

ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI 
WIEŃCZYSŁAW GLIŃSKI 
DAMIAN DAMIĘCKI 

HALINA MIKOŁAJSKA 

BARBARA KRAFFTÓWNA 

IGOR SMIAŁOWSKI 

JAN CIECIERSKI 
TADEUSZ WOŻNIAK 
JAN KOECHER 
JAN KOBUSZEWSKI 

ALEKSANDER BŁASZYK 
JAN ZARDECKI 
RYSZARD NADROWSKI 
MICHAŁ GAZDA 

WILHELM WICHURSKI 
KAROL LESZCZY N SKI 
ZDZISŁAW SZYMAŃSKI 

BARBARA FIJEWSKA 

WŁADYSŁAW KACZMARSKI 

STANISLAW IGNACY 
WITKIEWICZ 

KURKA 
WODNA 

Tragedia sferyczna w trzech 
aktach 

reżyseria 

WANDA LASKOWSKA 

asystent re~ysera 

MIROSŁAW WAWRZYNIAK 

• 
scenografia 

ZOFIA PIETRUSI1iSKA 

asystent scenografa 

JAN KRZEWICKI 

• 
druga premiera w sezonie 1964165 

15 października 1964 



Konstanf~r Puzyna 

Wł TKA CY 

Jest taki rysunek Linkego: ponu
ry, pusty krajobraz, trzy czarne szkielety 
uschłych drzewek, na pierwszym planie 
twarz Witkiewicza; zza jego ramienia pa
trzy ku nam druga twarz, drugi Witkacy. 
Portret pewnie by się Witkacemu podobał: 
ma tzw. dreszczyk metafizyczny. Twarze jed
nak - twarzy jest tu o kilkanaście za mało . 

Bo t ~ż cała ta twórr.zość, jej stylistyka, 
idee i losy, to osobliwa historia. Bardzo 
polska, trochę europejska i niesłychanie po
gmatwana. Pogmatwana w kilku znaczeniach. 
Już wielość dyscyplin uprawianych przez 
Witkacego, budzi zakłopotanie: malarstwo, 
powieść, dramaturgia, teoria sztuki, teoria 
kultury, ontologia, wszystko bardzo indy
widualne, frapujące jako propozycja inte
lektualna, a przy tym splecione ze sobą, nie
rozłączne. Zaś do wielotorowości zaintereso
wań Witkiewicza dołącza się wewnętrzna 
wielopłaszczyznowość tej twórczości. 

Jej wybuchowa dynamika kipi od sprzecz
nych napięć . ścierają się tu, interferują 
i łączą niemal wszystkie problemy artystycz
ne dwudziestowiecznej awangardy wraz z du
żą grupą zagadnień politycznych, filozoficz
nych i socjologicznych, gdzie znakomite dia
gnozy i hipotezy zmieszały się z naiwną 
obsesją, rzeczy serio z parodią lub świado
mym fantazmatem. A na tę mieszankę, dość 
już i tak intensywną, nakłada się nasza 
sytuacja narodowa, czterdzieści burzliwych 
lat niezbyt dla Witkacego łaskawych, ale 
przydających jego dziełu dodatkowych, oso
bliwych znaczeń. W naszych oczach prze
mieszczają się akcenty, szydercza fantazja 
staje się obserwacją, obserwacja - secesyj
nym mitem, a wszystko razem nabiera ja
kiejś nowej goryczy - goryczy prekursor
stwa i zapóźnienia zarazem. Równie piekiel
nej zbitki nie było w polskiej literaturze od 
czasów romantyków. 



O Witkiewicza spierały się najwybitniejsze 
umysły. Kotarbiński pisze, że był to genialny 
talent filozoficzny, ale niedouczony, ponadto 
zaś „rodził nie dzieła do porodu gotowe, lecz 
raczej embriony dzieł". Boy: „Nie waham się 
ogłosić tego genialnego improwizatora jed
nym z talentów najtęższych i najoryginal
niejszych, jakie wydała twórczość drama
tyczna - i nie tylko w Polsce". Irzykowski 
powiada: „Twórcza zawziętość i może ge
nialna grafomania". 

Ta wiązka cytatów jest warta uwagi. 
Szczególnie formuła Irzykowskiego. Można 
by nią bez wysiłku objąć także twórczość 
Wyspiańskiego, Micińskiego, Przybyszewskie
go, nawet Żeromski czasem aż się prosi. Spór 
bowiem sięga głębiej: dotyczy nie tylko Wit
kacego, lecz oceny pewnej formacji intelek
tualnej, pewnego kręgu stylistycznego z epoki 
Młodej Polski, któremu Irzykowski był od 
początku niechętny, a z którym Boya wią
zały różne sympatie, zarówno artystyczne, 
jak towarzyskie. Witkacy z tego kręgu nie
wątpliwie wyrasta: jest tylko o pokolenie 
młodszy. 

Za tern - epigon? 
Na pewno nie. Lecz pojęcia „epigon" i „pre

kursor" są przecież względne: oznaczają je
dynie proporcję nowych i starych elementów. 
Prekursorzy także nie spadają z nieba. Aby 
pozycje Witkacego określić bez demagogii, 
trzeba by najpierw obejrzeć jego literackie 
punkty wyjścia. 

Krąg moderny, z którego wyrasta Witkacy, 
wyznaczają nazwiska trochę osobliwe, gdy je 
wymieniać jednym tchem, choć układają się 
w całość niezmiernie wyrazistą. 

Pierwsze - to Miciński. Witkacy o twór
czości jego wyraża się z uwielbieniem: cytuje 
go co krok, pisze o nim artykuły, twierdzi, 
że jest to „obok Wyspiańskiego jedyny pol
ski geniusz sceniczny naszej epoki od czasów 
Słowackiego". Piętno Micińskiego znać też 
na wielu utworach Witkacego. Kontynuuje 
go jednak naogół biernie, bezkrytycznie 
i w rezultacie nietwórczo, choć w póżniej
szych utworach WitKiewicza przebija już 
raczej głębsza inspiracja jego wyobrażnią 
i metafizyką, znikają mechaniczne zapoży
czenia. 

Drugie nazwisko - to Wyspiański. Witka
cy zachwyca się Wyspiańskim w płaszczyźnie 
czysto formalnej, wcale trzeźwo zresztą do
strzegając jego literackie słabości. Co więcej, 
do ideologii Czwartego Wieszcza odnosi się 

wręcz szyderczo. To co dla „Wyspia1'iskiego 
było tragiczne, dla Witkacego staje się zara
zem koszmarne i groteskowe: Konradowie są 
bezsilni nie wskutek marazmu narodowego 
i zaczadzenia „poezją grobów", iecz dlatego, 
źe obezwładniają ich nowe anonimowe siły, 
cały zaś problem wodza-artysty, gigantycznej 
indywidualności, staje się po prostu ana
chroniczny. 

Witkacy kontynuuje więc Wyspiańskiego 
zgoła inaczej niż Micińskiego. Nie ma już 
mowy o epigonizmie. Kontynuacja jest bun
townicza, szydercza, polemiczna wobec „wiesz
cza" i jego apologetów, a zarazem wcale nie 
tak wyłącznie formalna, jak nas zapewnia 
Witkacy-eseista: bezsilność duchowych ty
tanów dźwięczy u niego nie mn.iej gorzko 
niż u Wyspiańskiego i wciąż powracają 
kreacje quasi-Konradków, z których każdy 
„na tyle przerasta wszystkich, że sam staje 
się prawie niczym". Lecz i formalnie "Witkacy 
wiele ·wyspiańskiemu zawdzięcza: miesza.nie 
ludzi współczesnych i historycznych, inwencję 
inscenizacyjną, czułość na barwę, spro·Na
dzanie na scenę postaci z portretów, zjawy 
gubiące - na wzór złotej podkowy z W es e
la - jakiś rekwizyt np... rękę. Nawet te 
drobne nawiązania mają jednak odmienny 
ton: odarte są całkowicie z symboliki, zna
czą tyle, ile znaczą. 

Trzecie nazwisko, to oczywiście Przyby
szewski. „Jak dla tamtego „metasłowo" było 
wykładnikiem „nagiej duszy", tak dla Wit
kiewicza „czysta forma" jest .symbolem 
„jedności w wielości" - pisał Irzykowski w 
Walce o treść. - Obaj uprawiają to, co na
zywam filozofią raju utraconego: sztukę 
uważają za środek, aby na błysk załatać 
rozdarcia metafizyczne i kulturalne. Obaj 
jako poeci zazdroszczą muzyce. Obaj tkv<;ią 
paru korzeniami w filozofii Schopenhauera". 
A dodać tu jeszcze trzeba podobieństwo naj
jaskrawsze: demoniczną młodopolską erotykę. 
Niezmiernie u Witkacego wybujała, jest ona, 
prawie jak u Przybyszewskiego, retoryczna, 
bardziej referowana expressis verbis, niż wy
rażana poprzez sytuacje czy rysunek psy
chologiczny postaci, choć i tu rzecz jasna 
przenika. Ale wszystkie „chucie" Przybyszew
skiego pisane są straszliwie serio, z ponurym 
przekonaniem; u ·Witkacego są drwiąco wie
loznaczne, co chwila już przepływają w pa
rodię, w autoironię, w szyderczą groteskę. 

Ewolucja, jaka się tu dokonała, ma swego 
pioniera przed Witkacym, lecz nie na polskim 



gruncie. Jest nim Wedekind. 'Nłaśnie u We
dekinda cała przybyszewszczyzna z tonu se
rio łamie się nagle w groteskowy grymas. 
Dramaturgia jego to demoniczny moderni
styczny nadkabaret. 

Słówkiem "nadkabaret" określił Boy dra
maturgię Witkacego. Wyjaśnia ono wiele 
z entuzjazmu Boya dla Witkiewicza: to we
dekindowski nadkabaret jest sferą, w której 
spotkają się ich upodobania. 

Istnieje jednak inny jeszcze modernistycz
ny nadkabaret, przy którym spotkają się 
Boy z Witkacym - francuski. Mowa o Kró
lil Ubu Jarry'ego. Z Jarry'ego płynie -
częściowo - Witkacowska brutalizacja ję
zyka i skłonność do świadomie „pluga
wych" sytuacji czy postaci, zaznaczana nie
kiedy nawet nazwiskami - Niehyd-Ochluj, 
Mlaskauer. Pokrewne są także pomysły 
w stylu pure nonsense: parowy nosorożec 
i parowy Napoleon Witkiewicza należą do 
tej samej rodziny, co „koń fynansowy" 
Jarry'ego. Z Kró!a Ubu wreszcie rośnie wizja 
historii jako krwawo-absurdalnej rzeźni, 
i przede wszystkim Witkacowska galeria 
straszliwych i groteskowych tyranów, przy
wódców. dyktatorów. Model ojca Ubu na
brzmiewa tu nowymi, dwudziestowiecznymi 
realiami, zarazem jednak świetnie pomaga 
w kompromitacjach Nietzscheańskich tibcr
menschów i w tej płaszczyźnie łączy się 
z quasi-Konradkami, wywiedzionymi z Wy
spiańskiego. 

Krąg inspiracji literackich Witkacego tutaj 
się domyka. Niewątpliwie jest to moderna, 
i to moderna ekspresjonistyczna. Krzyżowały 
się w niej i inne tendencje, choćby symbo
lizm, tak silny u Micińskiego i Wyspiańskie
go. Ale Witkacy parafrazując ich pomysły, 
odziera je z symbolicznych znaczeń, a warto 
też wspomnieć o miażdżącej pogardzie, jaką 
darzy Maeterlincka, w którego Niebieskim 
ptaku - powiada - trzeba „cały czas pa
miętać, że to po scenie lata nie ptak, tylko 
miłość przez wielkie M". Kontynuuje więc 
spośród kierunków moderny nie symbolizm, 
ale tendencję najbardziej prekursorską, tę, 
która pełnym głosem przemówi dopiero w 
latach wojny światowej i bezpośrednio po 
niej - chociaż nie w Polsce. 

Skąd jednak rósł jego ekspresjonizm, skoro 
nie było już dlań atmosfery w polskiej po
zornej sielance lat dwudziestych? Odpowiedź 
nasuwa dopiero rosyjski epizod biografii 
Witkiewicza. 

Bo właśnie w Rosji Witk acy ujrzy przy
padk iem twnrz XX wieku. 

Końcą carską szkołę oficersk'.l. dostaje 
się do pawłowskiego pułku le jb-gwardii, 
rojącego si ę od „białej" aryst okracji. Atmo
sfera życia tego pułku , rozw ydrzen ie pijac
kie, orgie se su aln e. całe „ap res nous le 
deluge", wielk i r osy js l,i dekadentyzm, o k tó
rego rozm ia rach i klim acie małe ma się w 
P olsce pojęcie - odciśnie n leza t.arte pętno 
na w szys tkich jego utwor ach . F as cyna cj a 
Witkacego jest tym większa , że wychował się 
w bogoboj ne j Gal icji i że wokale trwa w oj
na i narasta rew olucja , co w ś rodowiskru 
pawłowski h oficerów podsyca jeszcze s ta n 
rozpr7ężen i a i „n aplewatielstwa". Wstrząs , 
jaki e'(o dornaje Witkacy m a ni e t ylko cha
rak ter obycza jow ,;' - ta kże his tb ri ozoficzny, 
katastroficz ny, kl asowy : całe to środowisko 
mnie.i lu b bar dziej świadomie przeżywa 
swoje os ta tnie d ni Pompei. Stad szy erem 
t rai:;igr oteska w Witkacowskim dekaden yz
mie. 

Witkacy wi dzi te raz świat z zupełnie n o
wej perspektywy. Nic chodzi w łączn ie 
o znajomość spraw r ewolucji i kon trrewo 
luc ji, o dos trzega ni e pewnych prawidlowo"ci 
polityczn ych i społecznych, którym zaskakuje 
Witkiewicz nawet dzisiaj, choć d iagnozy są 
groteskowo zdeformowane i nieraz sp lecione 
z zupeln ·e fantastycznym i wywodami. Nie 
chodzi też o język, w którym częs to po
br7.rniew<1 żargon pol ityczny Jev..;cy tamtych 
lat, ani o tematy dysput bohaterów, gdzie 
mówi się o syndykalizmie, anarchizmie, fa
• "Yzmie, liberalizmie. demokr ac: ii, an i wresz
cie o f".roteskowe Witkacowskie typy, często 
ś :viadomic charaktcry70wane klasowo - bur
żu i. kapitalista proletariusz, arystok ratyc7.
ny dekadent - w bardzo podobny sposób 
ja'' to czyn i ró\I. nocześn i e młoda awangarda 
r adziecka. Ma z nią zresztą Witkac wiele 
pokre \•ieńs w t akże w zakresie ekspres jo
nis tycznej stylistyk i - zarówno z N agim 
rokiem Pilnial a i wczesnym Erenburg iem . 
jak z Łaźnią i P l 11skv.;q Ma jakowsk iego - a 
na jego teoriach tea tr a lnych i plas y zn ych 
znać również pię t no rosy jskich konstrukty
wistów. 

Ważn ie jsze jednak , że rewolucj a sta je się 
dhi Witk iewicza czymś ni euchro :inym , w ic~cej: 
konl cznym - a równocześnie katastrofal
nym, bo przyśpieszającym mech anizację spo
eczną , kres wielkich indywidualności. Przy

śpieszającym jednak, a nie powodującym -



to warto podkreślić: diagnoza Witkiewicza 
sięga głębiej, rewolucja stanowi dlań tylko 
ogniwo w znacznie ogólniejszych procesach. 

Między pełną samoświadomością i na pół 
świadomym okłamywaniem siebie, między 
demaskowaniem rzeczywistości i konstruo
waniem sztucznych rajów, między buntem 
i ucieczką - mieści się twórczość Witkie
wicza. W konkretnych scenach z dramatów 
lub powieści widać zupełnie jasno, choć 
w groteskowo zdemonizowanych wymiarach, 
jaki świat ginie, gnije, degeneruje się: „for
macja burżuazyjna", „byli ludzie", sfery 
arystokracji, finansjery, dyplomacji, cyga
nerii artystyczno-naukowej, oddające się 
„szatańskim" orgiom w oczekiwaniu potopu. 
W teorii sztuki i historiozofii Witkiewi
czowskiej rozrasta się to w zagładę wszl'i„ 
kiej kultury. 

Żyć w tego typu psychozie nie jest oczy
wiście łatwo. Toteż Witkacy własny \V(!

wnętrzny niepokój i niedosyt przekształca 
z kolei w teorię nienasycenia metafizyczne 
go: szuka metafizycznych wstrząsów, które 
by pozwalały zapomnieć o świecie, przeżyć 
w nagłym olśnieniu, bezpośrednio, prawie 
mistycznie - indywidualną Tajemnicę Ist
nienia. Całą sprawę Przeżywania Tajemnicy 
Istnienia jako Jedności w Wielości usilnie 
stara się zabsolutyzować, „steoretyzować" w 
rozprawach filozoficznych i estetycznych. 
Ponieważ całe kawały tych rozpraw z ich 
dyskursywnym, teoretycznym językiem pa
kuje bez ceregieli do powieści i dramatów 
powstaje stop zupełnie niepowtarzalny: ele
menty co chwila dezawuują się wzajemnie, 
świat dramaturgii demaskuje filozofię, filo
zofia przekreśla ów świat. Gra sprzeczności 
rośnie w potworną groteskę, z której nie ma 
już wyjścia . 

Oto korzenie samotnego ekspresjonizmu 
Witkackiego. Zjawia się przy tym pokus a 
ucieczki w sferę konstrukcji abstrakcyjnych, 
w teorię Czystej Formy. 

W formistycznyn:i okresie lat ID18-1926 
powstaje prawie cała dramaturgia Witkie
wicza. Mierzy wysoko: ma być próbą -
podobnie jak malarstwo - odrodzenia w 
sztuce zanikających uczuć metafizycznych 
poprzez dążenie do Czystej Formy. W zależ
ności od stopnia zbliżenia do tego ideału 
Witkacy oznacza swoje sztuki gwiazdką lulJ 
krzyżykiem. Traktuje je więc trochę doktry
nersko, niemal jako egzemplifiko.cje słusz
ności teoretycznych tez; mści się t~· czasem 



na samych sztukach, dając im posmak wy
muszoności, braku wdzięku lub - paradok
salnie - niedopracowania form alnego. Wy
maga jednak z kolei rzutu oka na teorię 
Witkiewicza. 

uduje ją Witkacy na runcie m alar tw a , 
późn iej dopier o p rzenosi na poezj~ i t eatr, 
wci c ż zresztą k rzystaj ąc z m alarskich p rzy
k ładów \ arg umen tacj i. Ale w te trze Czy-
tą Formę "an uważa za trudniejszą d 

osi ągnięcia. „O ile obra.l możemy s b ic wy 
obraz i ć, j ako złożony z form zu ełnie abslrak 
cy jnych , k tóre be ;~ ' yrainych w t ym k ie
runku autosuge.;t ii n i '17.b udzą żadnych 
asocjacj i z p rze miotami świ. t· zew 1ętrz
n r,o, o tyle takie.i sztuk i te· lralncj n a et 
pomyś leć nie możemy, ponieważ czyste sta
W<mie się w czasie możliwe jes t ty! ~ o w 
s ferze dz.\ · .k v i teat r bez działani jaki chś 
osobis toś ci, choćb n ajdzikszych i najnie
pra wdo )Odobniejszych, jest nie do p rzy · ęcia, 
a to dl atego, że tea tr je ·t szt uką złożoną, 

nie ma.iącą sw is tych jednorodnych elemen
tów jak sztuki czyste : alarstwo i Muzyka". 
Lecz mimo zasadni e j nieczysto ści teatru, 
Cz •stą Formc: d a się przecież, sądzi Witka cy, 
przy p ewnej kompromisowości osiągnąć: 
„Tak samo, jak po\ stanie (w plas tyce) no
\\·ej formy czystej i abstrakcyj nej , bez bez
pośr d niego religijnego podkładu, odbyło się 
za c enę deform acji wizji świata zewn tr Ln -
go, tak samo możliwe jest powstan ie Czystej 
Formy w teatrz za ce nę deformacji psycho
logii i działania. Sztukę taką można sobie 
wyobrazić w z upełnej dowolności absolutnie 
wszystkiego z punktu widzenia ży cia, przy 
niezmierne j ścisłości i wykończeniu w po
wiązaniach akcji". 

Intencje Witkacego n a jjaskrawiej jednak 
pokazuje przykład, który on sam rzuca w 
k s i <1żc ~ Teatr: „A więc: wchodzą trzy osoby 
czerwono ubrane i kłaniają s i ę ni e wiadomo 
k m u. Jedna z nich d ekla muje j akiś poemat 
(powinien on robić wrażenie czegoś koniecz
n go w tej właśnie ctrnrili). Wchodzi łagodny 
sta ru zek z k otem na sznurku. Dotąd wszyst
ko było na tle czarnej zas łony . Zasłona s ię 
od u\ a i >id ać włoski pejz 3ż. Sły hać mu
zykę or ga nów. S taruszek m ówi coś z posta 
ciami, coś , co musi dawać odpowiedni do 
wszystkie"'o poprzedniego nastrój. Ze s tolika 
spada szkla nka. Wszy ·cy rzucają się na kola 
na i pł a czą. Starusze · zmienia się z łagodnego 
człowieka w rozjuszonego „pochronia" i mor-



duje małą dziewczynkę, która tylko co wpeł
zła z lewej strony. Na to wbiega piękny mło
dzieniec i dziękuje staruszkowi za to m order
stwo, przy czym postacie czerwone śpiewają 
i ta1'lczą. Po czym młodzienie <: pł " e nad 
trupem dziewczynki i mówi rze cz y n iezmier
nie wesołe, na co s lfiru3zek znów zm ie nia 
się w łagodn go i d ob:-ego i śmieje ~ ię w 
kącie, \VYP iadając zdania wzniosłe i przej
rzy te. Ubrania mogą być zu pełnie dowol
ne - stylowe lub fantastyczne - podczas 
niektórych części może być muzyk a. A więc 
po prostu sz ital dla wariatów. Raczej mózg 
wariata na scenie. Możliwe, że nawet tak, 
ale twierdzimy, że tą metodą można, pisząc 
sztukę na serio i wystawiając ją odpowied
nio, stworzyć rzeczy niebywałej dotąd pięk
ności, może to być dramat, tragedia, farsa 
lub groteska, wszystko w tym samym stylu 
nie przypominającym niczego co dotąd było. 

Wychodząc z teatru, człowiek powinien 
mieć wrażenie, że obudził się z jakiegoś 
dziwnego snu. w którym najpospolitsze na
wet rzeczy miały dziwny, niezgłębiony urok, 
charakterystyczny dla marze!'1 sennych, nie 
dający się z niczym porównać". 

Tak wygląda ideał teatru Czystej Formy. 
Coś bardzo istotnego dla tej dramaturgii 
krystalizuje się w podanym przykładzie. Ze 
spięcia między groteskowo-hiperboHcznym, 
gwałtownie zaangażO\vanym ekspresjoniżmem 
Witkacego-powieściopisarza, a eskapistycz
nym i estetyzującym formizmem Witkacego-
teoretyka malarstwa, wyrasta bowiem \V je
go teatrze niespodziewana wypadkowa: nad
realizm. Obowiązują tu istotnie pewne prawa 
marzeń sennych z ich absurdalną fantastyką, 
pozorną alogicznością wypadków i stłumio
nym, często uciekającym się do zastępczych 
przebrań, wyrazem świadomych i podświa
domych treści psychicznych autora. 

Celem w jego :eatrze staje się nie tyle 
wyszydzenie rzeczyvistości w całym jej po
litycznym ogłupieniu, nie tyle katastroficzna 
historiozofia i teoria ki.;ltury - choć są cią
gle tutaj obecne - ile olśnienie samą „Dziw
nością Istnienia", kreowanie odrębnej, auto
nomicznej nadrzeczywistości, której poszu
kiwani a leżą u podstaw prze\vażającej części 
surrealistycznej poezji. 

Sceniczne wizje Witkacego są - jak we 
śnie - niesłychanie op tyczne: barwa, kształt, 
ruch , działają szczególnie silnie i pozostają 
w pamięci. Witkacy malarz komponuj e kolo
rystycznie nie tylko dekoracje czy kostiumy: 



elementem plastycznym jest także chudość 
lub otyłość postaci, barwa włosów, wąsy, 
brody i łysiny, zielony ogień na kominku, 
ciemnowiśniowa ziemia, porośnięta dziwnymi 
kwiatami, w której kopią grób grabarze w 
Bezimiennym dziele. 

Wrażenie nadrealizmu wzmaga jeszcze dia
log. Dialog bez szczególniejszego „braku sensu 
pojęciowych połączeń": normalny, logiczny, 
pełen temperamentu, niepozbawiony dłużyzn, 
lecz także ciętości i dowcipu, czasem wzbo
gacony fantastycznym r-urenonsensownym 
neologizmem, szczególnie w wymyślaniach 
i przekleństwach („ty chliporzygu odwantro
niony") - ale w ogóle zupełnie zwyczajny. 
Wszystkie postacie mówią tym samym nie
dbałym, a wcale wyrazistym językiem, ję
zykiem autora. W rezultacie dialog ma stałą 
tonację - brzmi jak dyskusja salonowa ze 
środowiska jakiejś rozintelektualizowanej 
cyganerii. Ponieważ tonacja ta nie zmienia 
się, choć w bieg akcji ·wplątują ~ię postac~e 
historyczne i fantastyczne,. ludzie morduJą 
się, gwałcą, rozdwajają, umierają, zmar
twychwstają, co na nikim z obecnych nie 
robi wrażenia - pogłębia się uczucie nie
samowitości z gatunku l'humour noir. 

Podobnie jak tonacja dialogu, powraca w 
sztukach Witkacego kilka stałych typów -
tytaniczny wódz, tyran, artysta lub uczony, 
perwersyjna hetera z wyższych sfer, słodkie 
dziewczątko o dwuznacznie naiwnej mince. 
Powraca też kilka tematów - obsesji. ka
pryśnie przeplatanych ze sobą w coraz to in
nych układach. Tematy te jednak są zupełnie 
„realistyczne", związane z całym doświad
czeniem życiowym i bagażem intelektualnym 
autora. „Sztuka, filozofia, miłość, nauka, spo
łeczeńsitwo - jedna wielka kasza ... " Dodać 
można jeszcze trzy, nieco rzadsze: narko
manię, obłęd i tropiki - egzotyczne ~en;ii: 
niscencje z pobytu w Australii i malaJsk1eJ 
wyprawy z Malinowskim. Ostatnie tematy 
nie raz kusiły nadrealistów, podobnie jak 
parodia literacka, częsta u Witkacego, nie
kiedy pełniąca nawet fun~cję kanwy fabular
nej: parodia Wyspiańskiego w Nowym Wy
zwoleniu, Rittnera w Małym dworku, Upio
rów Ibsena w Matce. 

Są jednak głębsze jeszcze pokrewieństwa 
z nadrealizmem. Widać je w Witkacowskich 
deformacjach praw fizyki i biologii, w fanta
stycznych odkształceniach drwiących z em
piryzmu naturalistów i ciasnego „zdrowego 
rozsądku". Trafiają się tu bowiem namysły 

przewyższają ce brawurą cały ówczesny dra
mat europejski, a nie prześ cignięte do dziś 
ani przez Ionesco, ani przez Simpsona, chC>ć 
obaj nawi ązują świadomie d o nadrealis tycz
nej tradycji. 

Lecz j eś li jut chcemy mówić o pokre-
wieństwach W itkacego z Ionesc , t '.> mn i:> j 
ważny bc;dzi ich nadrealistyczny h u -nor 
niż ide lycme widzen ie alie nacj i W'p6ł
czesny h; mn i j ażn a trój nos Rober ta 
autora Krzesel niż „os atn i indywid a li
sta" Beranger, oraz idealne, prze rażające, 
nowoczesne mias to z A1orclercy bez poborów 
i szerzą c· s ię jak poża unlfo ·mi z cj a spo
łeczna ·w Noso-rożcu. jeś li porÓ\ n ~rać 
chcemy Witk iewi za z Be ck ttem . to znów 
drobi· zgiem bez naczeni a będ 7 ie Becket tow
ski pesym izm, sprawą znaczn ie ważniej
szą - \\ielkie drama czne . ludium o a mot
ni e nia i nu dy. Nuda jest czo łową bohate ką 
Witkiewicza , nud a, nie nasycen i , obrzydze
nie i samotno~ć. Wsz s t k ie ztery uc:mcia 
tworzą ś 1- iadom y system :<C. p ólz 1 żno~ci 
o teoretycznym, ontologicznym zapleczu: 
samotność np. jest dl a ·7itki icz zasad ni
czą samotnością I stnienia Paszcze ólnego, 
bardzo już pr-zypom inającą IIe ' de"'gerowską 
„Geworf nhe it", „r zucenie" w by t, w pu stkę 
każdej isto ty lud iej . „T w · rczość a rty tycz
na - czytamy w książce Witki vicza Nowe 
formy w malarst w i e (1918) - jes t bezp ośred
nim pot\\ ! r dzeniem p raw· sa motn o ··ci jako 
tego, za c nę czeg o istnienie \" ogóle jest 
możliwym i to potwierdzeniem nie ty lko dla 
siebie, ale i dla innych Istni eń Poszczegól
nych, tak jak ono samotn:ch: jes t potwier
dzeniem Istnienia w jeg m·~tafizycz nej 
okropności " . Równie blisko j s te:imy sform u
łowań Sa rtre 'a z La Nausee. 

I oto wkraczamy w jeszcLe jeden krąg 
prekursorskich odkryć Witkacego : w jego, 
dostrzeżony już przez Inq rdena, egzysten
cjalizm. Terminu nie należy co pra\\'da ro
zumieć zbyt pedantycznie. Określa on raczej 
ogólną pos tawę Witkiewicza wobec kwestii 
jednostka-istnienie niż s zczegółowe kon
strukcje filozoficzne. Te stanowią ory inalny, 
choć niezupeln i spoisty stop tradycji leib
nizowskiej ·w pomyśle tzw. monadyzmu bio
logicznego - k tóry ca łkiem logicznie sprowa
dził Kotarbińsk i do tezy, że zegarek składa 
się z żyjątek - oraz tradycji Hume-11/Iach
Cornelius w ujęciu spr a w y jako'ci zmysło
wych. Niemniej gzystencjali s t ·cm e zabar
wienie całości wydaje się nie\ ątpliwe. 



Ciekawsze jednak jest pytanie: skąd wziął 
się ten egzystencjalizm u Witkiewicza? Otóż 
zbyt rzadko zwraca się uwagę na to, jak 
bliska egzystencjalizmowi jest aura filozo
ficzna ekspresjonizmu. Powrót do podstaw 
metafizyki, akcentowanie wyrazu osobowo
ści, własnego ja, samotność istnienia i świa
domość samotności innych, pragnienie „bycia 
sobą" i niemożność osiągnięcia tego stanu, 
problematyka alter ego, niebytu, nicości, roz
paczy, buntu wobec własnej sytuacji - to 
krąg myślowy, w którym oba prądy się 
stykają . Wspólnota nie jest wcale przypad
kowa: w gruncie rzeczy Heidegger i Sartre 
mają się do ekspresjonizmu prawie tak, jak 
Schelling i Hegel do romantyzmu niemiec
kiego. Zapominamy dość często, że egzysten
cjalizm - ta najbardziej literacka filozofia 
naszego wieku - rodzi się nie we Francji, 
lecz w ekspresjonistycznych Niemczech lat 
dwudziestych. Właśnie u schyłku tych lat 
pojawiają się podstawowe dzieła Heideggera 
i Jaspersa, a mrocznie poetyczna stylistyka 
Jaspersa nie pozostawia wątpliwości co do 
swych ekspresjonistycznych filiacji. Nie po
zostawia ich też Sartre. 

Przypomnijmy wreszcie, że egzystencjalizm 
jako prąd kulturalny robi wielką karierę we 
Francji tuż po drugiej wojnie światowej, 
podobnie jak ekspresjonizm w Niemczech po 
pierwszej. Sytuacja psychologiczna i społecz
na jest w obu wypadkach podobna, przynaj
mniej w zakresie tego, co Durkheim nazy
wał anomią - ostrego rozdźwięku między 
dążeniami i pragnieniami społecznymi a ni
kłymi możliwościami ich realizacji. Dołącza 
się tu także poczucie zagrożenia, niepewno
ści, groźba nowej wojny i wstrząs, jakim 
była hitlerowska okupacja dla statecznie po
godnych ideałów francuskiego mieszczucha. 
Analogiczny wstrząs przeżyli kiedyś ekspre
sjoniści. 

Oglądany z takiej perspektywy, egzysten
cjalizm Witkacego staje się nieco mniej ta
.iemniczy. Nie tylko Witkacy zresztą wyrażał 
tę filozofię, zanim została w pełni sformuło
w a na. Nieco wcześniej, choć bardziej ogólni
kowo, przeczuł ją także Kafka, inny sa
motnik z pogranicza ekspresjonizmu. Wit
kiewiczowski egzystencjalizm wcale nie tra
ci przez to blasku. 

Był Witkacy autentycznym awangardowym 
p isarzem. W p olskim dramacie zamknął d efi
nitywnie epokę Młodej Polski wraz z je j 



przedł użeni ami w d wudz ies o eci u. odsłonił w 
modernie ki łk i inn ych, ważniej szych pro
pozycji, pokazał j ęzyk pog rob owcom mi esz
czai1 skiego r ealizmu, ot\vorzył epokę nową, 
tę , w lttórej żyjemy. 

R c_ ztn na eży do nas. 

F1 apm nty Wstęp u do Drama

t ów St. I. Wtt1clew icza. I IW W ar

szawa 1962 





Andrzej Z. Makowiecki 

WITKACY 
JA SCENACH 

Dwadzie · cia t rzy dramaty . któ ych 
tek ty zachowa! się d dzisia j o. az dal
szych j denaście zaginionych i zn nych nam 
jedynie z t y tułu - tak przedstawia ie; do
robek dramaturgiczny S tan i s ł wa Ignacego 
Witk iewicza . Wi kszość tyc h dzieł powstała 
w la t eh 1918- 1923, w okres ·e, 'edy n zwi
sko i ch twórcy było czę to spotykane na 
łam ach prasy lite rackiej a postać , utom 
rozpr aw z dziedziny filozofii sztuki , eorii 
m alarstwa i teatru ob iek tem powszechnego 
zain teresowan ia. 

Dot · zyło ono rów ież wystawie· sztuk 
wojującego formisty, mających yć egzem
pl i fikacją jego „obrazoburczych" i budzą
c eh liczne sprzeciwy tez teoretycznych. Za 
in t resowanie to szło jednak często w parze 
z brak iem r zeczowego ustosunkowania siP 
krytyk i do konsekwentnej, anty n turalis tycz
nej kon epcji odnowy eatru jaką po ul vał 
'Nitkiewicz w swych wystąpieniach. Z jeg 
nazwiskiem t rwale związał się termin „teoria 
cz ste j fo r my w sztuce", którą propagował 
w rozprawie Nowe formy w m al arstwie 
(191 9) oraz w artykułach o teatrze publiko
\~·anych na łamach Skamandra. 

l\iało k t zadawał jednak sobe trud, 
nie uła twion byna jmnie j przez autora, 
by z teorią lą dok!· dniej się zapozn;ii:, prze
wiclzLć je j Irnnsek \ encj i o jąć z jej 
twórca rzeczow·. w mi nę myśli. Stc.nowisko 
Karola Irzykowsk iego było tu wyJ ątkiem . 

Witkiewicz proponował bowiem teatr n ie
łatwy , rezygnu jący z mimetycznej osta vy 
w obec rzeczyw istości , tea tr, mający j ą kształ 
tować według wymagań Cormalnych. Ty cza
sem jednak w od niesi n iu do jego t or' i 
ukuto termin „apologia nonsen~ u" choć autor 
zazn ac za ł wyraźnie : 

„Celem naszym n ie j es t pr og ram ow y bez
sens, raczej tylko r ozszerzenie k o mpo=ucy j
nych możliwości pr zez n i etrzy manie się w 
szt uce k onsekwen cji życiowej, czy li f an ta-



styczność psychologii i działania dająca, we
dług nas, zupełną swobodę komponowania 

formalnego". 
Ten maksymalistyczny program odnowy 

teatru miał być zarazem odpowiedzią na py
tanie, jakie stawiał sobie jego twórca: 

, C:11 możliwe jest powstanie, choćbµ na 
czas krótki, takiej formy teatru, w której 
u;sµu,czesny człowiek mógłvy niezależnie uu 
wygasłych mitów i wierzeń tak przeżywać 
metafizyczne uczucia, jak człowiek dawny 
przeżywał je w związku z tymi mitami 
i wierzeniami?". 

Wejście na sceny teatralne sztuk Witkace
go nie było v.· dwudziestoleciu weJsc1em 
triumfalnym. Teatr przeżywał wówczas in
wazję mieszczańskiej komedii obyczajowej, 
toteż przy apriorycznym założeniu elitar
ności jego dramaturgii większość wystawień 
sztuk autora Kurki Wodnej miała charakter 
eksperymentalny, co wyrażało się niewielką 
liczbą spektakli i wytworzeniem wokół nich 
specyficzne] aury skandalu estetycznego. 

Pierwszym, który „odważył się" na wysta
wienie Witkiewicza był Teofil Trzciński. 
W czerwcu 1921 roku w krakowskim teatrze 
im. Słowackiego zaprezentowany został Tu
mor Mózgowicz. Tego „eksperymentu for
mizmu w teatrze" jak nazwał prapremierę 
recenzent Swiata • dokonano w warunkach 
dosyć szczególnych. Cenzura przetrzymywała 
sztukę blisko rok i kiedy wreszcie doszło do 
wystawienia, Boy-Żeleński pisał: 

„Pierwszy zdecydował ~ię wy
stawie \Vitkiewicza dyrektor 
Trzciński, ale wstydliwie, pół

gębkiem Użyczono mu dwóch 
ostatnich. przedstawień w sezo
nie, wówczas, kiedy aktorzy m:iją 
już spakowane kuferki a kanikuła 
zoboj tnia publlczność na wszyst
kie ,.n ~ \Ve prądy".** 

Jeżeli dodamy, że oba przedstawienia (bo 
tyle się odbyło) grane były przy drzwiach 
zamkniętych, za specjalnymi zaproszeniami, 

• L.: Pieru:sz.11 eksperyment formi:mu w teatrze 
Swiat IS~!. nr ~O. 

•• T. Boy-Żeleński Teatr Witkiewicza W: P'!łrt 
z f\1e " µo11t1;-1~t\. \~1 1eczór piąty, warszawa l~:ł.J. 

to zainteresowanie, jakie wzbudziła sztuka 
należy uznać za sukces. Nowatorstwo dra
matu jak podkreślano „nie spotkało się 
z protestem" a obsada była niebyle jaka. Ro
lę Tumora objął Bracki, Rozhulantynę grała 
Pancewicz-Leszczyńska, Greenem był Kra
snowiecki. Obecnemu na sali autorowi wrę
czono po drugim akcie lilie i choć w recen
zjach napadano na niego za niezrozumial
stwo - na co zresztą z wielką energią od
powiadał - sztuka została przyjęta bez 
skandalu. Polemiki miały w większości cha
rakter łagodny a Witkiewicz podkreślając 
z zadowoleniem, że „eksperyment udał się 
znakomicie: Czysta forma jest na scenie 
jeszcze możliwa" zaszczycił kilku krytykóv.; 
osobnymi wystąpieniami dyskusyjnymi. 

Dalsze losy Ttimora miały iednak mniej 
łagodny przebieg. Kiedy w 1926 roku posta
nowiono go wystawić na scenie Teatru Ma
łego w Warszawie aktor Bogusław Samborski 
przy poparciu części zespołu odmówił przy
jęcia roli motywując to swym przeświadcze
niem o absurdalnym charakterze dramatu. 
Rozpoczęła się ożywiona wymiana pism pro
testacyjnych pomiędzy Związkiem Autorów 
Dramatycznych a ZASP-em, podjęli spór na 
łamach prasy Boy, Irzykowski, Nowakow
ski - broniąc aktorów lub prawa do ekspe
rymentu - ostatecznie jednak do wystawie
nia Tumora w Warszawie nie doszło. 

A przecież zespół Teatru Małego miał JUZ 

pewną tradycję we wprowadzaniu sztuk Wit
kacego na sceny. Tu bowiem w 1921 roku 
scena eksperymentalna „Elsynor" na mocy 
porozumienia z Arnoldem Szyfmanem wy
stawiła Pragmatystów. 

„Elsynor" był grupą • skupiającą młodych 
pisarzy i krytyków teatralnych, której pro
gram głosił „realizację nowych form drama
tycznych i teatralnych". Z okazji inaugura
cji działalności „Elsynoru" pisał jeden z jego 
członków - Zawistowski: 

„Jeśli pracę swoją rozpoczął 

Elsynor od \Vit 1; '. ew i cza to raz 
dlatego, że polska twórczośe leża

ła mu najbardzie j na sercu, po
\Vtó:-e zaś dlatego. że z p omię

dzy polsk!ch eksperyrr.entu jących 

dramaturgó\V autor Pragm a t yst ów 
posiada n8jbardziej zdecydow ne 

• \V jej skład wchodzili m. in.: Bre iter. Hor zv
ca. Iw8szkiewicz. Rytard. Zawistow . ki i \Volo
szynowski. 



poglądy teoretyczne a jednocze
śnie umie je konsekwentnie w 
utworach swoich przeprowa
d za(:" .'* Zawistowski podkreślał 

również 11 zdecyd o\van.:} presj ą , ja
ką Ut\vór \V itkiewicza wywa rł na 
inscenizatorach i aktornch w kie
runku pr :ze ł<J.mani a f orm Hatu
ralistycznych ". 

Dram"' t Witkiewicza został zaprezentowany 
podcz:is trzech spekt kli. W zystkie odbyły 
się w późnych godzinach 'Nieczarnych, 
o 23-ej, co Boy skomentował w S\vym arty
kule: 

„Był to k rn ku bina t ml od ej 
s e ny El y nor z t eat rami Si y f
m anowsk!m i Sc l1 adzk i odbyw ly 
się „po fa je rancie" 'oko ło pólno
cy, kiedy , jak wi< domo, szanu j ą ca 

się publiczn ość śp i, a nies zanu
jąr:a ię \ ym aga od roz rywek 
o~ trz ej~zeg sm aku, niż go oże 

d ostarczy<: lite ratura choćby naj
śmielsza" .•• 

Zainteresowanie szerszej publiczności spek
taklem było więc niewielkie, choć sztuka 
wyst3 w iona w reżyserii K. Borowskiego 
i E. Dziewulskiego miała obsadę okazałą. 
Plasfodora ~.rał Warnecki, l\famalię - Duni
kowsk a , von Teleka - Samborski i Mumię -
Muncli ngrowa. 

Charak krystyczne stanowisko zajął recen
zent Kultary Robotniczej podkreślając, że 

„krytyka powierzchownie potrak
towała tę sztukę na jednym po· 
ziomie z takim głupstwem jak 
Ulica D z iwna••• ... Sztuka upa
dła po paru przedstawieniach. 
Szanowna publiczność nie chcia
ła na to patrzeć. Zresztą nic nie 
rozutniała - a w sztuce nie było 
ani prostytutek, ani satyry poli
tycznej. („) Przez Pragmatvstów 
\Vypow ia da się duży szczery 
talent".•••• 

• \V. Zawistowski Dooko la teatru. Inauguracja 
„El.sy11or11". Kune:- Polski 1922, nr 12 
•• T. Boy-Żeleński - op . cit. 

,„ K. ~\ . CzyŻO\VSkieg grnna \V ,,Reducie" 
•••• j.: Przegłqd teatralny. Kultura Robotnicza 
192'.!, · n!" z. i'ragmntyści \V „E lsynor1e" .;;i.a li t. : ę 
powodem do ożywione.i wymiany zdai1 w prasie 
li t erackiei. Sztuke recenzowali dwaJ przedsta
wiciele grupy - Horzyca (Skaman<;Ier 19~2 z. 17) 
i Breiter ($wiat 1922 nr I) oraz w1ększosć spra
\Vozdav.:cÓ\\• pisrr. sto ł ecznych 



W latach 1921-1924 odbyło się w sumie 
5 prapremier sztuk Witkiewicza. Poza oma
wianymi wystawił Teatr Miejski w Toruniu 
W małym d1cork u oraz Wariata i zakonnicę, 
Teatr im. Słowackiego w Krakowie pod dy
rekcją Trzcińskiego w rok po Tumorze Móz
gowiczu - Kurkę Wodną. Nowa krakowska 
próba pokaz nia Witkiewicza na scenie tym 
razem od początku skazana była na niepo
wodzenie. Podobnie jak w przypadku po
przedniego wysta wienia dokonano prezenta
cji pod sam koniec sezonu i jedynie podczas 
dw óch spektakli. Sprawdziły się przestrogi 
Zicrotn icy Peipera, która ostrzegała przed 
premierą: 

„Nie wystarczy grać, trzeba 
chcieć wygrać. Trzeba chcieć 

zwycięstwa . <„.) Kurka Wodna 
ma być daną jako eksperyment. 
Do istoty eksperymentu należy 

stworzenie jak najpomyślniej

szych warunków badania. A se
zon ogórkowy„. Czyżby dyr. 
Trzcińskiemu chodziło o zbadanie 
stosunku zachodzącego między 

nowym teatrem a upałem? Jak
kolwiek wypadnie zapowiedziane 
przedstawienie, przykro nam, że 
może ono z łatwością przem!e
nić się z eksperymentu teatral
nego w eksperyment klimatolo
giczny".• 

Premiera odbyła się 22 lipca w następu
jącej obsadzie: Ojciec - W. Miarczyński, 
Edgar Wałpor - W. Bracki, Tadzio - H. 
Kacicka-Gallowa, Alicja of Nevermore -
J . Zmijewska. Kurka wodna - M. Modze
lewska, Ryszard de Korbowa - A. Szymań
ski, Efemer Typowicz - J. Dobiesław, Izaak 
Widmower - K. Brandt, Ewader - H. Mo
drzewski, Lokaj Parblichenko --'- T. Białosz
czyfiski, Smorgofi - S. Kustowski, Opupiej
kina - Z. Zalewska. 

Mimo doskonałej obsady spektakl nie był 
sukcesem artystycznym. Natomiast w latach 
następnych (1925-1926) dramaturgia Witkie
wicza zdobywa sobie sceny teatrów oficjal
nych, a włączenie do repertuaru jego sztuk 
przestaje być „wstydliwym" eksperymentem. 
Triumfy święci więc Jan Maciej Karol 
Wścieklica w Teatrze im. Fredry w War
szawie następnie w lwowskim Teatrze 

• Nota w zwrotnicy 1922, nr 2 



Małym. Spektakl teatn warszawskiego w 
reżyserii J. Pawłowskiego szedł 42 razy 
i następnie w ciągu czterech tygodni tour
nee na prowincji. Krytyka zgodnie przyzna
wała reżyserii, scenografii Grabczyka i grze 
aktorskiej zespołu wysokie walory scenicz
ne. Niemniej niebagatelną rolę w powodze
niu sztuki odegrały łatwe do rozszyfrowania 
aluzje postaci tytułowej . do osoby Witosa 
(przeciwko czemu autor gorąco protestował) 
co szczególnie w odniesieniu do spektaklu 
lwowskiego z premierą w maju 1926 miało 
swoją określoną wymowę. Wścieklicę recen
zowano w każdym razie bardzo pochlebnie. 
Jan Lorentowicz zwracał uwagę, że „wysta
wienie stało się istotną rewelacją. Najodpor
niejsi stwierdzić musieli, że zjawia się no
wy, niezwykły, na wysokim poziomie inte
lektualnym stojący talent dramatopisarski"* 
zaś zawsze pochlebnie oceniający dramatur
gię Witkacego Boy-Żeleński tym razem użył 
tonu entuzjastycznego: 

„\V sztuce naszej ogierem peł

nej krwi jest Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz, malarz i poeta. ( ... ) 
szara publiczność przyjmowała 

sztukę sympatycznie, dziwności 

nie były dla niej dziwnościami. 

Ta publiczność przyjmuje n i e
r e a l n o ś ć Witkiewiczowskiego 
świata jak coś zupełnie prostego; 
ani myśli prawować się z auto
rem o życiową logikę każdego 

słowa".•• 

W roku 1925 losy wystawień scenicznych 
dramatów Witkiewicza związały się silnie 
z działalnością Zakopiańskiego Towarzystwa 
Teatralnego. Powstało ono w tymże roku 
z inicjatywy działaczy zakopiańskiej inteli
gencji z redaktorem Głosu Zakopiańskiego 
dr Mischkem na czele. Swą działalność za
inaugurowało wystawieniem Nowego Wyzwo
lenia i Wariata i zakonnicy. Teatr czysto 
amatorski prezentował swoje spektakle w 
sali „Morskiego Oka" na Krupówkach. W 
pracach Towarzystwa Teatralnego Witkie
wicz brał żywy udział, głównie zresztą jako 
reżyser i scenograf własnych dramatów. Już 
jednak w roku założenia w Towarzystwie 
nastąpił rozłam, po którym skrzydło trady-

• J .Lorentowicz Wspólczesny teatr polski. 'Var
szawa 1935, tom 2 

•• T. Bov-żeleńsk\ - oo. cit. 

cyjno-realistyczne rozpoczęło wystawia nie 
sztuk z repertuaru teatru obyczajowego za· 
Teatr Formistyczny pod kierunkiem Witka 
cego kontynuował ambitniejszy r pertuar. 
vVystawiono więc W małym dworku a n a 
stępnie Pragmatystów i w roku 1927, p od
czas prób i c tafizyki dwugłowego cie lęcia, 
Tea tr For m i tyczny w Zakopanem zakoi1czył 
trzyletn i okres ambitnej działa l nośc i. 

Ost te znie Met afi2:1ka wy. ta\~iona zost la 
p r zez zespół poznańskiego Teatr u Nowe o 
w r ok póź ie j - w 1928, v reżyser ii Edmun
da Wier ci· skiego i scenografii Felik:;a Kra
s ow iego. W ro li króla wystąpił wowczas 
Jac - Wo zcz .. rowicz, Kar mazynieLb grał p -
czątlrnj ący dramaturg J erzy Zawieys i, Jacka 
Rivierę - Brod:ólrnwsk i. 

Prawdziwym sukc sem scenicznym Wit 
ki e\ icza stało sif; wystawi nie w 1926 r. 
w Teatr ze Małym v W a rszawie No1i.;ego 
Wuzw o[en ia \raz z W ariatem i zako1111ic ą . 
Pi V r w . zą z t ych sztuk reżyserow ł ek a n
der Węg ierk , dru ·ą Karol B or ow ki 
a w obsadzie znaj d u j m y nazw isk a Broni
szówny, L eszczy1\skie j, M un cJ"ngrowej , Bu
szyń skiego, Maliszewskiego i Warneck i go. 
Przyjęc ie przez krytykę było \ ręcz en tuzja 
styczne , wys tarczy zresztą przejrzeć łamy 
w a rs zawsk ich dzienników, k tóre pisały: 

11 ••• Tak: \.Varlat l. zako nnica jak 
Nowe Wy.;. wo ~en le stygmatyzo
wane są b ezsprzecznie gen i ~l ni.l 

ś c i ą . Ze w szys t k ich p olskich il" 
torów scen icznych d zisiej zsch 
Wit k iewicz jes naj! nt ltge ntniej 
szy, najodważniejsz , na jbard z iej 
tajemniczy, skom plikowa n y , fr a 
pujący i drażniący".• 

„ W itkiewicz . t o ucie leśnienie 

żyw ioł owości, b u jnego t e mpera
mentu, inte le k t nie poddający s ' 
dyscyplinie, bu rzący przeg rocl,• 
i chwy \ ~j~cy zjawiska, a b y z bły
skawiczną szybkością ukaza ć je 
\V skrócie n a jb ardziej c h ;-irakte 
r ystycznym, odsł a ni a J 11 cym ich 
zna czenie \V łaści\ve . ly śli on 
~ wnioskuje szybcie j n iż pub licz-

• Cyt. za Kurierem Porannym 1926 . nr 150; p rze 
dr u k z Gazety Porannej. 



r.ość; stąd trwające jeszcze nie
porozumienie między sceną a wi
downią".• 

„Talent niewątpliwy, bujny, ży
wiołowy, niepohamov.rany, niena
sycony temperament twórczy (. . . ) 
daje w rezultacie wrażenie nie
jednokrotnie tak oszałamiające. 

że \vidz nie może się 

przez dłuższą chwilę 

snąć".•* 

z niego 
otrzą-

Zaś szanowany krytyk i profesor Jan Lo
rentowicz ogłaszał ex cathedra: 

Wariat ! zakonnica jest nieza
wodnym świadectwem wybitnego 
talentu dramatycznego p. Witkie
wicza pomimo wszelkich zastrze
żeń jakie widz przyzwyczajony 
do normalnych typów dramatycz
nych stawiać może " ' . ·~ „ 

Lata 1925-1926 były szczytowym okresem 
powodzenia dramatów autora Kurki Wodnej. 
Jeszcze w 1927 roku poważne zainteresowa
nie wzbudził spektakl Persy Zwierżontkow
ska.ja wystawiony w Łodzi w Teatrze Ma
łym . Niestety, nie zachował się żaden egzem
plarz tej sztuki, zawiodły również próby 
rekonstrukcji tekstu, choć żyją aktorzy Tea
tru Małego a dramat był przez recenzentów 
parokrotnie streszczany. Persy szła przez 
dwa wieczory w reżyserii Mieczysława Szpa
kiewicza z Ireną Horecką w roli tytułowej, 
Władysławem Krasnowieckim w roli Cha!"la 
Utamora, wystąpili również Tadeusz Bia
łoszczyński, i pod pseudonimem Antoniego 
Wojdana, późniejszy dramaturg Anto~i 
Cwojdziński. Recenzje, jakie ukazały się 
w czasopismach łódzkich prezentowały 
pełną skalę ocen od superlatywów do in
wektyw pod adresem autora. Recenzent Gło: 
su Polskiego ostrzegał więc, źe autorowi 
chodziło o to jedynie „aby w cyniczny spo
sób zakpić z wszystkich: eżysera, aktorów 

--- - - -----
• J. Appenszlak Scena polska, Nasz Przegl ąd 

1926 nr 148 

•• T. Koilczyc (Grot-Bęczkowski), K u rier War
szawski 1926 nr 145 

· • • J. Lorentowicz Zycie teatru Ex press Poranny 
l 928 nr 159 

widowni",* ·Rozwój używał określenia 
„ogłupianie widowni"** zaś Republika odpo
wiadała przeciwnikom Witkiewicza: 

„Galileusz staną! na stosie, Spi
noza umarł z wycieńczenia, Ko
lumb zgasi w więzieniu, Witkie
wicz jest kpiarzem, wariatem, 
grafomanem. Przynajmniej w 
,,niektórej" opinii .. . ••• 

Lenist\\ o duchowe, trzymające 

się z uporem zastarzałych kano
nów form teatralnych nie rozu
mie Witkiewicza, przychodzi na 
jego widowiska , jak na ucieszne 
feerie cyrkowe i rży śmiechem 

w momentach ekstrawagancji, 
nie dostrzegając miejsc, kiedy się 

mówi o pr3wdach najistotniej
szych . Dramat Witkiewicza na. 
wskroś filozoficzno-społeczny 

trudny w sposobie uzewnętrznie
nia i wypowiadania myśli nie 
jest na ogól przystępny dla prze
ciętnego widza , staje się jed
nak bardzo ciekawy dla tych, 
którzy umie!ą myśleć i którzy 
chcą myśleć \V teatrze" .•••• 

Po roku 1928 sztuki Witkiewicza pojawiały 
się na scenie rzadko. Minął zresztą okres, 
kiedy ich autor skupiał na sobie uwagę sno
bistycznej publiczności, wypełniał szpalty 
czasopism literackich polemikami i rewolu
cjonizował estetykę teoretycznymi tezami 
Teatru". Witkiewicz w tym okresie poświę

~ił się głównie działalności na polu filozofii 
oraz zdobywał nowe laury, tym razem jako 
powieściopisarz, autor Pożegnania jesieni 
i Nienasycenia. Zastrzegłszy się, że powieść 
nie jest dziełem czystej sztuki, pozwalał na 
wypełnienie ram kompozycyjnych swych 
utworów przez tak nienawistne mu w dra
macie treści życiowe". Jego twórczości sce
niczne{ pozostali w tym czasie wierni jedy
nie ci, którzy widzieli w niej coś więcej niż 
zabawę „pour epater les bourgeois". 

• (Was): Premiery teatraLne. Głos Polski 1927 
n r L _J 

•• zastępca - A. K . S.: Kpiny z widzów Rozwój 
1927 nr 150 

••• Poktoste recenzji Republika 1927 nr 151. 
A . I\il.ulus \V JOte1.u i za k.u . tsamL Repu

blika 1927 nr 150. 151 



W roku 19;33 Państwowy Instytut Sztuki 
Tca t !·alnej wystawi! raz jeszcze Nowe Wy
zwo l enie a k rakowski „Cricot" Mątwę w 
wykonan iu amc torsk iego zespołu powstałego 
w ś rodowisku plastycznym Krakowa. Ostat
nim przedwojenn m dr · m atem Witli; i w icza 
na cenie by ł St raszliwy wychowawca wy
stawiony przeL wanscenę w sali krakow
skiej „Bag !Eli" w roku 1935. 

l wrześn ia 1 39 wybuch ła druga wojna 
świ . tow . 18 rz ' ia auto r Kurk i Wodnej 
od brał sob ie życic. 

P o wnjnie drama ty Witkiewicza dosyć d ł u
go czek'lły z powrotem na s cenę. W ro
k u 1956 krakowsk i „Crico t II" wystawił po
wtórn ie Mątwę nawiązu jąc do swego po
przednika z lat mlędzywojennych. ;duka 
szłc w reżyseri i Tadeusza Kantora wra;: 
z pantomimą Kazimierza Mik ulskie o Stu
dn 'a czyli g~ęb ia myśli. 

Karierę sce1 ' czną w lab.eh 1917-193 zro 
b ' a inna sztuka ' tk ceg - n ie gr · n i 
p rzed wnjn, Szev.x:u którą wystawił 
Teatr „Wybrzeże '' (prap r m1era w 1957) . 
Dramat ten był następnie wystawiany przez 
tca try eksperymentalne: Zespół studencki 
Pań ·two'' e · Wyższe i Szkoły Sztuk Plastycz
nyc l w Łodzi or· 7. bydgo ki „Teatr Propo·· 
zycji" . 

W matyrn dW·1rk1 • wys t awiane było a 
scenach po woj ni l! trzykr tnie . Sztuka ta 
cieszyła się zre:.<: 4 i pr zed wojną dość du
żym powodzen 'em . Oznaczona przez autora 
krzyi.ykiem jako jedn<t z bardzie j rea listycz
n eh zc,w'er, dosyć wyraźne akcenty p · -
·ody tyczne wobec te:it ru ieszczańsk i ego 
podkreśl one aluzją ty u low do .. ztuki Ta 
deusza Rittnera. Do trzech remier w ok r e
~ ic dwudziestolecia dodać należy tq samą 
ilość wystawień po wojnie. W r oku 1959 
W 1>1al ym dworkll wraz z Waria t em i za 
konnicą zrea lizowane 5zez zespół Teatru 
r1rama tycznego m . s t . Vlarszawy w reżyse 
rii Wandy Laskowskiej i scenografii .Józ fa 
Szaj ny st ło si ę poważnym wyda r zeniem 
tec: tra lnym sezonu. W obsadzie aktorskiej 
sp :i tykamy nazwiska B. Kraffló \ n y, lVI. Klej 
dysz, J. Trnczykówny, L . Winnickiej, I. Go
golewskiego. W. Golasa, C. Kalinowskiego, 
Z. Leśniaka, J . Nowaka, L. P aka. Spektakl 
złożony z tych dwóch sztuk szedł 40 razy. 
W małym dworku grane było poza tym 
w Bydgoszczy na scenie studyjnej przy Tea-



trze Polskim, w Krakowie prezentował dra
mat „Cricot II" w Krzysztoforach i w Lubli
nie Zespół Domu Kultury na Zamku. 

Ostatnim chronologicznie wystawieniem 
sztuki Witkiewicza była realizacja Jadwigi 
Marso dramatu Oni z fragmentami Pragma
tystów w amatorskim Teatrze Prób „Cen
ton" studentów Uniwersytetu Warszawskiego 
w roku 1963, z muzyką Mateusza Święcickie
go i scenografią Krzysztofa Pankiewicza. 

W 1939 reku pisał o Stanisławie Ignacym 
Wi lkiewiczu Włodzimierz Pietrzak: 

.,Witkiewicz jest jednym z tych 
pis&l'Z)', którzy odświeżyli stęchly 
klim a t naszej literatury, którzy 
wybijali dla niej - czy z do
statecznym skutkiem? - europej
ski ł1oryzont. 

Teatr Witkie\\'icza ! - To może 
prócz malarst\va najpr awdzi\Vszy 
Witkiewicz, ten, który błąl<a się 

po eksperymentalnych scenkach, 
ten, dla którego nie ma miejsca 
w teatrach oficjalnych ... "• 

Weryfikacja tego stwierdzenia zależy od 
nas, t~k jak od nas zależy, aby jego ostatnie 
zdanie przestało być żenującą prawdą. 

• W. Pietrzak z okazi! dramatu Prosto z mostu 
1939 nr 22 



OD REZYSERA 

Od napisania Kurki Wodnej dzielą nas 4:3 lu
ta - czas doświadczeń jednego pokolenia. Prze
żyliśmy to i owo przez ten czas, zmieniły się na
sze kryteria i wymagania. Teatr Witkacego niesie 
nam dziś inne skojarzenia niż jego współczesnym. 
Z tych to powodów konwenc}ll., w której prezen
tu.iemy dziś Kurkę wodnq nie jest identyczna 
z propozycjami autora. Nie oznacza to, że nie 
przywiązywaliśmy wagi do wskazówek insceniza
cyjnych Witkiewicza. 

Określając na przykład funkcje i charakter po
SJtaci staraliśmy się zachować intencje autora, wy
rażając je t:dko bliskimi nam środkami. 

U WITKIEWICZA 
Ojciec - Wojciech Wałpor 

stary, byly szyper kupieckiego okrętu. Maly barczysty, 
ale nietłusty. Strój marynarski. Beret z jasnoniebieskim 

pomponem. Siwa broda w kLin. Siwe wqsy. 

On - Edgar Walpor 
jego syn. Kolo 30 lat. Ogolony. Przystojny. 

Synek - Tadzio 
chłopczyk lat 10, o jasnych długich włosach. 

Lady - Księżna Alicja of Nevermore 
W)ISoka blondynka, dość majestatyczna i bardzo piękna, 
lat okola 25. 

Kurka Wodna - Elżbieta Flake-
Prawacka 

osoba niewiadomego pochod=en!a, lat okola 26. Blon
dynka lniana. Jasne ocz)I. Wzrost średni. Bardzo ladna, 
aie nic a nic nieponętna. Nos troszeczkę, odrobinę za
darty. Bardzo szerokie i grube, ! bardzo czerwono-wq
trobowe usta. 

Drań - Ryszard de Korbowa-Kar
bowski, recte Maciej Wiktoś 

przystojny brunet. bardzo dr,mlowaty, lat 20, ogolony, 
podobn)I trochę do Edgara Walpora. 

Trzech Starców 
a) Efemer Typowicz 

biznesmen, ogolony, siwe, krótkie włosy, stężaly od 
potęg!. 

b) Izaak Widmower 
d!tlgi, chudy, szpakowat!I Semita, z czarnym! Wq§am! 
i broda w klin. Ruchy wytworne, typ asyryjski. 

c) Alfred Ewader 
niespokojny, rudy Semita, w złotych binoklach, chu
dy, wysoki. Wqsy; brody ani Śladu, typowy Hetyta. 

Lokaj - Jan Parblichenko 

normalny fagas. Ryży i piegowaty. Ogolonu zupełnie. 

Czterech innych lokai 
dwóch czarnych, dwóch albinosów, o długich u;losach. 
Ubrani wszyscy (i Jan także) w blękitne frak! z żabo
tami i biale pończochy. Majq mnóstwo odznak wojsko
icych na frakach. W średnim wieku. Jan odróżnia s!q 
od innych czerwonym! akselbantami. 

Trzech Szpiclów: 
naczelny szpicel - Adolf Smorgoń 

blondyn, z dużym! wqsam!. Jeden z pozostałych 
pan z wąsami w okularach. Drug! - z d!ugq, czarnq 
brodą. Sztucznie, banalnie wyglqdajq. 

Niańka - Afrosja Opupiejkina 
poczciwa bab!nrt. Tlusta blondynka. Lat 40. 

Czlowiek od latarni 
Indywiduum brodate w niebiesl<iej, robotniczej bluzie. 

Dodatkowe zlecenie władzy centratnej · Mówić bez 
afektacj i, bez bebechów, w najgorszych na1c~: chw!Lach. 
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Cena 5 zL 

Ja1e sitt, 'l.e atura czym so 1e często

kroć ignszkę, :z.lcwaiąc w iednę osobę tyle ra-
zem doskonałości , iłt: ich między wiele innych 
podziela. Dai. c JPani Tru kolaskićy naypięLniey

u tać , deliutność płci, poru zenia ci:rfa 
ykowne, twarz pełną wdzięków, oczy któryclJ 

poyrzenia zachwycały, wymowę pieszcz~q u-
"! ; dobało iey się ieszcz'! obdarzyć i'! przy-

ii!J'la.· .aym do s iewania głosem. 
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