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STANISŁAW IGNACV WITKIEWICZ ·(1 ·88'5-1939) - IW'a:ny 

„Wit·ka.cym", d na.ma:bu rg, 1 p.QW. i 1eści0tpi1 s0in~. maJonz, te.o.retyik 

teatru, hloz:of. Był .synem mala.nza i wy.bi,tnego ~rytyka, pro

p.ogato.ra „sty.lu ,mko·piańsikii ego", S i01n i sł a.wa W itk·iewlicro . 

Wi1t.k0aiey w i.ele po.d.ró~owal, m. in. p.o Austrail:ii, był ofice

rem co.nsklie.j armili, o po rewaJucj1i za.sto.I p.rzez iałn1 i erzy wy

brany kom is:o·nzem. Przy p i.enws.zej okozji wróoil do Polski, 

aby w okresie dwu.dz!e:sto.leaio zo:s:lyinąć jako ma.Ian .idefor

mo,wanych „na.rk 0ttyoz,ny,ch" p ~ r ~ retów, wy:doby:wajqcy.ch .nie 

tyle podobieństwo modela„ ile nien ~rm 01 l n.o.ki jeg.o wnętrZJa 

p.sychicz.neg·o. P.o k lęs ce w,rz eśni : wej poip.e.hlil s:a1m:;.bó11s:1w:i 

Jako p.i mn nolefo.ł do nzędu tych twórców, któ.nzy ·mo

czniie wypnzed1zoją swó;j czas . Gra.no go •niejo·ko „pokątn,ie " 

w maJych eksperyimenrta1lny.ch tea t r.zyika1ch, i to z ,za1s.t.rZ!eŻe

n.iem: „Dla młod.ni eży i woj1sk.c.wych w ;tęp wzbrc.niony". Jego 

sztuki, 1w lo.to•ch kiedy ·P01W'5ta1wa•ly, pnzyjęte były pnzez kry

tykę, teabry i puhhiazność .z n•ie.dowienmniem ,lub niiechęaią. 

S.wleńs lwa wyohro ~n.i sceniaz.nej prop·on·01Wane puez W i1bkia

cego diZi i Ś już 1zysk'oły 1s01bi·e praiwa obyiwa,telstwa, naiwet zbo

no•ln i•oly po bro.sze, •a1le mu.sio.Io mi nąć prawi·e azterdz.i eś'Ci 

lo.t, oby jeg·o .szbuk1i 1p.o rau: 1pi enw~zy odnki:sly nor mallny suik

ces u pu.bli c.11n•o·śc·i i recen,zentÓIW, w „of,i1cja:l1nyim" tea:tl'Qe. 

„Wlś oi eHa w prost penwersy,j ncxść Wli•tko:oego i w iele z je

go ulubionych .polj ęć, 1ta1ki•ah jo1k: „dzi1wność istn:ie.n1i1a", .,„nilQ_ 

n-0csycenie rfo.nmą", ,„n iep.o•kÓ'j 1me.lafii z)1CZiny" - nelmą do sf o.r

mułowań m ozej wczoirolj.szy,ah, jedna1k ci ągle je s.Z!oze 1urolk 

św;ieżośoi zachowuje Ż'yi\Miobwość jego w i1zj,i, d:i'a1b0tl i amość 

dowci.pu, ory.g• i1na1 liność .01ko0,ji. 

Prze.z 1 prÓ'.bę sceny pnws.zly ('o:d 1'921 r.). „Tum.or Mózgo

wi.cz'', „Prro19 1m.01tyśai " , „W mo.ly1m ,diw.onk,u", „Ku,rko wodin:o'', 

„Wi0:rio1t ,j z:olkonn1ido", ,,Jorn M,01oi6j",, „Komo,I W•k iek.l,ico", 

„N.o;we Wy.zi\Niole<n'i·e", „B,z,ilk brc;Jl: kor ny", „Persy ZMiie.rżoinit

.lmwskatja", „Me.ta<fi iu:yik'a drw;ugto.wego ai e:lęo' a", „Mą.ma", 

„Stn(l(S.zll.iiwy wycfrowow.co", ,„S.ze:Wcy", ,1Mlo.tkra". Nlie j'e.st to 

n~;wet połowa iz: pnzeszto tr.zydz i e~tu s.z:rbuk W1i1tklie!Mi'oz;o, 

A więc pi'solnz ten diągile je!SIZidZe oiakia n·a siwego odkirywcę 

w teoitnze. 

Iskier prze.wodnik teotralny w opracowaniu Sto• 
nlslawa Marczaka-Oborskiego. Iskry. Warszo• 
wo 1964 s. 581. 



Konstanty Puzyna 

NA PRZEŁĘCZACH BEZSENSU 

W •Oiqgu o's\\o1tnich lciil1ku lot Witkacy stał •Się klasykiem. 

Na;gle, 1z .dnJa ·n·a diz,ień, .rw nm;zyc·h oc:mch. W 1roku 1962, kie

dy wysiły w Pl.W-:ie jego D r 10 m 01ty, ,z;n.a1ny był ,n ap ro w

d ę niew:elkiie:j l·i•c.Libli e .osób, li rto główn1'e z dwu p.01Wieścli '1i 1 p'i~m 

este\ty.azn')'ch. O IW~ele s1ze'11Zej 1Z1na1no go il. legendy, modne 

~nów 15.ię stawało o .n.im mówić, ole była to bqdź „legenda 

o•sobo.wości", bądź „lege,nda ~il0iwfrcz,ności'', bądź „legenda 

k•a ta;.~rof. i z;mu", ja.k je S:k!la syf.ik•o,wa.ł K1a.Z1i mierz Wyka w eseju 

Trzy lege •ndy bZ;w. Witka1cego (1958) . R,z,adko pró

bo·NC!ln o s<p :owdiza·t ciWe legendy. No1rasta.ło j ui: zresz·tą oz,wor

to: legenda zapomn:anego a.wa1ngordysty, polsk iego pre

µ~.!1'a:i :-:_.. : 1.-a b:.1.;e·sic:> i Sa.r.tre,a. 

W k:aż:faj legendzie są ja k:ieś z,i::orn ka p owdy. W legen

do::h W1ibka.cowsk•ich owe Ziiornka to.nęły w o.negdotach. 

Sprawo był·a w gruncie rzeazy tro:chę n:e,:x:No1żn:i, mccg'•ne 

mwa ,raozej z kręgu cieka wostek lub pro ra;:bw, n.i± pr:ible

mów; najwa1Łn:ej:;ze cka.z yw.:iły się w ko1icu histo ryjki o „tym 

wa r: oóe W itkacy,m z Krupó·.ivek", jak sam ,,iebie kiedyś ok

reś l i ł_ No to, by no~tąpił z,wr:>: w recep::j ; W itkiewicza, trzeba 

było przede ws.zystkli m wz:ąć go WFeszcie na serio. 

Zwrot ta k1i sta ł się już fa ktem. Główn ie d z.i ęki dramatowi 

w:·o ±:1:e, z n i .e:wqtpl1:wą krzy-.vdą p O''N i eśc. i , w::iqż nie docenio

nych w pełni. Witkacy unno•ny z ostał - ter::iz już jedinogk>ś

n,:e - •za na jwyb itniejsze z.ja1w isk o w d ra.mocie polskim od 

czasów Wysp klliskiego. Sta·nął no piedestale. Jest obecn ie 

jednym z najozęśc ' ej gry-.va.nyc.h na.szych autorów, chętn ie j 

inGwet wy.st0Jwio1nym na1 scenach .za1wod0iwych nJi.ż studenck<ich 

i 'OmOJto;rskich, co także jest o.ZJnokq „klasyonn•ien.ia". Czte.r

dizi·efr,i diwie prem1:ery od roku 1964 do ozemwrca 1969, w tyim 

siedem 'P"aprem1ienw jednym tylko sezo;n1ie 1966/67 dziesięć 
prem•ier w tea1trach Z1a1Wo.d01wyoh, 21 O pril.edsta·wień, 62 604 
widzów - oto mia.na .sukicesu po lo~a1oh zap.omin·ieniia. 

Z książki: „Burzliwa pogoda". PIW. Warszawa 
1971 r. s. 67~8. 

P. W itkiewicz, który się wci ąż uważał za męczenn i ka fu

turyzmu, n.ie może .się d ZJi ś uskariać na braik poparc ia . Nale

ży dz;: ś do aiutorów n'Ojczęściej gry.wa1nych w Warsz'.Jwie. W 

hii1stor.i1i leg eind talk łatwo 1wy1hwa 1nwjących się .w Pol:,::e le

genda o talencie 1i dramatwg1ioZJnym piDrni eTstwie W.iit!kiewi

oza będ.z; i e na.leża.ta do naticha<rakrrerysitycmiejs.zych. Można 

wy9tawi ć jednq i drugą bzdurę dila ekspe-rymentu , mo:żtno 

przez krótki ,qzra;s ulec .tenro.ro1\Mi reklamy, zwtoswzo w im~ę 

pozy,s.złośdi ntulki p'o.hskliej, de •jeżeli to już trwa parę lat, to 

albo . rniżej piodipi,sa.ny • protestując pnzeci1w t·emu n.ie zna się 

na ntuce 1i pow.i1n1ien 1by w ogóle :mprz,es ~ać krytyki, 0 1lbo to 

wmówi.one po.wodzenlie jest 1obja,wem 'innej kategori1i, smut

nym ofj,ja,wem soojO'.lo.g iornym i narodowym, dokumentem 

z.bioro:wej glu1po.ty i blag:i ozy tchór:zo.:>t.wa„ Przy sł OJwie „ ,z.b io

mwej" mo:m n·a myśl.i oczy,wiśoi.e n1iedużą liczbę ludz.i intere

sujących się s:z,tu.ką w Polsce, trochę artystów, trochę sno

bów .i tro.ohę 1z,wy;kłej p.ublionno.ści, 1nesiz,ta jest .wobec sZ1tu1kii 

Wii tkiewi.am obojętna lub w.roga 'Z powodu swego 1umysło

wego 1n.i.edbal·stwa w ogóle, o w.ięc z iinnych motywów robi 

t1o samo co ja. 

Karol Irzykowski 
Z książki - Recenzje teatralne. Państwowy In· 

stytut Wydawniczy. Warszawa 1965 s. 167. 



W polsk im dwudz iestole aiu Dlę Kafki spełnił w pew.1ym 

sensie W i•kacy. Nie był o::l oS'obn io.ny, poczuc ie grotes ko

w:i:ici świ a tci miel.i w innych d zied z.' n·a:h literatury Ga łc zy ń s k i 

i Le:im>a·n, Gombrc.w:oz i Bruno Schulz. Ale W :t{ucy b ył bor

dz'ej un.hwersal1ny, europejski i polsk i, mówił o rzem ach waż

n.iejszych i bard Z:i ej powszechnych n i ż np. obracający s i ę w 

'<.ręgu m:::i •ł 0;m' 1rn:;irec·zik:,weg:o getta„ obsesy}nlie p:ro.w:1-,:j 0<-, :::il ny 

Schul.z. W,itkac był mn.iej laip :darny i skupiony, mniej komu 

n.ika1tywny, ogóln'o1ludz1ki i dojnmly niż Kafka. Ale z Kafką łą

czyło go „roz.p0tm'a.n1ie" epoki , ś.Wi'Odomość absur·dalnych 

procesów dok.ci,nujących się w św. i eci e wspótczesny.m i tra

gidz;no-groteskiowej sytuacji ezi e.w ieka w kleszczach w rog ich 

ozłc :w' ek•CMii sy " ~emćw. Sp 0ik rew ni1ała ich su nreo li sty:n no wy_ 

obraźni i a .i przeczu cie katas trofy, u W1itkacego ogólnej, 

u Ka~ki uko:mnej n.a lo.si e wyo·sobnionego człowi eka„ jaką s i ę 

s·koń ozyć muS!i SiZ'Ol·eń ozy mecha1n1iz.m współczesneg'o ·świata. 

Maria Czanerle 

Z ksią ż ki - Wycieczki w dwudziestolec ie. Poń· 

stwowy Instytut Wydawniczy. Warszawo 1970 s 14 

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY. Ur. 18J5. Zol iczo 

siebi e do o n•ail ityomego reD li zmu psychol :>;:ii ::zn ego. Słu s~n i e 

widti w n.im Irzykowski „gen i alną (może ) grafoma:n·ię" . To 

pewn-:i, że w.z.i ął re '<o,rd w ko,pr. ::il a~·~ i .w :i 1~ i a :Jk:m po p r::i st u 

ro,zgrzeby;wa1niu śm1iebnisk1a na1j:wyuzdańszych popedów i z.bo

czeń lud~kiego bY:dlędi :a . Chyba psych 01p'Ot·a może ta:k pisać 

i ta.k s i ę ba1broć •W ~recztcwieozej pornograf.i.i. 

Czestaw Lechicki 

Z ks l qż;ki - Przewodnik po bel e t rystyce. Nakła

dem Naczelnego Instytutu Akcji Kotolickiej Po

znań 1935 s. 348. 

\ 



JANINA WĘGORZEWSKA 

LEON WĘGORZEWSKI, jej syn 

ZOFIA PLEJTUS, po.nna 

JOACHIM CIELĘCIBWICZ 
dyrektor Te(lltru 

APOLINARY PLEJTUS, 
ojciec Zofii 

ANTONI MURDEL-BĘSKI 

Niesmoamo 'SZ.tuka w dwóch aktach z epilogiem 

- Janin.a Mrozek 

- Stanisław Elsner 

- Halina Sobolewska 

- Zbigniew Graczyk 
- Bogumił Zatoński 

- Józef Chrobak 

- Stanisław Czaderski 

o s o ib y: 

LUCYNA BEER 

NIEZNAJOMA MŁODA OSOBA 
NIEZNAJOMY MŁODY MĘŻ

CZYZNA 
AlJFRED HR. DE LA TREFOUl lJLE 
WOJGIECH DE RO.KiORYIA-PĘCHE
~EiWICZ 

DOR!OTA, służąco 

oroz Harald Klemenz i Zbigni~w Zatoński 

REżYSE!łlA - EDt ND PIETRYK 

SCENOGRAFIA-· YSZARD STRZEMBAŁA 

MUZYKA - RYSZARD GARDO 

Asystent reżysera - Stanisław Elsner 

- Aleksandra 
Grzędzianka-Chamiec 

- Janina Mrozek 

- Józef Srtun:iiński 

- Janusz Nowak 

- Władysław Blichewicz 

- Alina Pewnicka 

' 



„Metafizyka dwugłowego cielęc i a" 

Stanisławo Ignacego Witkiewicza 

Reżyser i o: Edmund Wie rciński 

Scenografia: Feliks Krassowski 

Premiero 14 IV 1927 w Teatrze Nowym w Poznaniu 

No zdjęciu stojq: Jacek Woszczerowicz, Morio Wiercińska; 

s;edzq: Jon Hojdugo, Jadwiga Chojnacka, Jerzy Zawieyski 

' 

\'J it'.<acy należy do tych twór: :'>w, ~:tórzy :nim::i zn:iczncj 

nawet popu larnośc i za życ i<J, mus q być za,pomn ian i i odna

lezieni pcn own ie po wielu !arbach, bo popularność W i tkace

go z:wiązana była raczej z jego dziwa·clwam i życiowymi i z 

tym, co w jego twórozośo i bylo najmn iej wartościowe - a nie 

z trwalym i osiągn·ięciomi w zak0re~ie pojęć i twórozośoi orty

s'.ycznej„. Trzeba będz ie dług i ch lat, oby wygasła żyjąca dziś 

jeszcze legenda, z.wiązana z jego postacią i wtedy dopiero 

będ•z1 ' e mo,ż,na odna1leżć pmwditi;w ą wa1rtość jego d:zieła . 

Bolesław Miciński 

Z „Pism". Wydawnictwo ,,Znoje". Kraków 1969 

s. 197-198. 



Wa rto wspom n i eć premierę „W małym dwo,rku" Stoni 

słowo lgn:i<::eg o W i tkiewicza, która nie doszł o do sku ~ku : 

w G n i e źn. i e, w Pań stwo.wym Teatrze im. F.red ry, 'Ni :i<s ną 1959. 
R eży serow:i ł E. A~isiz..ozenko, scenografi ę projekt:JwoJ J. Ko

li smn. „Ogółem w czas ie od 3 Il i do 31 11 11 '1959 o d było siq 

15 prć b - p.'s·a ' E. A nis .. rai enko 1w li ś~ • e d o Koosto nte30 Puwny. 

Były już ustalone sytuacje I o k~u . gdy jeden z ak torów„. wy. 

skoczy! okn em z s<1l i p rób no .wys o,k.i m I p i ętrze. N•ie, ni e sta

.b ~i ę ro podoz.o.s p roby, aJłe s:po.w.oid o.wo ło z:orwiesi enlie pro cy 

ze zd ekompletowaną •obsadą . Kuro'oj o del i.kwento trwała totk 

długo, że nowe zadan ia Teatr.u u i e m ożł iwiły w,znoWienie 

prób". 

Z noty wydawcy „ Dra ma tów" St. lg n. W itkie
wicza . Pań stwowy Instytut Wydawni czy. Warsza 
wa 1962. Tom 11 s. 642. 

• 

„Metafizyka dwugłowego cielęcia" w Teatrze Nowym w Poznaniu 

Nq zdjęciu leży - Maria Wiercińska. 
sto i - Je rzy Zawieyski 



P~zedstawi,en,ie prowadri 

HARALD IK,LEMENZ 

Kontrola tekstu 

LEOKADIA SZAJDA 

Kierown.i1k m u.zyczny 

RYSZRAD GA~DO 

Kierownik techni~ny 

JÓZEF POLEROWICZ 

Pracownie technia21ne 

stolcmia - Witalis Strzelecki, malamia - Tadeusz Bi ,ałk i e

w'cz, praccwmie krawieckie: męska - Stanisław P<rrulski , 

damsk·a - Melan i1a Pluaiń S'ka, k1ierro:Mn1i k p ~rnc0;w.ni fry.zjersko. 

-penulmr:s.kfrej - M m ia Mi.ah•al•slća, t afp i1censko1 - Józef Biot. 

czy k!, śl1u :s'a,rslro - F1raln'ai•S<Z elk Osiiń•ski, 1m 0idek1tt:o:nnii a li re!kwi1zy

ity - LeQn Wdł1ny, 1GlcSiv.1ny elekt ryk - Edw a.nd Zal•ewski, Oś. 

-Mietl.e nlie - S:t!o1n1hslarw Bud!Z)'~sk·i, BJ)'iga.dJierizy sceny - Teofil 

Nowatk 1i Je rzy ,Bi1r.eak!i 

- J<iier. d•Ziiał1u orgcmkzoaj i .wi'Clownti 
MARIA CHMURZANKA 

Dział Org.anizacji Widowni przyjmuje 

romówien.i,a .zbiorowe na bilety wstępu 

w god·z:i nach od 8-14 

Kasa Tea tru czynno w miwartki, p i ątki i soboty 

od 10-13 i o'Cl 16-19 w niedZii elę od 16-19 

Informacje telef. 22-91 22-92 

Członkowie Towarzystwa Miłaśn i ków Teatru korzystają 

ze :zmiżkJi •i• n,dy:widu·cl'~nej 



R EP ER TU AR 1971/1972 

Stanisław Wy.sp i ańs·ki 

POWROT ODYSA 

CHŁOPIEC Z ORŁEM 

W 0>j ci ech B:)gusta wski 

SPAZMY MODNE 

Aleksander Fre.d ro 

WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERESÓW 

PLACÓWKA 

wg B. Prusa 

BURMISTRZ POZNAŃSKI 

wg Jana Baudou i1na 

G.Z.G. Gniezno - 800 zom. 750 4 72 K-15/209 

Wyda we-o 

Teatr im. Al. Fredry 

w Gn~ein 1ie 

Red·akcj-o programu 

MILAN KWIATKOWSKI 

Cena 3,- zł 




