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Wychodząc z teatru, człowiek powm1en mieć wrażenie, 
że obudził się z jakiegoś dziwnego snu, w którym naj
pospolitsze nawet rzeczy miały dziwny, niezgłębiony urok, 
charakterystyczny dla marzeń sennych, nie dających się 

z n iczym porównać . 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 
Teatr. Wstęp do teorii czystej formy 
w teatrze. Kraków, 1923 

Utwory Stanisława Ignacego Witkiewicza, z dziwnie 
osch łego, twardego i jałowego pnia duszy wystrzelające, są 
jednak w twórczości dramatycznej naszej oryginalnymi zja
wiskami i zasługują na to, żeby je traktować nie tak po 
macoszemu jak dotąd. 

STEFAN ŻEROMSKI 
. Snobizm I postęp 

Witkacy należy do tych twórców, którzy mimo znacznej 
nawet popularności za życia, muszą być zapomniani i od
nalezieni po wielu Jatach, bo popularność Witkacego zwią
zana była raczej z jego dziwactwami życiowymi i z tym, 
co w jego twórczości było najmniej wartościowe - a nie 
z trwałymi osiągnięciami w zakresie pojęć i twórczości 

artystycznej. Wszyscy go znali, a wśród najbliższych przy
jaciół można byłoby na palcach wyliczyć tych, którzy prze
czytali jego ostatnią pracę filozoficzną - (Cornelius). 

Miał jakiś tragiczny dar deprecjonowania własnych osią
gnięć. (Odczyt na zjeździe filozoficznym w Krakowie). Jego 
skłonność do „epatowania" zrażała Judzi poważnych i ży

czliwych, wzbudzając płaskie zainteresowanie ciekawskich 
półinteligentów. Trzeba będzie długich lat, aby wygasła 

żyjąca dziś jeszcze legenda, związana z jego postacią 

i wtedy dopiero będzie można odnaleźć prawdziwą wartość 
jego dzieła . 

BOLESŁAW MICIIll'SKI 
Pisma, eseje, artykuły, 
listy. 
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Wrzały w nim zasoby przenajrozmaitszych potencyj , 
kotłowała się w tym wulkanie lawa o niespotykanym gdzie 
indziej składzie chemicznym i tę lawę wulkan wyrzucał 

·z siebie w postaci bryl zapiekłych . Był on typem genialnym, 
geniuszem niejako potencjalnym jedynie, gdyż rodz i ł nic 
dzieła do porodu gotowe, lecz raczej embriony dzieł. 

TADEUSZ KOTARBINSKI 
Filozofia St. I. Witkiewicza 
(Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Człow i ek i twórca, Warszawa, 1%7) 

W Grecji ludzie szli do teatru prawdopodobnie dla in
nych zupełnie wrażeń niż my. Oni treść sztuki znali dobrze, 
bo treść ta była tylko pewną wariacją znanych wszystkim 

mitów. 
Na tle tej znanej treści, która była tłem metafizycznym, 

stawiania się na scenie. wszystko co się działo, cały przebieg 
akcji, był tylko przez swoją formę spotęgowaniem elementu 
metafizycznego, którego w życiu, oprócz wyjątkowych chwil 
ekstazy, coraz mniej ·zaczynali ludzie spotykać. Uczucia 
ludzkie, jako takie, były tylko elementami stawania się, 
były pretekstem dla czysto formalnych związków, wyraża

jących inny wymiar psychiczny przez swoje stosunkJ i syn
tezę obrazów, dźwięków i znaczenia wypowiadanych zdań . 

Nie były one treścią głóv.rną przedstawienia, wybebeszając 
widza w prawie czysto fizyczny sposób. 

Zadaniem teatru jest według nas to właśnie wprowa
dzanie widza w stan wyjątkowy, który nie może być osią-. 
gnięty tak łatwo w przepływ.ani u dnia codziennego w czystej 
swojej formie, stan uczuciowego pojmowania Tajemnicy 

Istnienia. 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 
Teatr. Wstęp do teorii czystej form y 
w teatrze. Krnków. 1923 

W drugiej po1'owie lat pięćdziesiątych, od krakowskiej 

inscenizacji Tadeusza Kantora i Wandy Laskowskiej, odżyło 

zainteresowanie pisarzem. Sztuki jego zaczęły być coraz 

szerzej grane i tłumaczone na języki obce. W 1957 r. uka

zała się księga pamiątkowa St. I. Witkowicz - człowiek 

i twórca. STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ (pseudonum 

Witkacy), urodzony 24.11.1885 r. w Warszawie, zmarły sa

mobójczo 18.IX.1939 r. w Jeziorach na Polesiu był drama

topisarzem, prozaikiem, filozofem, teoretykiem sztuki, pu

blicystą i malarzem. 

Pozostawił po sobie dwadzieścia kilka dramatów, zebra

nych w Dramatach t. 1-2 (1962, 1972); powieści: Pożegnanie 

jesieni (1927), Nienasycenie (1939), Jedyne wyjście (1968); 

liczne pisma krytyczne i estetyczne, zebrane w wyborze 

Nowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne (1959). 

Główna rozprawa fliozoficzna Witkacego to Pojęcia 

i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia (1935). 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

JAN MACIEJ KAROL WSCIEKLICA 
Dramat w trzech aktach bez trupów 

Jan Maciej Karol Wścieklica - gospodarz wiejski 

Rozalia z Supełkie iczów Wścieklicowa 

Wanda Lektorowiczówna 

Ananazys Demur - były ambasador na San Domiingo 

Klawecyn G<>rgozan Bykoblazjon - szef Sekcji Ministerstwa 
Skarbu 

Abraham Mlaskauer - lichwiarz wiejski 

Kierdelion - jego sługa 

Henryk Twardzisz 

Valentina de Pellinee 

Czeczobut - pisarz gmin 

Zosia 

Dzieci, radni gminni. 

Reżyser: 

STANISŁAW WIESZCZYC I 

Opracowanie muzyczne: 
LESŁAW LIC 

Asystent reżysera: 

JERZY MĘi:lRKIEWICZ 

- MIROSŁAW GAWLICKI 

- BARBARA BARDZKA 

-MAŁGORZATA 

MATUSZEWSKA 

- HILARY KLUCZKOWSKI 

- JERZV MĘDRKIEWICZ 

·-~-- JÓZEF CHROBAK 

* * * 
- WIESŁAW OSTROWSKI 

- MARIA GÓRAL 

- TADEUSZ CZARNOWSKI 

- JOANNA MORAWSKA 

Scenograf: 
ANDRZEJ MARKOWICZ 

Ruch sceniczny: 
JACEK TOMASIK 

Premiera - wrzesień 1978 r. 
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TADEUSZ ZOFIŃSKI 

Kontrola tekstu: 

GRAŻYNA PIĘTóWNA 

Kierownik techniczny: 

WIESŁAW TALAGA 

Asystent scenografa: 

BARBARA BURY 

Kierownicy pracowni krawieckiej: 

IZABELA WOJCIECHOWSKA I STANISŁAW BĘBEN 

Kierownik pracowni perukarskiej: 

ANDRZEJ GRZYB 

Prace stolarskie: 

JÓZEF NOWORÓL 

Prace malarskie: 

STEF AN KISZKA I CZESŁAW MAZIARZ 

Prace modelarskie: 

WŁADYSŁAWA MAJEWSKA 

Główny rekwizytor : 

ELŻBIETA GAWLICKA 

Oświetlenie: 

JERZY LUBAS 

Akustyka: 

ANDRZEJ MAŚCIDŁO 

Brygadier sceny: 

TADEUSZ NOW AK 
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SYLWESTROWA PRZYGODA 

Stanisław Wyspiański 
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Aleksander Fredro 
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no u uum 
Księgarnie Państwowego Przedsiębiorstwa 

„Dom Ksiąiki"~w Rzeszowie 

pol ecają czytelnikom wybór pozycji wydawniczych z zakresu 
historii i teorii sztuki. 

Do najciekawszych książek należą: 

A. Kotuli P. Krakowskiego: MALARSTWO, RZEŻBA, ARCHITEK

TURA 

z. Florczaka : SZTUKA ŁAMIE MILCZENIE 

S . Kościeleckiego: WSPOLCZESNA KONCEPCJA WYCHOWANIA 
PLASTYCZNEGO 

H. Górskiej, E. Lipii\skiego: Z DZIEJOW KARYKATURY POLSKIEJ 

E. Gepperta : PRZESZŁOSC DALEKA I BLISKA 

J. Skwary: SW IAT „CZARNEGO FILMU" 

Jednocześnie „Dom Książki" informuj e , że od 1 maja wprowa
dzono do sprzedaży nową edycję Loterii Książkowej. Zakupienie 
losu w cenie 5.- zl umożliwia wygrani e tak cennych nagród rze
czowych jak: 
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• samochody „Fiat 126 p" 

• kainery filtnowe „Kwarc" 

• aparaty fotograficzne importowane 

• s·przęt turystyczny 

• sprzęt gospodarstwa domowego 

• cenne wydawnictwa książkowe 

za cztery losy, na które nie padła wygrana, można 
otrzymać nagrody dodatkowe w postaci książek 

i płyt gramofonowych przeznaczonych 
na ten cel. 

----------

NOW A FORMA UBEZPIECZENIA MJESZKAN 

„W ARIANT B" 

Dom, mieszkanie - to bardzo ważne miejsce dla każdego z nas. 
Tu znajduje się nasz dorobek. 

Niestety - s:zasem nieoczekiwane zdarzenia losowe mogą w nim 
spowodować poważne straty materialne, które jednak może pokryć 
PZU. warto więc niezwłocznie pomyśleć o ubezpieczeniu swego 
mieszkania od: 

• ognia, huraganu, wybuchu oraz innych zdarzeń losowych, 

• kradzieży z włamaniem i rabunkiem, 

• zalania, 

• odpowied:llalności cywilnej. 

Najkorzystniej szą formą tego ubezpieczenia jest „wariant B", 
który w stosunku do poprzedniego modelu zapewnia dodatkowo: 

• specjalny 250/o dodatek do odszkodowań wypłacanych przez PZU 
za malowanie uszkodzonych w wyniku zalania pomieszczeń, 

• podwyższenie odpowiedziaino~ci PZU za: 

- mienie przechowywane w piwnicy do 5.000 złotych; 

- dzieła sztuki i kosztowności do 401/o sumy ubezpieczenia (np. 
jeżeli suma ubezpieczenia wynosi 300.000 zł, PZU odpowiada za 
te przedmioty do kwoty 120.000 zł); 

- mienie ruchome przechowywane w komórkach 
ogrodowych do 2.000 złotych, 

a1tankach 

- pełną odpowiedzialnością za sprzęt 

przechowywany w mieszkaniu (do 
czenia), 

turystyczny i sportowy 
wysokości sumy ubezpie-

- odpowiedzialność PZU za przechowywane w garażach akce
soria samochodowe, i motocyklowe oraz narzędzia do naprawy 
tych po jazdów i inne przedmioty do kwoty 10.000 zł bez 

względu na miejsce położenia garażu. 

Roczna składka za to ubezpieczenie wynosi tylko 3 zł od l tys. 
złotych s umy ubezpieczenia. 

Szczegółowych informacji udzielają I umowy ubezpieczenia za
wierajq Inspektorzy PZU oraz pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy 
są również. upoważnieni do pobierania składek. 

Państwowy Zakład Ubezpieczeń 

Oddział Wojewódzki w Rzeszowie 
ul. Zygmuntowska 14, tel. 352-05 

IS 



Cena 5 zł 

Rzc 1956/78 3000 A5 C-2-731 




