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Napisane w 1921, ale opublikowane w 1962 roku, 
a wystawione w pięć lat ·później, Bezimienne dzieło. 
Cztery akty dość przykrego koszmaru jest, jak 
Gyubal W ahazar, obszerną panoramą polityczną 

i społeczną z dużym zespołem postaci, .czterema z.mia
nami dekorncji i kostillill1ami tak bogatymi i barwny
mi, ja1k w operze. Występuje czterna>Śde nazwanych 
i zindywidualizowanych postaci oraz ośmiu członków 
osobliwej sekty politycznej, a talk.że więźniowie, ż-0ł

nierze, żandarmi i o1brzymi tłum. 
Bezimienne dzieło dowodzi wzrastającego opanowa
nia przez Witkacego techniki operowania ruchem mas 
ludzkich i wywoływania imponujących efektów. 
Oczarowany możliwościami tea•tralnymi wielkiej Ji.cz
by aktorów, Witkacy po raz pierwszy w swojej 
karierze dramaturga umieszcza zbrojny bunt i prze
wrót społeczny w samym ośrodku akcji. Rozruchy 
uliczne nie są już tylko rozgrywającymi się poza 
sceną niejasnymi zdarzeniami, o których dowiaduj~
my się głównie ze względu na ich oddziaływanie na 
osobiste życie bohaterów. Sam tytuł dowadzi, że uwa
ga jest teraz skierowana w takim samym stopniu na 
działanie bezosobowych sił history<:z:nych, jak i na 
losy jednostek Sztuka o podwójnej rewolucji (druga 
wyibucha wewnątrz pierwszej), Bezimienne dzieło 

ukazuje, jak pozlbawiony o:blicza motłoch powstaje 
i wydziera władzę swoim iprzywódcom, którzy go 
wykorzystali dla własnych celów. ( ... ) 
Bezimienne dzieło zawiera ekscytującą fabułę i ciągłą 



akcję i ma wszystkie tradycyjne części dramatu: eks
pozycję, zawiązanie akcji, punkt kulminacyjny, zde
maskowanie i odwrócenie akcji, po którym następuje 
rozwiązanie. ( ... ) Pełne napięcia i tajemniczości, która 
zostaje w końcu .rozwikłana, Bezimienne dzieło ma 
na celu nie tyle stawianie ostatecznych pytań, jak 
Ku'l'ka Wodna, co raczej wZJbudzanie zaciekawienia 
rozwojem zdarzeń. Wypełniony konkretnym dzia
łaniem i poszukiwaniem 1bezpośrednich przyczyn 
(zwykła porżywka teairu) w stopniu spotykanym 
u Witkacego, ten „przykry koszmar" pyta, „kto i co", 
a nie „dlaczego". Lecz sk~ro Bezimienne dzieło obie
ra za główiny temat zagadkowy proces twórczy 
w sztuce i rewolucji, intryga słurży w nim spekula
tywnemu dociekaniu. Cały dramat w sposób natural
ny przybiera kształt badania i śledztwa; jest to filo
zoficzny „kryminał" na temat sztuki i rewolucji, usi
łujący wyśledzić właściwych winowajców w obu tych 
wywrotowych dziedzinach liu?z!kiej działalności i wy
kryć metody popełniania zbrodni. Kto jest prawdzi
wym twórcą dzieła, pyta Bezimienne dzieło, i jak 
ono jest tworzone? ( ... ) W Bezimiennym dziele widzi
my uporczywe dokopywanie się różnych pokładów 

społeczeństwa i osobowości, nieustanne przedostawa
nie się pod powi·erzchnię i sięganie coraz głębiej w ce
l u dotarcia do prawdziwych źródeł mocy twórczej. 
Witkacy daje tutaj pionowy przekrój społeczeństwa, 
ja~by ukazując kolejne warstwy formacji geologicz
nej. Nie jest przypadikiem, że kopanie dołów i wyko
paliska stanowią główną czynność w Bezimiennym 
dziele. Na szczycie, jako pierwszy pokład, znajduje 
się klasa rządząca, sojusz wojskowych z arystokracją, 
złożona z bardzo malowniczych postaci, które mają 
wszystkie przywileje, .pieniądze i wolny czas niezbęd
ny do osiągnięcia takiej barwności. Poni.żej spoczywa 
ciemna warstwa faszystów, którą tworzą mieduwal
szcz.ycy: dziwni fanatycy w uJbraQiach roboczych -
wyznawcy niejakiego Joachima Mieduwała, założy-



ciela tajemniczego stowarzyszenia reli~ijno-społ~cz.: 
nego. Wreszcie na samym dnie społeccenstwa zn~1du-I 
je się najniższa warstwa - to masy i ich przywod~a, 
Grabarz Girtak, autor „bezimiennego dzieła" - dzie-

ła rewolucji. 

• 

Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się 24 lutego 
1885 roku w Warszawie. pod zaborem rosyj skim; syn 
Stanisława Witkiewicza, sławnego malarza i pisa rza , 
i Marii Pietrzkiewicz, nauczycielki muzyki . Rodzina 
Witkiewiczów pochodzi z Litwy. gdzie należała do 
si.lachty zagrodowej. 

Wróciwszy po zakończeniu pierwszej wojny świato
wej do odrodzonej Polski po czter ech latach spędzo
nych w Rosji , trzydziestoletni artysta , Stanisław 

Ignacy Witkiewicz, stworzył swoją pamiętną osobo
wość i najbardziej intrygujące dzie ła . Systematycznie 
zaczął podpisywać obrazy pseudonimem „Witkacy" 
(połączenie nazwiska i drugiego imienia) , przybiera
jąc .nazwisko i tożsamość , które wynalazł , aby od
różnić się od swojego sławnego ojca. 

W 1901 roku . w wieku lat szesnastu, Witkacy odbył 
pie rwszą podróż do Petersburga i tam sumienni e 
zwiedził galerie Ermitażu . W tym samym roku debiu
tował na wystawie w Zakopanem, gdzie dwa jego 
obrazy zostały wyróżnione. W rok póżniej zaczął 

się uczyć matematyki wyższej, pracował nad języka
mi (czytał po angielsku, francusku, niemiecku i ro
syjsku) i napisał dwie rozprawy filozoficzne -O du-



alizmie oraz Filozofia Schopenhauera i jego stosunek 
do poprzedników - kitóre weszły w skład jego pierw
szej książki Marzenia improduktywa (Dywagacja me
tafizyczna), ukończonej w 1903 roku ( ... ) W roku 1905, 
kiedy w wieku lat dwudziestu Witkacy wstąpił do 
kraikow-skiej Akademii Sztuk Pięknych, doszło do 
pierwszego poważnego konfliktu z ojcem. 

• 

We wrzesmu 1914 roku Witkacy przybył do Peter~ 
burga, został przyjęty do szkoły oficerskiej i rozpoczął 
nowe życie. 

• 

Witkacy służył w elitarnym Pułku Pawłowskim Lejb
gwardii i został ranny na froncie w 1915 roku; mó
wił później, że podstawy swojego systemu filozoficz
nego opracował w czasie nawały artyleryjskiej. W Pe
tersburgu, gdzie spędził większą część wojny, wiele 
malował; w tym czasie zapoznał się z pracami Picas
sa (był nim oczarowany przez całe życie) w Galerii 
Szczukina w Moskwie, po raz .pierwszy dokonywał 
doświadczeń z narkotykami i pracował nad filozofią 
i estetyką. Jako oficer gwardii był bezpośrednim 

świadkiem „ostatnich dni Petersburga". Orgie , dzika 
rozpusta i intrygi dworskie, obracające się wokół 

groteskowo demonicznej postaci Rasputina, wywarły 
głębokie wrażenie na Witkacym, co ujawniło się 

w wielu jego późniejszych utworach opisujących 

schyłkowy, rozpadający się stary porządek. 

• 

„W ostatnich czasach wiele dał mi do myślenia wi
dok (inaczej nie mogę powiedzieć, bo niestety patrzy
łem na to jak z loży, nie będąc w stanie przyjąć 

w tym żadnego udziału z powodu schizoidalnych za
hamowań) Rewolucji Rosyjskiej, od lutego 1917 do 
czerwca 1918. Obserwowałem to niebywałe zdarzenie 
zupełnie z bliska, będąc oficerem Pawłowskiego Puł
ku Gwardii , który je rozpoczął. Do czwartej roty za
pasowego batalionu tego pułku, która rewolucję na
prawdę zaczęła, miałem zaszczyt być później wybra
nym przez moich rannych żołnierzy z frontu (byłem 
tylko w jednej bitwie pod . Witonieżem nad Stocho
dem). Zawdzięczam ten zaszczyt słabym zasługom ne
gatywnym: nie bilem w mordę, nie kląłem „pa ma
tuszkie" , karałem słabo i bylem względnie grzecz
ny - nic ponadto; trzystu ludzi zamkniętych 
w ogromnej, okrągłej pułkowej stajni przez kilka dni 
walczyło przeciw całej carskiej Rosji." t 

* 

Po zawieszeniu broni Witkacemu udało się wrócić 
do już niepodległej Polski i w wieku trzydziestu 
trzech lat fosta-ł wreszcie artystą. 

* 

Od 1!:119 do 1924 roku w gwałtownym przypływie 
sił twór.czych na1pisał około trzydziestu dramatów, 
z których wiele nie dochowało się. 

• 

W tym samym cza!:ie opracował swoją teorię Czyste1 
Formy w teatrze - była to próba uwolnienia dra
~atu od realistycznej psychologii i narracji i opar
cia . go n~ tych samych podstawa.eh, na których 
wspiera się nowoczesna plastyka i muzyka i próbo
~ał wystawiać swoje sztu'ki zgodnie z tymi zasadami, 
me zważając na niechęć i 01bojętność krytyków i wi
dzów. 



Na~ępnie, w 1924 roku, Witkacy nagle zerwał z upra
wianiem malarstwa artystycznego, poprzestając na 
malowani u portretów, co traktował jako zajęcie za
robkowe. 

• 

Od połowy lat dwudziestych Wit>kacy badał naturę 

i oddziaływanie narkotyków zarówno prawdziwych, 
jak i rozumianych przenośnie: sztuki i ideologii. Przez 
szereg lat prowadził kontrolowane eksperymenty po
legające na malowani u portretów pod wpływem róż
nych narkotyków, w celu przekonania się, w jakim 
stopniu poszerzają postrzeganie i rozumienie. Witka
cy nie był jednak narkomanem ani nie uważał , że 

narkotyki rozwiążą problem „metafizycznej potwor
ności istnienia". 

* 

W latach trzydziestych, prowadząc nadal dla zarobku 
swoją Firmę portretową. coraz więcej czasu i energii 
poświęcał filozofii - jedynemu zajęciu, dzięki któ
remu najwidoczniej mógł oddawać się istotnym za
gadnieniom, gdy zawiodły inne narkotyki, zarówno 
prawdziwe, jak i przenośne . Metafizyka była mu tak 
niezbędna jak jedzenie czy spanie. Stale w tarapa
tach finansowych, przepracowany, w złym stanie 
zdrowia (kłopoty z zębami, kolanem, prawą ręką) , 

często w depresji, Witkacy prowadził rozległe lektury 
w czterech językach, przygotowywał i wygłaszał od
czyty, uczestnic07ł w kongresach filozoficznych (:„) 

Mimo jednak pocieszenia, jakie znajdował w filozofii, 
cierpiał coraz częściej na przypływy depresji i coraz 
silniejsza stawała się obsesja samobójcza - motyw, 
który nieustannie przewijał się w jego życiu i twór
czości. Często \VSpominał, że śmierć jest dla niego je
dynym wyjściem. W 1937 roku pisał do przyjaciela: 

ł 
J 

;,Myślę też często o samobójstwie - że trzeba będzie 
dla honoru ten trochę wcześniejszy koniec ze sobą 
uczynić, aby nie dożyć zupełnej degrengolady. Sama 
filozofia niestety nie wystarczy do koń·ca, mimo że 

bez nieJ byłoby już zbyt parszywie." 2 Brak szerszego 
zrozumienia i uznania sprawił, że Witkacy czuł się 

„odosobniony i samotny" i z rosnącą goryczą dostrze
gał, że stał się ofiarą złośliwości krytyków. 

* 

Gdy hitlerowcy napadli na Polskę 1 września 1939 ro
ku, Witkacy był w Warszawie. Zgłosił się do punkt~ 
mobilizacyjnego, ale został odrzucony z powodu wie
ku (miał 54 lata) i złego stanu zdrowia. W dniu 
5 września, wraz z Czesławą Korzeniowską, z którą 
od wielu lat związany był uczuciem, przyłączył się 
do tysięcy uchodżców zmierzających na wschód. 

* 

„18 września, rano, po śniadaniu. Godzina ósma. Po
szliśmy do lasu. Usiedliśmy pod dębem. Stasiu zaczął 
zażywać pastylki efedryny. 
- Po co to bierzesz? - zapytałam. 

- Bo krew będzie żywiej krążyć, szybciej ze mnie 
wyjdzie - odpowiedział Staś mający sobie pod
ciąć żyły . 

Rozpuścił w garnuszku 18 pastylek luminalu i 2 pa
stylki cybalginy. Wypiliśmy o godzinie 11 z minu
tami. Potem pożegnaliśmy się„ . 

Stasio zaczął ciąć rękę brzytwą , ale krew czegoś nie 
szła. Przeciął żylak na prawej nodze, lecz i tu nie 
było krwi . 
Byłam coraz bardziej osłabiona. Nie mogłam opano
wać senności. 

- Nie zasypiaj! - krzyknął Stasio. - Nie zo
stawiaj mnie samego! 



Po chwili zastanowienia się oznajmił: 
·- Jak ty zaśniesz, to poderżnę sobie gardło ... - za
~ierz~ł .po~iąć ~ylko jedną żyłę. Nazwał ją. Wyjaśnił, 
ze . Jezeh się wie, jak to zrobić, to wszystko„. pój
dzie gładko, nie trzeba ciąć całego gardła . („ .) 
Obudziłam się w nocy. Miałam torsje. Stasia obok nie 
było._„ .Znów zasnęłam . Gdy obudziłam się ponownie, 
był ~uz ranek. Pod głową miałam marynarkę, którą 
musiał podłożyć Staś. Leżał obok na wznak, z pod
kuloną lewą nogą, ręce miał zgięte w łokciach i od
chylone w górę . Oczy i usta otwarte„. W twarzy 
była ulga. Odprężenie po wielkim z.męczeniu. (.„) Był 
wtorek 19 września 1939 roku." 3 

Tego samego dnia przyjaciele zaczęli szukać Witkace
go. Od~aleźli Czesławę Korzeniowską, półprzytomną, 
w stanie ostrego szoku. Witka•cego pochowano na ma
ł~m cmentarzu prawosławnym, (w małej wios~e Je
z10ry) w trumnie zrobionej z prostych desek; nieod
stępną laskę włożono do trumny. Na gr(jbie postawio
n? sosnowy krzyż z nazwiskiem wyciętym scyzory
kiem. 

Blis·~o b:amy cmentarza zakopiańskiego Witkacy ma 
dr~gi grob z nagrobkiem obok grobu matki. Grób oj
ca Jest w innym końcu cmentarza. 

* 

Daniel C. Gerould 
Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz 

(fragmenty) 
Przekład: Ignacy Sieradzki 

1 
S . I. Witkiewicz. Narkotyki. Niemyte dusze, Warszawa 1975 

1 
Z korespondencji Stanisława Ignacego Witkiewicza, Pam. •Teatr. 

1961, nr 4. List do Jerzego Eugeniusza Plomieńskiego 
1 Nie wydany dziennik Czesławy Korzeniowskiej cytowany pr~ez 

Tadeusza W1tk1ew1cza [w] „Ten, który czeka wciąż na nowv~h bio-
grafów", Oficyna Poetów 1971, nr 2 · 

CZYJTA FORMA 
W TEATRZE 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

· Teatr jest Sztuką, k-tóra przez jakość swoich elemen
tów, tj. przez to, że ma do czynienia z ludźmi i ich 
działaniami, powstaje, w swojej najczystszej formie, 
jedynie w miejscu spęknięcia i załamania danego kul
tu, i .mając w istocie swojej element rozkładu, z zało
żenia swego jest jakby w ciągłym, postępującym 

u1padku. 
· Niezależnie od powstania nowych i upadku daw
nych kultów religijnych rozwijała się filozofia, która 
w naszych czasach doszła do pewnego rodzaju pożar
cia samej siebie. Jesteśmy w okresie upadku nie tyl
ko religii, ale w ogóle wszelkiej metafizyki, co ujaw
nia się również w zjawisku, które nazwaliśmy „nie
nasyceniem formą" w sztuce; jesteśmy w okresie za
niku samych uczuć metafizycznych, stających się 

w dalszym społecznym rozwoju ludzkości czymś zby
tecznym, nieużytecznym. Teatr jeden nie tylko nie 
przechodzi na razie przez ok!"es „nienasycenia for
mą", ale poza pewnymi, czysto zewnętnmymi „dziw
nościami" u niektórych autorów, chcących połączyć 
tajemniczość istnienia w jej życiowych objawach 
z trzeźwością współczesnej myśli, trwa dalej w spotę
gowanym realizmie, w czym poważną konkurencję 
robi mu kinematograf. Na tle tego ujawniają się róż
ne próby „odrodzenia", których nieistotność musimy 
tu za~naczyć i podać w najogólni ejszym zarysie mo
ż1iwości, zresztą bardzo wątpliwą, istotnego odrodze
nia sztuki teatralnej nie przez nową interpretac1ę 

dzieł już stworzonych, tylko przez ich zupełnie nowy 



•typ, którego, o ile nam się wydaje, w czystej jego 
postaci jeszcze nie było. 

Mamy dzisiaj kilka typów sztuk teatra1nych, w któ
rych jednak człowiek współczesny nie może w czy
stym stanie przeżywać tego, co określiliśmy jako -
uczucie metafizyczne, tj. Pr ze żyw a n ie Taj e m
n i c y I s t n i e n i a j a k o j e d n o ś c i w w i e l k o
ś c i - w postaci doznawania wrażeń tej jedności od 
związków jakości prostych, jak to jest w malarstwie 
i muzyce. Sądzimy, że w danych czasach, kiedy religia 
i sztuka stanowiły bardziej zwartą, nie zróżniczkowa
ną masę, moment czysto artystyczny, tj. całkowanie 
danej wielkości elementów w jedność lub też jej 
stwarzanie nie było tak wyraźnie oddzielone od mo
mentu czysto religijnego, tak u widzów jak i twór
ców, jak to jest obecnie. My z dzieł sztuki dawnej ro
zumiemy obecnie tylko moment pierwszy, tj . pojmu
jemy samą f o r m ę dzieła sztuki, która jest dla nas 
(oczywiście t.ej nielicznej garstki, która sztukę tak, 
jak należy, rozumie) ta sama w istocie swej w dzie
łach dawnych jak i nowych. Naturalnie, mówimy tu 

. o nowych dziełach prawdziwej Czystej Sztuki, tj. tej, 
której treścią nie jest odtwarzanie widzialnego świa
ta lub uczuć życiowych, tylko jedność formalną, wią
żącą dane elementy w nierozerwalną całość. Będziemy 
starali się prżeprowadzić pewną analogię pomiędzy 
malarstwem i rze:ź:bą z jednej strony, a teatrem z dru
giej. Sądzimy , że podobną analogię można by przepro
wadzić również pomiędzy muzyką a teatrem, ponie
waż muzyka była początkowo tylko akompaniamen
tem do rytualnych tańców , częścią lub dodatkiem 
obrzędów religijnych , oprócz tego, że jako śpiew by
ła bezpośrednim wyrazem stanów uczuciowych ni e 
tylko w religijnych wymiarach. 
Dziś , na tle postępujące j mechanizacji życia i upad
ku wszelkie j metafizyki, nastąpił o odrodzenie Czystej 
Formy w rzeźbie i malarstwie, odrodzenie. które we
dług nas jest też ostatnim jej podrygiem na naszej 

planecie. Pytanie nasze moż.na sformułować w sposób 
następujący: .Czy możliwe jest powstanie, choćby na 
czas krótki, takiej formy teatru, w której współczesny 
człowiek mógłby niezależnie od wygasłych mitów 
i wierzeń, tak przeżywać metafizycznie uczucia, jak 
człowiek dawny przeżywał je w związku z tymi mita
mi i wierzeniami? 
Podobnie jak w malarstwie i rzeźbie przeżywamy 

samą formę wiary jako taką i nawet tworzymy nową, 
niezależnie od dawno zgasłej wiary obowiązującej 

w danym kulcie , i sama konstrukcja formy jest dla 
nas abstrakcyjnym „dopingiem" dla przeżywania 

uczuć metafizycznych, twierdzimy, że tak samo musi 
być możliwość takiej formy w teatrze, formy w której 
samo stawanie się w czasie, „dzianie się" czegoś, okre
ślonego jedynie czysto formalnie, czegoś, czego ele
mentami będą oczywiście działania ludzkie, będzie 

w stanie. niezal eżnie od życiowej treści samych dzia
łań i ciągłości charakterów działających osób, wpro
wadzić nas w zupełni e inny niż życiowy wymiar prze
żywania , w sferę uczuć metafizycznych , podobnie jak 
to jest w Sztuce Czystej . 
Aby podobną formę w teatrze stworzyć, trzeba, oprócz 
istotnej potrzeby jej stworzenia, czego zdaje się dziś 
nikt w dostatecznie wysokim stopniu nie posiada, zu
pełnego zerwania z wszystkimi dzisiejszymi teatral
nymi konwenansami, z dziesiejszym pojęciem scenicz
ności , akcji i psychologicznej podstawy konstrukcji 
sztuki teatralnej. Napięcie bowiem uczuciowe podczas 
trwania na scenie dramatu czy czegoś podobnego -
polega dziś jedynie na przejęciu się losami bohatera. 
Najprzód wszystko się wyjaśnia: co i jak, potem za
czyna się wikłać, dochodzi do szczytu, potem -
bum!!: straszna awantura i "wszystko się kończy. To 
wszystko oczywiście w czysto życiowych wymiarach, 
jedynie trochę spotęgowanych. 
Do tego widz musi być ciągle zajęty, ciągle ktoś 

wchodzi i wychodz~ w związku z całą intrygą, która 



jest główną osią zainteresowania, ciąg.Je jest jakaś 
awantura na scenie, ale tylko zależnie od uczuć i cha
rakterów lub też zderzenia ich między sobą albo z ja
kimiś wyższymi · potęgami - i to się nazywa akcją. 

Widz nie może się nudzić z powodu braku ruchu na 
scenie ani przez chwilkę . Walka człowieka z samym 
sobą lub z losem, konflikty danego charakteru z sy
tuacjami zewnętrznymi - oto całe „menu" teatru 
współczesnego , od którego już mdlić zaczyna nawet 
tak zwaną szerszą publiczność. D:riugi rodzaj to różne 
gatunki strachu . przed niewiadomym, zaczynając od 
ciemnego pokoju, a kończąc na śmierci, zużyte jaiko 
efekty na scenie, od których mrowie przechodzi po 
krzyżu - więcej nic. · 
Trzeci rodzaj to symbolizm: cały czas lata np. nie
bieski ptak po scenie, ale widz musi mieć ciągle w pa
mięci, że . ten ptak to nie żaden ptak, tylko miłość 
przez wielkie M. Ptak nareszcie zdycha - to zna
czy, że i miłość zdechła też w czyimś sercu. Poza 
tym mamy historię i wszystkich dawnych mistrzów 
sceny w starych, współczesnych im i nowych styli
zacjach, mamy dramaty składające się z żywych obra
zów, wypełnione mniej lub więcej mętną historiozo·
fią, dramaty muzyczne, muzyczno-ryikowe, rY'kowo
wyciowe, wydowo-piskowe, wszystko na nic - nu
da w teatrze panuje nie-podzielnie. Czy to będzie grec
ka tragedia po grecku , czy Shakespeare po Shake
speare'owsku, czy Ibsen po grecku i zmodernizowany 
Ajschylos, skutek jest prawie ten sam. Czy to będzie 
dążenie do maksymalnego Ulprosz·czenia : jakaś jedna 
des·ka, prześcieradło i mówienie wszystlkiego jednym 
i tym samym tonem, czy absolutny realizm monachi1j
ski czy moskiewski, wszystko to już jest znane 
i oprócz maniaków uproszczenia lUJb komplikacji -
sarmych „odradzaczy", nikogo istotnie wstrząsnąć nie 
potrafi. („.) 

Zadaniem teatru jest według nas to właśnie wprawa-

( 

dzenie widza w stan wyjątkowy , który nie może być 

osiągnięty tak łatwo w przepływaniu dnia codzien
nego, w czystej swo.ie.i formie, stan uczuciowego .poj
mowania Tajemnicy Istnienia . J est to w ogóle celem 
całej Sztuki , tylko teatr w przeciwieństwie do innych 
sztuk mających swoie epoki większej lub mniejszej 
istot.ności wyrazu tych właśnie treści , jest jakby 
.zawsze tyłko degrengoladą czegoś , co być mogło, lecz 
nie jest. O ile inne sztuki oddzieliły s ię faktyczni e od 
objawów czysto religijnych , jako treści ich dodatko
we, o tyle teatr , który iest dalszym ciągiem obrzędu, 
nie mógł się ostać wkraczającemu weń życiu i stał się 
.powoli nim samym. Jakby pozostała po czyimś skoru
pa wypełniona została zupełni e inną treścią . („. ) 

Twierdzimy , że cokolwiek się uczyni , czy jako uprosz
czenie, czy skomplikowanie , w celu wystawienia , zu
pełnie odmiennego od poprze<lnich , sztuk teatralnych 
już stworzonych , bezsilni będzi emy wobec ich cha
rakteru wewnętrznego, wynikającego z ce1u, dla któ
rego stworzone zostały przez ich a u torów. Granicy 
tożsamości dzieła dramatycznego z samym sobą 

przejść nie możemy. 
Z jednej strony mamy „wystawiaczy", którzy uważa
ją za treść główną wrażenie dźwiękowe lub dekora
cje i ruch. Inni chcą zrobić syntezę tY'ch elementów 
w ich największylffi spotęgowaniu i doprowadzą widza 
do zupełnego oJbałwanienia: nie wie on, co się z nim 
dzieje wśród piekielnych dźwięków , to mów szatań
skich w swyim bogactwie obrazów; czasem usłyszy 

jakieś zdanie, którego sens zaginie w ogólnym bric-a
-<bracu wrażeń, i w rezultacie powstaje tylko chaos 
przeciwnych s01bie elementów, nie złączonych przez 
autora jedną we w n ę 1t ·rzną ideą samej for
m y, ponieważ sztuka potrzebuje tylko pewnego natę
żenia elementów, aby być reahstycznie wystawiona 
i pojęta przez widzów. Żadna stylizacja nie uczyni 
z realistycznej koncepcji czegoś jakościowo innego , 
co by mogło dać nowy wymiar przeżywania. Przy-



szłość t eatru nie l eży w różnych rodzajach interpre
tacji dzieł już stwor zonych. tylko w ich zupełni e no
wym rodzaju . („. ) 
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STAREGO TEATRU. 

Obecność dramatów Witkacego w repertuarze Starego Teatru roz
poczyna prapremiera „Matki" w reżyserii Jerzego Jarockiego, która 
odbyła się 16 maja 196-ł roku na scenie Teatru Kameralnego. „Spotkał 
tę sztukę los - jak wiele innych utworów Stanisława Ignacego Wit
kiewicza. Napisana w roku 1924 przetrwała w maszynopisie, niedru
kowana i niegrana, dopóki jej przed dwoma laty nie wydal Konstanty 
Puzyna w swoim fundamentalnym zbiorze dramatów Witkacego. Jeśli 
jednak W}•pada żałować, że Witkiewicz jako dramaturg nie zdołał 
przedrzeć się na sceny w dwudziestoleciu międzywojennym, jeśli wy
pada żałować, to przede wszystkim ze względu na dobro teatru pol
skiego, który oddając jakąś cząstkę swoją nadrealizmowi tego autora 
zdołałby wcześniej, być może, wyjść ze swego dziewiętnastowiecznego 
mieszczańskiego zaścianka - to stwierdzić trzeba równocześnie, że 
spóźniona o czterdzieści lat premiera „Matki" wcale utworowi temu 
nie zaszkodziła, nie odebrała mu ani wdzięku, ani humoru, ani nawet 
pewnej filozoficznej, gdyby tak można powiedzieć aktualności" 1) -
pisał po prapremierze „Matki" Zygmunt Greń . Scenografię i kostiumy 
do tego przedstawienia projektowała Krystyna Zachwatowicz, a auto
rem muzyki był Krzysztof Penderecki. „Perfidię sztuki dobrze uchwy
ciła Zachwatowicz w kostiumach kobieq·ch, niby zwykłych, ale za
wierających drastyczne, choć dyskretne aluzje seksualne (Zofia Plej
tus, Lucyna Beer). Utrafił w ten ton także Jarocki obsadzając rolę 
Matki młodą aktorką i dając jej starczą charakteryzację: Matka w re
zultacie jest to stara, to młoda, to zupełnie bez wieku." 2) Rolę Matki 
grała Ewa Lassek. jej syna Leona - Antoni Pszoniak, Zofię Plejfus -
Romana Próchnicka, a Lucynę Beer - Wanda Kruszewska. 
Następną Witkacowską premierę w Starym Teatrze przygotował Józef 
Szajna. wystawiając dramaty „Oni" i „Nowe Wyzwolenie". Premiera 
odbyła się 8 kwietnia 1967 r. w Teatrze Kameralnym. Józef Snjna był 
reżyserem przedstawienia i zarazem autorem scenografii, muzykę skom
ponował Adam Walaciński. Grali, między innymi: Halina Kużniaków
na, Halina Kwiatkowska, Izabela Olszewska, Anna Seniuk, Jerzy No
wak, Wiktor Sadecki, Marek Walczewski. „Przedstawienie jako całość 
diięki swojemu bogactwu i kontrowersyjności jest na pewno jednym 
z najciekawszych tegorocznych spektakli krakowskich teatrów. Zło
żyły się na to: świetne (w granicach nakreślonych przez reżysera) 
kreacje aktorów, wielość błyskotliwych rozwiązań Inscenizacyjnych, 
oryginalna (całkiem od zalecanej przez pisarza odmienna) oprawa 
plastyczna i kostiumy". 3) „Oni" i „Nowe Wyzwolenie" Szajny są 
propozycjami Wit~acego , których lekceważyć nie można. Jest to 
przedstawienie wyjątkowo bogate, znakomicie pokazujące współczes
ność· i uniwersalność myśli autora „Nienasycenia", jego wręcz niepo
kojącą zdolność syntezy i kasandrycznego przepowiadania układów, 
które w wiele łat po napisaniu są w pełni aktualne" 4). Tak pisano 
po Szajnowskiej premierze Witkacego. 
Bogactwo Witkacego zachęca reżyserów do ponownego sięgania po 
l. z. Grer\ . życie Literackie, 1964 , nr 27 
2. J. Kłoss')wicz, Dialog, 1964, nr 12 
3. E . ~lorawiec , Kultura, 1967, nr 37 

jego dramaty. Jerzy Jarocki nie poprzestał na prapremeirowym wy
stawieniu „Matki". W parę lat później wyreżyserował w Starym Tea
trze „Szewców", a następnie jeszcze raz przedstawił drugą wresję 
inscenizacyjną „Matki". Premiera „Szewców" w reżyserii Jerzego Ja
rockiego, scenografii Krystyny Zachwatowicz, z muzyką Stani sława 
Radwana odbyła się 13 czerwca 1971 roku w Teatrze Kameralnym. 
W roli Księżnej wystąpiła Ewa Lassek, Prokuratora Scurvy grał Marek 
Walczewski. Przedi;tawienie spotkało się ze znakomitym przyjęciem 
krytyki i publiczności zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, 
gdzie było grane podczas VII Warszawskich Spotkań Teatralnych. 
Tak samo znakomite recenzje miała druga wersja „Matki", której 
premiera odbyła się 7 lipca 1972 r. w Teatrze Kameralnym. Autorką 
scenografii tej inscenizacji była również Krystyna Zachwatowicz, 
a muzykę skomponował Stanisław Radwan. W tytułowej roli Matki 
wystąpiła Ewa Lassek, a syna Leona tym razem grał Marek Walczew
ski, którego potem zastąpił Jerzy Stuhr. Nastąpiły również zmiany 
w obsadzie innych ról. Claud Regy, reżyser paryskiej prapremiery 
„Matki" Witkacego w Teatrze Recamier (1970 r.) o krakowskim przed
stawieniu powiedział: „W miarę upływu czasu pozostaję nadal pod 
wrażeniem tego przedstawienia, utwierdzam się w przekonaniu, że 
stanowi ono przykład św.ietnej roboty teatralnej. Choć inscenizacja 
Jarockiego i moja całkowicie się od siebie różnią, czuję jednak, że 
istnieje między nimi zgodność, że kroczyliśmy podobnymi ścieżkami. 
Sztuka Witkacego ma kilka warstw: polityczną, psychoanalityczną, fi
lozoficzną, estetyczną, autobiograficzną. Jarocki, do głębi przenikał 
całą jej złożoność, oddal płynącą z niej trwogę, emanującą z niej roz
pacz." 5) Krakowski recenzent pisał: „To znakomity spektakl, zbu
dowany bezbłędnie w warstwie kompozycyjnej, dokładny .i precyzyjny 
w opisie sytuacji. Intelektualny i nadrealistyczny w swojej poetyce. 
Wściekłe żywy przez ciągle odniesienia do współczesności. Jest w t}'m 
przedstawieniu cały Witkacy, którego znamy z jego rysunków i ma
larstwa, powieści i dramatów." 6) „Bezimienne dzieło" w reżyserii 
i scenografii Krystiana Lupy, jest kolejnym dramatem Witkacego w re
pertuarze Starego Teatru i jest kolejną Witkacowską realizacją tego 
reżysera. „Nadobnisie i koczkodany" Witkacego, wystawione w 1977 r. 
na szkolnej scenie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krako
wie, były reżyserskim dyplomem Krystiana Lupy. Potem ten sam dra
mat wyreżyserował w Teatrze im. K. C. Norwida w Jeleniej Górze. 
W Teatrze Telewizji, w 1978 r. Krystian Lupa reżyserował „Wariata 
i zakonnicę". W maju 1982 r. w Starym Teatrze mogliśmy oglądać 
w jego reżyserii „Pragmatystów'', z którymi gościnnie występował 
Teatr z Jeleniej Góry. 
„Bezimienne dzieło" jest rzadko wystawiane przez teatry - jego 
prapremiera odbyła się 21 maja 1967 r . w Krakowie, w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego, w reżyserii Bronisława Dąbrowskiego, ze sceno
grafią Kazimierza Wiśniaka. 
4. J . Pieszczachowicz, Echo Krakowa. 1967. nr 91 
5. C. Regy, Dialog. 1973, nr 8 
6. B. Mamon, Tygodnik Powszec łlny, 1972. nr 33 

•MATKA« 16.V.1964 
od lewej : Zofia Plejtus (R. Próchnicka), Leon Węgorzewski (A. Pszoniak), 

Janina Węgorzewska (Ewa Lassek) 

•ONI« 8.IV.1967 
od lewej: Protruda Bellafresco (M. Stebnicka), Salomon Prangier (Z. Filus), 
Melchior Abloputo (W. Sadecki), Halucyna Bleichertowa (W. Kruszewska), 

Seraskier Banga Tefuan (J. Nowak) 
•NOWE WYZWOLENIE« 16.V.1967 
scena zbiorowa, na I planie: Ryszard III (M. Walczewski) 

•SZEWCY« 13.Vl.1971 
od lewej: Czeladnik II (J, Blńczycki), Czeladnik I (J. Trela), Sajetan Tempe 

(J, Grabowski) 
•MATKA« 7.VII.1972 
od lewej: Leon Węgorzewski (M. Walczewski), Janina Węgorzewska (E. Lassek) , 
Zofia Plejtus (D. Maksymowicz), de Pokorya-Pęcherzewicz (J. Swięcil), hr. de 
Ja Trefouille (R. Stankiewicz), Lucyna Beer (Z. Niwińska), Dorota (H. Wojtacha) 

· Oprac. Anua StafieJ 


