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Prapremiera „Matki" Stanisława Ignacego 
Witkiewicza miała miejsce na scenie ka
meralnej Starego Teatru Im. Heleny Modrze
jewskiej w Krakowie w dniu 16 maja 1964 
roku. Spektakl wyreł:yserował Jerzy Jarocki, 
muzykę do niego stworzył Krzysztof Pen
derecki, scenografię Krystyna Zachwatowicz, 
autorką układu pantomimicznego była Zo
fia Wlęcławówna. 

Pófnle) z Inscenizacjami „Matki" Witka
cego wystąpiły w Polsce teatry: „Wybrze:łe" 
(Scena Kameralna w Sopocie) w ret:. Ta
deusza Mlnca 25 VI 1969 r., Współczesny w 
Warszawie w reż. Erwina Axera 20 VI 1970 
r., Współczesny we Wrocławiu w reż. Wal· 
demara Krygiera 19 XD 1970 r., im. Wilama 
Horzycy w Toruniu w reż. Hieronima Ko
nieczki 6 VI 1971 r., im. Aleksandra Fredry 
w Gnleinle w reż. Edmunda Pietryka 27 V 
1972 r., powtórnie Stary Teatr w Krakowie 
(scena kameralna) - w opracowaniu dram. 
r re:ł. Jerzego Jarockiego 17 VII 1972 r., 
Im~ Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 
w re:ł. Tadeusza Mnica 2 V 1975 r., Polski 
we Wrocławiu (scena kameralna) w opra
cowaniu tekstu I ret. Piotra Piaskowskiego 
8 XI 1980 r., Im. Stefana Jaracza w Olszty
nie w ret. Jacka Wierzbickiego 24 X t 983 
r., Polski w Warszawie (dyplom PWST) w 
ret. Jana Englerta 26 I 1984 r., „Ateneum" 
w Warszawie w reł. Janusza Warmińskie
go 18 li 1914 r., Nowy w Poznaniu w reż. 

Marcela Kochańczyka t 5 Xll t 914 r., im 
Aleksandra Węgierki w Białymstoku w reż. 

Wojciecha Pasternaka 7 Ili 1985 r., im. 
Wandy Siemaszkowej! w Rzeszowie w reż. 

Stanisława Wieszczyckiego 19 V t 985 r. I 
Współczesny w Szczecinie w reż. Ryszarda 
Majora (przew. prem. 14 VI t 985 r.) 
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JAN FEUSETTE 

Prelegent do rury 
Stanisław Witkiewicz pisał do dwudzi€Slosiedmioletniego syna: „Mówmy 

zupełnie prosto, to, no czym opiera się molerio!no strono Twego życia ~ to 
proca Morny i pomoc moja. Wobec wieku, w którym jesteśmy, wobec wy
czerpywania się sił i zdolności procy - to podstawo istnien:a przedstawia 
się coraz niepewniej, nie mówiąc już o tych moralnych zobowiązaniach, które 
ona no Ciebie nakłada". 

Wkrótce pot€m Bronisław Malinowski notuje w swoim dzienniku: „Nie wi
dzę prawie możliwości pogodzenia. Wiem też, że choć sam mogłem popeł
nić wiele błędów, tył wobec mnie bardzo nieprzyjemny; cały czas z miną 
p:ześ'.adowcnej wie:kości, moralizujący tonem głębokiej, dojrzałej, obiektyw
nej mądrości. f.„1 N:estety odpowiedzialność za zerwanie leży przede wszy
stkim w jego nieposkromionej dumie, braku szacunku dla innych, niemożności 
wytoczen:a innym czegokolwiek, choć sobie mógł wyboczyć bardzo wiele". 

Syn-lekkoduch i butny przyjaciel to oczywiście len sam człowiek: uznany 
dziś za wielkiego proroka dwudziestowiecznych kryzysów, artysta i filozof -
Stanisław Ignacy Witkiewicz. Setną rocznicę jego urodzin obchodzi dziś cały 
ku turo'ny świat. 

Wobac wielkich wartości, jakie pozostawił po sobie Witkacy, jakże mało
stkowe wydcją się - zapewne z dobrej woli płynące ~ zarzuty i pretensje 

· najbliższych. A iluż mniej życzliwych mówiło nie tylko o bezsensie dzieł i bez
talenciu autora, ale też o bezdusznym egoizmie, o braku etycznej wrażliwoś
ci, cynizmie i kabotyństwie. 

Czyż jeenak siła dramaturgii Witkacego, s:ło wyrazu wielu jej bohaterów 
nie bierze się i stąd, że ten egocentryk tworzył wciąż jakieś wersje samego 
siebie. Gdyby strawestować znane. powiedzonko „obiektywistycznego opor
knizmu", brzmiałoby ono w odniesieniu do tych wszystkich Plasfodorów, Bez
deków, Bołandaszków i Wolpurgów: „jak mnie widzą, tok się piszę", bo właś
n:e toki jestem - wściekle pewny swego i programowo bezradny wobec 
przeważających sił zmasowanego naporu automatyzacji społecznej. 

Leon Węgorzewski z „Motki" (1924) jest też którymś tam „ego", jakimś 
tom „centrum" autora. A jednak j:go klęska jest nieco innej natury, niż klę
ski tamtych; jest bardziej „samodzielna", żywi się złem płynącym również od 
we w n ą t r z i może dlatego zaprawiono jest nawet czymś w rodzaju„. suk
cesu. Może pozornego, może krótkotrwałego, ale jednak. 
Wokół Lecno, o nie wokół tytułowej Motki ogniskuje się oczywiście myśl 

dramatu. Interpretacjo tej myśli dokonano w słynnej książce Geroulda idzie 
w kierunku dwóch motywów: „wampiryzmu" i „mezaliansu". W tych rejonach 
jednak nie znajdzie się odpowiedzi no pytonie o „inność" Leona i niepowta
rzalność istotnego, ukrytego głębiej problemu „Motki". Wydoje się, iż pro-

blemem tym jest teza o specyficznym mechanizmie znieprawienia, płynącego 
tym razem nie z przemocy oddziaływujących na ARTYSTĘ „zmechanizowa
nych sił szarzyzny", a z przyjęcia nieuświadomionej współpracy z tymi siła
mi, z „ambasadami mocarstw bynajmniej z nami nie zaprzyjaźnionych". Czyż 
to włośnie nie gwarantuje pozornego sukcesu niby-zbuntowanego, niby-rewo
lucyjnego TEORETYKA. „Masz tu gazety - mówi upiór ojca - Urugwaj, Pa
ragwaj, Honduras, Filipiny, Japonio - w ogóle, co chcesz. Jesteś słow
ny na cały świat. Nazwisko Węgorzewski zarżnęło wszystkie sławy, i Io nie 
przez głupią sztukę L„J tylko przez rozwiązanie problemu całej ludzkości". 

„Nie przez głupią sztukę" - otóż to: Leon, inaczej niż pozostali „ego-bo
haterowie" Witkacego, nie jest artystą, jest obrońcą wartości indywidualnych, 
posługującym się teorią, uogólnieniem, a więc czymś, co jako przedmiot ob
serwacji przyjmuje Wielką Liczbę „całą ludzkość", a nie jak . artyści Czy
stej Formy - liAJEMNICĘ poszczególnego ISTNIENIA. A więc Leon jest już 
znieprawiony w samym założeniu. Oto ironio przytłaczającego jednostkę me
chanizmu cywilizacji(?): bezkompromisowo walcząc, dopadasz wrogo no po
z.omie jego istnienia, jesteś wciągnięty w grę, której zasady on ustala, sam 
wciągasz uniform.„ sił antyuniformizacji - jesteś przesiąkniętry kompromisem. 

Witkacy odkrywał w „Matce": jeszcze i taką mam twarz - nie tylko egoi
sty wysysającego ostatnie siły z najbliższych, ale i PRELEGENT A z teatru 
„liuzjon", który Io mówco - przypomnijmy słowa Malinowskiego - „cały 
czas z miną prześladowanej wilkości„." itd. - odczytuje swoją broszurę, co 
to ma zbawić świał, po czym ucieka przed wszelkim „kompromisem" dysku
sji w „absolutną wolność", we „wszystko jest względne". A szczególnie 
wzgl~dne są w ort ości - choćby Malko, Miłość, Wierność (np. ojczyź
nie), Proca itp. 

Tymczasem Wolność okazuje się obitym na czarno pokojem bez drzwi 
i okien. Jest z niego wyjście - w metafizykę embricnalnego powrotu, w Ta
jemnicę Istnienia, w „wiosenny pejzaż z górami, zalany słońcem" - ale nie 
dla PRELEGENT A, nie dla TEORETYKA, nie d:a AGIT A TORA. Kiedy „nie mam 
już nic", kiedy „zabrali mi nowel wyrzut sumienia" i „moją męczarnię", upom
ną się o mnie i odbędą nade mną „mały samosąd w imieniu mdłej demokra
cji". W pobliżu będzie leż organizator prelekcji - dyrektor teatru Joachim 
Cie!ęciewicz, o wszystko stanie się no poziomie istnienia „ogromnej, czarnej, 
lśniącej rury". 

Zaczynamy noszą „Matkę", inaczej niż Witkacy w tekście dramatu, od 
unaocznienia sytuacji prelegenta, bo włośnie od niej bierze swój początek 
znieprawienie, o potem totalna klęsko Leona Węgorzewskiego. I niczego, iod
nej, choćby najmniejszej indywidualnej idei, nie podtrzyma - jak by się na
iwnym mogło wydawać - cało Io skomplikowana, ibsenowsko-slrindbergow
sko konstrukcja rodzinno. Lśniąco ruro wysysa wszystko: z poświęcenia, Mał
ki zostaje alkoholizm, ślepota, w końcu pakuły i siano; z solidarności żony 
(„Jo chcę być wystrzelono razem z tobą") - prostytucja i narkomania. 

„My w tej rurze - mówi1 dyrektor teatru - też siedzimy od początku i też 
nie wiemy, jakeśmy się w nią wpakowali. Tom u góry są aparaty. Bardzo 
zawiła maszyno, ole cacko, mówię państwu - maszyno do wysysania do 
reszty„." 

JAN FEUSETTE 



Marek Jodłowski 

NICI 
(na marginesie „Matki" Witkiewicza 

w reżyserii Jarockiego) 

ON: 

Tak, teraz wiem: żyły wypruwałaś z siebie 

i zwijałaś na motki te nici niebieskie 

jakbyś niebo pruła. 

Siadałaś z robótką 

i to rozwiązanie, które mnie wydało 

na świat, teraz powtarzałaś: 

włóczka to wszak 
pępowina, 

którą mnie żywiłaś. 

Nie, nie zjem makaronu: 

zbyt mocno czuję ciebie 

w tych jadalnych splotach! 

Czy nie uważasz, że w naszej sytuacji 

jedzenie makaronu to jest perwersyjny 

akt kanibalizmu, nie żadna komunia? 

Tak, włókno za włóknem wypruwałaś z siebie, 

wierząc, że to, co robisz, jest czymś więcej 

niźli pajęczyną wysnutą z macicy. 



ONA: 

Rozrzewniały mnie zawsze te twoje ucieczki -

bałeś się być oczkiem, ogniwem 

w łańcuchu wydarzeń. 

Zmęczona jestem. Ślepnę. Wszystko mi się pruje. 

Indywiduum? 

Jak mogłeś z szacunkiem wymówić to słowo 

godne być mianem błazna w cyrku 

cywilizacji. 

Tętno krwi nazbyt dudni. W skroni. Poza ścianą. 

Idą. Zera. Przed oczami 

koła mi wirują. Koła zamachowe. Trybiki maszyny. 

Każda pończocha z takich zer się składa. 

Z nici. Czyli z międzyludzkich więzi. Widzisz: 

w zgrubiałych rękach one też grubieją 

w postronki. 

To, co małe, 

oczkiem jest w robótce. 

Duże -

pętlą. 

(„Dowód osobisty", 1978) 

• 

• 
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JAN BŁONSKI 

Tajemnica !sinienia; 
Eslelyka 

Czystej Formy 
(fragmenty) 

„Tajemnica Istnienia". Centralny punki swej postawy życiowej, artystycz
nej i fi!ozoficznej wskazał Witkiewicz z wyjątkową dokładnością i natarczy
wością. Jest nim zachłyśnięcie się ową „Tajemnicą Istnienia", którą lak często 
wspcm :nał w swoich wypowiedziach. Jak ją najprościej określić? 

Tajemnicą jest najpierw, w najogólniejszym znaczeniu, samo istnienie: 
dlcczego Io, co istnieje, istnieje i dlaczego jo, Istnienie Poszczególne, jestem 
tym właśn ie, a nie innym Istnieniem? Takie pytania były zawsze podnietą 
do filozofowania. Witkacy jednak odpowiadał dokładnie: „Tajemnicą Istnie
nia" jest jedność w wielkości i nieskończoność jego tok w małości, jak w 
wie lko~ci, przy jednoczesnej koniecznej ograniczoności każdego Istnienia 
Poszczególnego". Co jest jednością? Człowiek - Istnienie Poszczególne -
sam dla siebie. Istotnie, „jedność naszego ja" jest faklem tok samo bezpo
średnio danym, jak każda jakość pojawiająca się w naszym trwaniu". Tym
czasem, jeśli wgłębić się w problem, okazuje się, że „tożsamość cielesnego 
stworu żywego", o więc jedność indywiduum, jest równoznaczna z „ogółem 
danych mu w ciągu jego trwania jakości" (wrażeń, myśli, czuć wewnętrz
nych itd.). Aby jednostka nie rozpłynęła się w potoku swoich doznań, mu
simy uznać, że byt jednostki jest również przedmiotowy, że „świadomość 
dana jest nam również z zewnątrz, w fakcie istnienia wielości osobników 
(Istnienie implikuje Wielość), i że w ten sposób może być pomyślana". 
Jednak napięcie między jednością a wielością, między ograniczeniem jed
nostki a nieskończonością wszechświata ~ bynajmniej nie znika. Równowaga, 
jako ustala się między podobnymi opozycjami, nie traci nic na tajemniczości. 

Jak jednostko może być j e d n o, skoro sprowadza się do w i e I o ś c i 
jakości? - tok można by prosto określić Tajemnicę. To pytonie budzi od ra
zu kosmiczne echo. Istnienie świata jest nieskończone, nie ma granic w mi
'kro- i makrokosmosie, podczas gdy każde Istnienie Poszczególne jest oczy
wiście ograniczone. Filozofio nie jest niczym innym, jak intelektualnym opra
cowywaniem fundamentalnej zagadki istnienia. Przeciwstawiając się minima
lizmowi poznawczemu, cechującemu dwudziestowieczną filozofię, Witkacy 
mniemał, że myśliciel winien bezwzględnie zmierzać do stworzenia systemu 
obejmującego całokształt bytu. („ .). 



(„.) od Tajemnicy Istnienia niedaleko już do estetyki Witkiewicza. Albo
wiem: „Bezpośrednio dana jedność każdego Istnienia Poszczególnego dla 
niego samego jest powodem występowania uczucia, które nazwaliśmy meta
fizycznym niepokojem albo uczuciem metafizycznym. Człowiek pragnie do
znać zgody między doznaniami, które napełniają jego świadomość, a poczu
ciem jedności i tożsamości, które w sobie nosi. Pragnie także uchwycić zwią
zek między swą jednostkowością a całością istnienia, związek który by mu 
przyniósł usprawiedHwienie własnego losu. I to właśnie pragnienie - na
zwane metafizycznym niepokojem - odróżnia człowieka od zwierząt: od
różnia także jednostki wybitne, twórcze, godne miana człowieka od bierne
go i otępianego tłumu, który zadowala się zaspakajaniem potrzeb gatunko
wych ciesząc się z przetrwania i rozmnażania. 

Jednak filozofia jest tylko jednym ze środków, które umożliwiają -
choćby na chwilę - osiągnięcie tak zawrotnego celu, jakim jest doznanie 
Tajemnicy. Uczucie estetyczne, religijny poryw i filozoficzna kontemplacja 
utożsamiają się bowiem w swej najgłębszej istocie: wszystkie trzy przynoszą 
różne rodzaje odpowiedzi na to samo metafizyczne wyzwanie, które rzuca 
człowiekowi Tajemnica Istnienia: „wrażenia estetyczne u źródła swojego 
i w zjawiskach, które dalej wywołują - powiada Witkacy - mają coś 
wspólnego z tym podłożem metafizycznego przerażenia wobec zagadki 
Istnienia, na którym wyrastają dwa główne typy uspokojenia: religijnego, 
będącego konstrukcją uczuć w kultach i obrzędach, i filozoficznego, będą
cego konstrukcją pojęć, powstającą na tle pojęć koniecznych pierwotnych, 
implikowanych przez samą strukturę bytu". 

Jest to myśl bardzo ważna i zarazem oryginalna, osobliwa: dla Witka
cego religia, filozofia i sztuka są siostrami, które zrodził fen sam metafi
zyczny niepokój, powstający w zetknięciu z Tajemnicą Istnienia . Jednak 
sztuce przyznaje on - przyna1jmniej d z 1i s i aj - bezwzględne pierwszeń
stwo. Religia porządkuje uczucia, filozofia - pojęcia; cóż zaś czyni sztuka? 
Otóż sztuka - powiada Witkacy - jest szczególną konstrukcją „jakości 
prostych" (doznań zmysłowych). Układa ona te jakości w Czystą Formę. 
Pojęcie Czystej Formy budziło wiele nieporozumień. Można je wszakże pro
sto wytłumaczyć: Czysta Forma to taki układ składników dzieła (dźwięków 
w muzyce, barw i kształtów w malarstwie), który, zapewnia i twórcy, i od
biorcy odczucie jedności i wielości. Mianowicie: po pierwsze, odczucie 
koniecznego, chociaż intelektualnie niewytłumaczalnego związku wszystkich 
elementów dzieła; po drugie zaś - niepojętego, ale niewątpliwego związ
ku danej osobowości (Istnienia Poszczególnego) z całokształtem świata, prze
pływająceqo swą mnogością w nieskończoność. Zgodność pierwsza - skład
ników dzieła - jest symbolem, obiektywizacją czy „polaryzacją", jak mówił 
Witkacy , zgodności drugiej, ponieważ prawdziwie artystyczno twórczość 
ma na celu „pozbycie się uczucia samotności i przerażenia mefaf.izycznego 
przez zobiektl.lwizowanie oderwanej od osobowości i nie będącej jednością 
żadnego użytkoweao przedmiotu jedności w wielości, co jest możliwym 
tylko przez stworzenie ( ... ) konstrukcji jakości prostych związanych w jed
ność w sposób niepodlegający logicznemu i użytkowemu wytłumaczeniu". 

Można to wyrazić jeszcze inaczej i zopewnie przystępniej. Jak wiadomo, 



najwyższym doznaniem, dostępnym ludzkiej osobowości, jest doznanie jed
dności w wielości (albowiem pozwala ono „posmakować" Tajemnicy Istnie
nia). Otóż to jedność w wielości może zostać symbolicznie utrwalono w 
zespołach barw, dźwięków itd. - jeieli tylko będą one zestawione w spo
sób konieczny. Dzieło sztuki1 rodzi się z niepokoju metafizycznego, ole łago
dzi ten niepokój albo nawet - usuwa go na chwilę z duszy artysty. Sztuko 
pełni rolę leczniczą: rotuje jednostkę przed cierpieniem, zagubieniem i chao
sem duchowym. Podobnie - chociaż słabiej - u odbiorcy: wewnętrzna 
prawidłowość i konieczność dzieło sztuki zarazem budzi i koi uczucie me
tafizyczne u słuchacza muzyki czy miłośnika malarstwo. 

Aby się tok stało, muszqi zostać spełnione określone warunki. Istnieje bo
wiem wiele rzeczy pięknych i nawet w lokomotywie - powiedział Witka
cy - można się dopatrzyć jedności i wielości. Jest to jednak jedność 
użytkowo i łatwo dostępna rozumowemu poznaniu. Byle uczniak pojmie bu
dowę lckomotywy, związek jej składników, służących zgodnie praktycznemu 
celowi : poruszeniu pociągu. Tymczasem nikt nie potrafi całkowicie opisać 
i wytłumaczyć, jak „zrobiony" jest obraz Botticellego. Jego jedność umyka 
analizie: Witkacy bardzo silnie podkreślał, że piękno jest intelektualnie nie
poznawalne. Wyłącznym celem dzieło jest metafizyczne zaspokojenie twór
cy (i, w mniejszym stopniu, odbiorcy). Jeśli noś:oduje ono rzeczywistość, od
twarza wewnętrzne przeżycia twórcy, głosi rozmaite tezy moralne, poznaw
cze czy społeczne - to tylko ubocznie i zwykle ze szkodą dla własnej 
spoistości i doskonałości. Zwłaszcza w XX wieku sztuka winno unikać wszel
k:ej dydaktyki i odważnie deformować codzienną rzeczywistość (nieco ina
czej było przed wiekcmi, kiedy pełniło funkcje sakralne, nie tylko przez Czy
stą Formę zbliżając się do Toj3mnicy). 

Z d ok t r y n y Witkacego zdaje się wynikać, że istota sztuki jest for
malno, to znaczy, że piękny - we właściwym słowo znaczeniu - może 
być tylko stosunek elementów, nigdy zaś elementy same. To~i stos.unek po~ 
s:odo zdolność wywoływania uczucia metafizycznego, uśmierzania trwogi 
i oczyszczenia jednostki, znajdującej - pozo intelektem - rację swego ist~ 
nienio i zgodę z wszechświatem. Okaże się jednak, że w t w ó r c z o ś c 1 
Witkacego, w praktyce artystycznej pisarza, Czystą Formę rozumiał on bar
dziej ogólnie, obejmując tym pojęciem także problematykę związaną z ucz~
c:em metafizycznym, z Tajemnicą Istnienia i najrozmaitszymi drogami, kto
rymi człowiek do niej zmierzał i zmierza". 

Jon Błoński, Wstęp [ w:l Stanisław Ignacy Witkiewicz, Wybór dramatów, 
Wrocław 1974. 

DANIEL C. GEROULD 

<<Malka>> 
(fragmenty) 

„Napisano w 1924 rol<u, „Motka" „Niesmaczna sztuko w dwóch aktach 
z epilogiem" zostało po raz pierwszy opublikowano w 196_7 rok~, no scen~ 
dotarło dopiero trzy lota później, a:e od tego czasu uznano Ją za J~den z n?J
lepszych utworów teatralnych Witkacego i wystawiono w Rzymie, Pary.zu, 
Sztokholmie i Monachium 0 1 także w Krokowie i Warszawie. Rozpoczynając 
się jako groteskowo znie

1

ksztołcony obraz noturoli~tyczn~ z ~oń~o XIX w~e
ku w rodzaju Ibsena i Strindberga, do których zawiera wiele ironiczny.eh o.u
zji, „Motka" stanowi przegląd wielu styló~ i. epo~ i. zamyka . w sobie ~ołą 
historię nowoczesnego dramatu od lot dz1ew1ęcdz1es1ątych ubiegłego wiek~ 
do współczesności, z kulm inacją w mistrzowskim epilo~u "!' duchu C~ystei 
Formy. Będąc jeszcze bardziej zdecydowo~ym podwozernen:i tr~dycYJnyc~ 
form dramatycznych niż „Sześć postaci scenicznych w poszukiwaniu autora 
(1921) Pirandello, „niesmaczny" dramat Witkacego najpierw szyderczo. p~e
zentuje, o potem zawzięcie pustoszy bogate dziedzictwo teatru europejskie
go w stylu realistycznym razem z tradycją kulturalną, która dało początek 
temu dziewiętnastowiecznemu ruchowi artystycznemu. („.) 

Witkacy krzyżuje świat Ibsena z późniejSZ\,łmi chronologicznie i wobec 
tego nie dopasowanymi postawami i elementami. Je~o typowa me!odo pole.go 
na przeniesieniu starych form w odmienną przyszłośc, co powoduje utratę ich 
początkowej funkcji i dezorientację znamionującą śmiertelny uwiąd. Upadek 
rodziny mieszczańskiej i załamanie się jej wartości moralnych zostaje raptow
nie przeniesione do epoki totalitarnej, będącej końcowym wynikie~ stop~ 
niowego rozkładu. Witkacy przyśpiesza ten proces. Jesteśmy św1adk.am1 
zgonu jednostki następującego w momencie, kiedy rozpad porządku klasy 
średniej nagi~ otwiera drogę do nowoczesnych, zmechni~owanyc~ system~w, 
w których rządzi tylko naga siła. Pretensjonalny salonik zostaje zastąpio
ny przez wielką rurę, z której wyłaniają się ,Robotnicy podobni do robotów. 

W warstwach ewolucyjnych zawartych w „Matce" występują równiez 
złoża pośrednie. W połowie drogi między Ibsenem a masową dehumaniza
cją leży Strindberg, według Witkacego punkt zwrotny w historii dramatu no
woczesnego; po „Upiorach" przychodzi „Sonato widm". Umieściwszy obok 



siebie dwu skandynawskich gigantów, Witkacy jeszcze wyraźniej zwraca 
uwagę na nie dające się pogodzić warstwy historyczne ukazane w 
sztuce w przekroju pionowym i poziom!:Jm. Bohaterowie dramatu oraz wi
dzowie go oglądający mają do wyboru Ibsena albo Strindberga. Leon woli 
„tragedię zimnych zup i wygotowanego z soków mięsa" Strindberga jako 
bardziej nowoczesną ., Natomiast Miotka szanuje obu autorów jako wielkich 
klasyków współczesnych. Widzowie są na ogół chronologicznie przeprowa
dzani przez to muzeum nowoczesnego drama,tu i przechodzą od sal wcześ
niejszych do późniejszych mogąc niekiedy1 rzucić okiem wstecz lub naprzód'. 
Akt pierwszy jest galerią poświęconą głównie „Upiorom", natomiast „Sona
tę widm" widzimy przede wszystkim w akcie drugim i trzecim. ( ... ) 

„Matka" jest samobójczą sztuką, w której postaci kwestionują rygory
styczne formy mieszczańskiego życia rodzinnego i jego medium teatralnego: 
dramatu mieszczańskiego. Świadomi niedostatków różnych gatunków drama
tycznych i postępującego starzenia się teatru pani Węgorzewska i jej syn 
wypróbowują a następnie odrzucają jako nie dostosowane do współczesnej 
wrażliwości przestarzałe style gry wprowadzające nieład w ich życie. Leon, 
który twórcze myślenie przedkłada nad niewolniczą pracę, oczywiście nie 
życzy sobie żadnych „dramatów a la Ibsen, z tak zwaną tragedią fachów". 
W akcie trzecim (gdzie panuje nowy, eksperymentalny styl) pani Węgorzew
ska, która jako Nieznajoma Osoba ostatecznie porzuciła swoją ibsenowską 
rolę matki - męczenniczki i pozostawiła za sobą jej martwe ciało, próbuje 
ocalić Leona przed realistyczną tragedią burżuazyjną („psychologicznego ba
brania się w nieświeżych bebechach"), ukazując fałszywość jej przesłanek . 
Tylko Cielęciewicz, dyrektor teatru „Iluzjon", wierzy we wszystkie stare akcje 
i rekwizyty i za swoją łatwowierność dostaje cios w szczękę. Witkacy zu
żywa stare formy, nieustannie zmienia je na nowe, każdą kompromituje i od
rzuca, aż wreszcie staje się jasne, że nie można narzucić istnieniu żadnej 
znanej struktury. ( ... ) 

Podczas gdy we wcześniejszych sztukach efekt reflektorowy kierował 
wzrok widzów na ciało czy ciała albo przynajmniej kupkę odzieży, teraz w 
wynfku procesu skrajnej redukcji bohater osiągnął stadium zaniku. Jedyne 
pozostające na scenie rekwizyty to rozrzucone strzępy teatru realistyczne
go - rozdarte szczątki Matki i obracający się nieprzytomnie z niezrozumia
łym bełkotem dyrektor teatru „Iluzjon". W końcowym obrazie są dwa istot
ne elementy: nieobecność czyli puste miejsce, w którym mogło kiedyś leżeć 
ciało nieodżałowanego bohatera, i sześciu identycznych robotów stojących 
w rzędzie w cierpliwym oczekiwaniu swojej kolejki do rury, która zabierze 
ich z powrotem do następnej pracy - doskonałe wcielenie uniformizacji. 
Przyszłość została unicestwiona, scena jest opróżniona ze swoich starych 
form, z których już wyssano krew". 

Daniel C. Gerould, Stanisław Ignacy Witkie-wicz jako pisarz, Warszawa 
1981 r. 

W REPERTUARZE 

DUŻA SCENA 

Karol Hubert RostlNIOrowskJ 
KAJUS CEZAR KALIGULA 
(prem. 1985-03-15) 

W PRZYGOTOWANIU 

Gnląonlj Gorin 
DOM, KTóRY ZBUDOWAŁ 
JONATHAN SWIFT 

Kierownictwo teohnicz:ne 
GlóY«'ly mecharni k 
Kierownik Biura Obsługi W'dzów 

PRACOWNIE TECHNICZNE 

Krawiec.ka 

Malorska 
Stolarska 
Oświetleniowa 
Akustycma 
Tapicerska 
Perukankq 
Modelatorska 
Szewska 
SI usarska 
Rekwizytor 

Brygadier zespołu montażystów 

Konsu ftant programowy 
Fotograf teatralny 
Specjalista ds. reklamy ! prasy 
Redakcja programu 

MAŁA SCENA 

Kazimierz Moczors.ici 
ROZMOWY Z KATEM 
(prem. 1985-02-24) 

W PRZYGOTOWANIU 

Antoine de Salnt Exupery 
MAŁY KSIĄZĘ 

- Ireneusz Walecki 
- Ireneusz Podhalańskii 
- Romuald Matuszewslci 

- KIEROWNICY 
- Tereso KoW!CI 

Kazimiel'Z Blredlc.i 
- Witold Warmuzek 
- Joachim Wystup 
- Grzegorz Cwalina 
- Jorosław Piechowiałc 
- Joach.im Brylla 
- Paweł Stelmach 
- Jerzy Aiechnik 
- Gera-rd Mró:z 
- Zbigniew Rudowy 
- Jon Krzywied<j 

- Piotr Dobis 

- Jon Nowara 
- Tadeusz Meuko 
- Leszek O/dok 
- Jon Nowara 

Biuro Obsługi Widzów, pl. l.ełlina 13, tel. 359-41, 390-82, przy}muje zbi.orowe 
7JClm6wienia na błlety. 

PROJEKT PLASTYCZNY PROGRAMU - BOLESŁAW POLNAR 

DRUK: Opolslcle Zokłody Grołiozne łm. J. tongowslciego 
Zam. 0379-10-41-85 1.000 W-2-100 Cena: 40 zł 




