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WITKIEWICZ 

CZYSTA FORMA 
w TEATRZE (FRAGMENTY) 

Bvło to nieraz udowodnione, że t eatr powstał z r~ligij
nych misteriów. Cala sztuka ma źródło swe w metafizycz
n ych uczuciach, podobnie jak religia, .w dawnych cz.asach 
bezoośrednio z nią związana. Tylko o ile malarstwo 1 mu
zyka, i poniekąd rzeź.ba, które to sztuki posiadają _swoiste, 
proste elementy działania, st~ły się w pewn:ym sens:e oder
wane, tj. stały się Sztukami Czystymi, o ile arc_h~te_ktura 
upada coraz ba rdziej jako ta ka, służąc coraz mmei 1?ea l
nym, a bardziej użytkowym celom, o ty!~ t_eatr, ktore~o 
elementami są Judzie i ich działania, podobnie Jak elemei:ita
mi malarstwa są kolory zamknięte w formy, a muzyki -
dźwięki ujęte w rytmie, tea t r musiał, przy postępujący:n 
zaniku uczuć metafizycznych , przejść w czyste odtworzeme 
życia. Obrządek religijny, tracąc swoje znaczenie bezpo
ś redn ie, rodzi teatr jako drugorzędny produkt sw~~o upar:J
ku. O ile nam s ię zdaje, widać to dobrze na Greci:., w kt~
rej po raz pierwszy powstaje oddzielon y od miste.now r eli
gijnyc h teatr; drugi raz - w czasach z_aczynaiącego się 
rozkładu ch rześcijaństwa w w ie ku XV, kiedy zaczyna P~
wstawać teatr, początkowo opracowujący tylko tematy ~ell
gijne i którego rozwój , a raczej c iąg l:y upadek, .trw~, az do 
naszych czasów. Teatr jest Sztuką , ktora prz~z _iakosc S".''O-; 
ich elementów, tj. przez to, że ma do czymema ~ ludzr:11 
i ich d z ia łaniami, powstaje, w swoje j najczystszei formie, 
jedynie w mie.iscu pęknięc ia i załamania danego. kultu, 
i majqc w istocie swojej element rozkładu, z załozema swe
go jest jakby w ciągłym, postępującym upadku. 
Będziemy sta rali się przeprowadzić pewną analogię po

między malarstwem i rzeźbą z jedn? j strony, a teatrem 
z drugiej. Sądzimy, że podobną analogię mozna by prz_epro
wadzić również pomiędzy muzyką a teatrem, pomewaz mu
zyka była początkowo t ylko akompaniament.em do. ~ytual
n yc h tańców, częścią lub dodatkiem obrzędow rehgi1nych, 
oprócz tego, źe jako śpiew była bezp~średnim w.l'.r azem 
stanów uczuciowych nie tylko w re]lgiinych wymiarac h. 
Dz i ś na tle postępującej mechanizacji życia i upad ku 

wszelkiej metafizyki, nastąpiło odrodzenie Czystej For_my 
w rzeźbie i malarstw·ie, odrodzenie, które według nas iest 
też ostatnim jej podrygiem na naszej plall:ecie. Pytanie n~
sze można sformułować w sposób następuiący: Cz Y m o z-
1 i we j es t po wstani e , c h oć by n a cz a s krótki. 
t a k i e j f o r m y t e a t r u, w k t ó r e j w s p ó ł c z e s n Y 
·człowiek mógłby nie zale żnie od wygasłych 

m i t ó w i w i e r ze ń , t a k p r z e ż y w a ć m e t a f ~ z Y c z
n e u cz ucia, jak czlowi_ek da\~ny_ pr ze z_ywa; 
je w zw ią z ku z tymi mit a mi 1 wier z en1am1. 
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Podobnie jak w malarstwie i rzeźbie przeżywamy samą 
formę 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, twie rdzimy, że tak 
samo musi być możliwość takiej formy w teatrze, formy, 
w której samo stawanie się w czasie, „dzianie się" czegoś 
określonego jedynie czysto forma lnie, czegoś, czego ele
mentami będą oczywiście działania ludzkie, będzie w sta
nie, nieza leżnie od życiowej treści samych działań i ciągło
ści charakterów działających osób, wprowadzić nas w zu
pełnie inny niź życiowy wymiar przeżywania, w strefę uczuć 
m eta fizycznych , pod obnie jak to jest w Sztuce Czystej. (.„) 
Sąd: „nie lubię Picassa, ponieważ nie podoba mi się jego 

kompozycja , harmonia barw i ujęcie formy" - nie jest są
dem słusznym i nic przeciw temu powiedzieć nie można. 
Sąd : „nie lubię Picassa , ponieważ Judzi maluje w postaci 
kanciastych plam i kolorów, nie odpowiadających naturze" 
-jest sądem pozbawionym sensu i dowodzącym, że ten, 
który go wydaje, nie rozumie istoty malars twa . Jest to tak 
jak gdyby ktoś powiedział: „nie lubię ryby w majonezie, 
ponieważ nie jest ona sleepingiem I klasy." ( ... ) 

W Grecji ludzie szli do teatru prawdopodobnie dla innych 
zupełnie wrażeń niż my. Oni treść sztuk znali dobrze, bo 
treść ta była tylko pewną wariacją znanych wszystkim mi
tów. Na tle tej znanej treści, która była tłem metafizycz
nym sta wania się na scenie, wszystko, co się działo, cały 
przebieg akcji, był tylko przez swoją formę spotęgowaniem 
elementu metafizycznego, którego w życiu, oprócz wyjątko
wych chwil ekstazy, coraz mniej zaczynali ludzie spoty
kać. Uczucia ludzkie, jako takie, były tylko elementami 
stawania się, były pretekstem dla czysto formalnych związ
ków, wyrażających inny w ymiar psyc hiczn y przez swoje 
s tosunki i syntezę obrazów, dźwięków i znacze nia wypo
wiadanych zdań. Nie były one treścią główną przedst:1-
wienia, wybebeszającą widza w prawie czysto fizyczny 
sposób. 

Zadaniem teatru jest według nas to właśnie wprowadze~ 
nie widza w stan wyjątkowy, który nie może być osiągnięty 
tak łatwo w przepływaniu dnia codziennego w czystej swo
jej formie, stan uczuciowego pojmowania Tajemnicy Istnie
nia. ( ... ) 

Podobnie jak w rzeźbie i malarstwie była epoka, w któ
rej Czysta Forma stanowiła jedność pochodzącą z wyobra
żeń religijnych metafizyczną treścią , tak samo była epoka, 
kiedy stawanie się na scenie stanowiło jedność z mitem. Po
dobnie jak obecnie forma sama tylko jest treścią naszego 
malarstwa i rzeźby, a przedmiotowa treść, czy to zbliżona 
do świata realnego, czy też fantast yczna jes t tylko koniecz
nym pretekstem do jej stworzenia i nie ma bezpośredniego 
z nią związku, jest tylko „dopingiem" dla całej artystycz
nej maszyny, wprowadzającym ją w napięcie twórcze -
tak samo, twierd zimy, możliwa jest teatralna s,ztuka, w któ
rej samo stawanie się, uniezależnione od spotęgowanego 
obrazu życia, może widza wprowadzić w stan pojmowania 
metafizycznego uczucia. ( ... ) 

Budowa sztuki dramatycznej, wybór punktów węzłowych 
postulowanej całości wypadków życ ia lub jakiegoś faktycz
nego przebiegu zdarzeń, jest to ten element konstrukcyj
ności pozostały po dawnym obrzędzie. Ale treść tego wszy-



stkiego jest inna, mimo, że tu i tam działają jakieś istoty: 
ludzie czy fantastyczne bóstwa. ( ... ) 

Teatr dzisiejszy robi \>.rrażenie czegoś beznadziejnie za
korkowanego, co jedynie może być odetkane prz~z _wprowa
dzenie tego, co nazwaliśmy fa n ta st y cz n os ci ą Ps Y
c h o 1 o g i i i d z i a ł a n i a ( .. ) . . . 
Oczywiście ta fantastyczna psychologia musiałaby byc 

przezwyciężona w ten sam zupełnie sposób, co kwadratowa 
łydka na obrazie Picassa. Publiczność, śmiejąca się ze zde
formowanych kształtów na obrazach mistrzów współczes
nych, tak samo musiałaby się śmiać z nie dającej się na 
razie zupełnie wytłumaczyć psychiki i działań osób na. s~c
nie. Problemat ten jest jednak według nas do przezwycię~e
nia w ten sam zupełnie sposób co obrazy i muzyka wspoł
czesna: przez zrozumienie istoty sztuki w ogóle i przez 
przyzwyczajenie się ( ... ) . 

A więc po prostu szpital wariatów? Raczej mózg wana
ta na scenie? możliwe, że nawet tak, ale twierdzimy, że tą 
metodą można, pisząc sztukę na serio i w Y. s t a w i aj ą c 
ją odpowiednio stworzyć rzeczy nieb~wałe J 
d o t ą d p i ę k n o ś c i; może to być dramat, tragedia, fars~, 
lub groteska, wszystko w tym samym stylu, nie przypomi
nającym niczego co dotąd było . 

Wychodząc z teatru, człowiek powinien mieć wrażenie, że 
obudził się z jakiegoś dziwnego snu, który najpospolitsze na
wet rzeczy miały dziwny, i niezgłębiony urok, charaktery
styczny dla marzeń sennych, nie dających się z niczyi;i po
równać. - Dziś wychodzi z niesmakiem albo wstrząsmęty 
czysto biologiczną okropnością lub wzniosłością życia, albo 
wściekły, że go nabrano przy pomocy całego szer~gu sztu
czek. Tego innego, nie w fantastycznym znaczemu, tylko 
istotnie innego świata, który daje pojmowanie ~zysto f?r
malnego piękna, teatr współczesny we wszyst~ich swoich 
odmianach nie daje prawie nigdy. Czasem cos podobnego 
błąka się w sztukach dawniejszych autorów, w sztukach 
mających zresztą swoje znaczenie i swoją wielk.ość,. k_tóryc.h 
nie chcemy im bynajmniej z fanatyczną Jakąs wsc1ekłos

cią odmawiać . ( ... ) · . . . . 
Naturalnie z teatrem jest daleko trudmeJ mz z mnym1 

sztukami, ponieważ jak to twierdził pewien znawca teatru, 
tłum słuchający i patrzący jest istotną częścią samego 
przedstawienia , a przy tym sztuka powinna z:obić .. kasę. 
Ale sądzimy, że prędzej czy później teatr ~us1 ~eJSĆ . na 
drogę „nienasycenia formą", czego dotąd 1:1m~a.ł, ~ mozna 
mieć nadzieję że zostaną jeszcze stworzone Jak1es mezwykłe 
dzieła w wy~iarach Czystej Formy, nie zaś tylko „odro
dzenia" i „uproszczenia" lub powtarzanie aż do mdłości 
dawnego, w gruncie rzeczy nic nikogo nie obchodzącego 
repertuaru. 

Trzeba rozpętać drzemiącą Bestię i zobaczyć, co ona zrobi. 
A jeśli się wścieknie, będzie zawsze dośl· czasu, aby ją 
w porę zastrzelić ( ... ) 

Role wszystkich czynników teatru: autora, reżysera i de
koratora są zupełnie różne w zależności od zadań. Wszyscy 
wiedzą o co chodzi w teatrze realistycznym. Nikt zdaje się, 
oprócz mnie, n.i.e wie, o co ma chodzi<'.: w teatrze artystycz
nym. śmiem to twierdzić, mimo, że wygląda to na dziką mega
lomanię. Brak repertuaru, oprócz pewnych sztuk z tzw. 
„wielkiego", zupełna dezorientacja reżyserów, niewykształ
cenie jednych aktorów, fałszywe użycie innych, przy czym 
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marnują s ię prawdziwe artystyczne talenty na granie w re
alistycznych bujdach i to trzeciej klasy - i wreszcie po
tworna krytyka (bez określonych punktów widzenia i sys
temu pojęć) - są przyczynami tego zamieszania, które wi
dzimy. Autor i aktor mogą tworzyć podświadomie - reży
ser musi wiedzieć. Musi wiedzieć, czego chce : życia ta
kiego, jakim jest, czy spot~gowanego skarykaturowanego, 
czy te"ż sztuki. Musi wiedzieć, czym je st s z tuk a. 
\\lszyscy szukają po omacku różnych dziwności i nowości, 
ale w imię czego, nie wie nikt. (.„) 

Aktorstwo jest sztuką odtwórczą i twórczą. Realistyczne 
odtwarzanie nie ma nic wspólnego z artystycznym tworze
niem roli w związku z całością rzeczy ( ... ) 

Bo ze sztuką teatralną jest to samo co z utworem mu
zycznym. Można go zagrać czysto mu zycznie, akcentując 
konstrukcję dźwięków jako taką, albo bebechowo-uczuciowo, 
wydobywając na wierzch tylko nieistotną sferę uczuć ży
ciowych, która w prawdziwym artystycznym wyk.onaniu 
ma tylko rolę akcentowania tego, co nazwałem napięciami 
dynamicznymi i kierunkowymi (to ostatnie w wypadku ma
larstwa i przedmiotów na obrazach) poszczególnych mas ca
łości kompozycji. 

Zwróce tu uwagę na jedno zdanie wypowiedziane po
przednio,' a na którego ważność nikt z pewnością uwagi 
nie zwróci, jak w ogóle krytyka nie zwróciła uwagi na 
ważność tego punktu dla całości estetycznej teorii sztuki, 
co było powodem mnóstwa nieporozumień i zaprzepaszcze
nia moich artystycznych i teoretycznych dążeń pod gwał
tem nalepioną im etykietą programowego nonsensu życio
wego samego w sobie. Ja żądałem tylko swobody deforma
cji rzeczywistości w teatrze w imię wzbogacenia wartości 
formalnych, która to deformacja w poezji i malarstwie, a 
jeśli chodzi o uczucia i w muzyce, prawo swoje dawno 
wywalczyła. Zresztą czyniłem to w imię własnych potrzeb 
artystycznych, a nie z góry powziętego programu. Zdanie, 
o które mi chodziło, d o t y c z y ł o a r ty s ty c z n e j w a r
t oś c i z n ac zeń słów ja ko tak ich, jako elementów 
konstrukcji czysto formalnej, w uniezależnieniu od kwestii 
przedstawiania jakiejś treści życiowej czy też czysto poję
ciowej. („.) 

Sztuka musi być tak skomponowana, aby wszystkie ele
menty, te pozornie nie do połączenia , na podstawie wrażeń 
od realistycznego teatru, gdzie nie chodzi o całość formal
ną, a o życie samo w sobie, aby te różnorodności, niby nie 
do stopienia w jedność, uległy temperaturze artystycznego 
natchnienia dramatopisarza, reżysera i aktorów i stały się 
wspólnym dziełem Czystej Formy całego zespołu, do któ
rego, jako konieczny czwarty element widowiska, musiałaby 
być włączona i publiczność. Ze to jest możliwe, przekona
łem się doświadczalnie, i nikt nie może mi teraz zarzucić, 
że operuję fikcjami niemożliwymi do urzeczywistnienia ( ... ) 

Potrzeba artystycznego przekształcenia życia i rzeczy
wistości była i jest jeszcze żywa u pewnych autorów, jak 
potrzeba nowych artystycznych wrażeń u pewnej nie zde
prawowanej jeszcze przez zespół morderców sztuki scenicz
nej publiczności . Ale potrzeba ta jest ciągle zatłamszana u 
publiczności przez łaknących pieniędzy dyrektorów, przez 
pewien rodzaj lubiących wstrząsnąć uczuciowo bebechami 
demona - · publiki i aktorów - solistów, imitatorów życia, 
a nie zdyscyplinowanych zespołowców artystycznie twór-
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czych, następnie przez reżyserów-realistów lub nawet arty
stów ale ogólnie źle uświadomionych co do własnych swych 
reży~erskjch celów i szukających różnych nowalijek i no; 
wych dreszczów po omacku, bez żadnego ogólnoestetyczne
go kierunku, bez najprostszych rozróżnień mię?zY: efekta
mi czysto formalnymi a życ10wym1! taka praca 1dz1e zupeł
nie n a marne, dezorientując publiczność i a ktorów, nie mó
wiąc już o zbaraniałej, a w istocie bezkierunkowej .kryty-
2e która zac hłyst uje s ię wprost fazesami bez sensu 1 chle
bo'cze i glemżdzi, chcąc jakoś zdać sprawę z dziwów bezce
,owych, które przed nią wyczarowują reżyse rzy, nie wie
dząc sami, co i w imk czego to robią: Bo o ile może me 
wiedzieć, co robi, oszalały w natchRieniu twórca, o tyle 
powinien za niego i za aktorów wiedzieć, o co chodzi, reży
ser ( ... ) 

· Przec ie ani malarstwo, ani teatr nie były kiedyś imitacją 
rzeczywistości i życia. Naturalizm, który powstał jako zu
pełnie boczna odnoga od głównego nurtu prawdziwej sztu~i, 
podobnie jak uczucir)w a muzyka ope rowa , tzw. przez mme 
„muzy ka stosowana" i je j odprys ki, nie jest bynajmni_e j 
czymś istotnie tak uświęconym , jak to s ię niektórym wydaJe. 
Ale ja k na złość w epoce upadku sztuki i zagarnięcia je j 
dziedzin przez wyraz uczuć i odtwo rzenie rzeczywistości, 
tych druga- i trzec iorzc;dn yc h je j elementów, zaczęła s ię 
na potęgę rozwijać estetyka, a przy tym zapomniano o daw
nych przepisach formalnych, wywodzących s ię jeszcze .od 
pogardzanego d z i ś przez logistyków i pochodnych od m c h 
filozofów nieprawdopodobnego geniusza Arystotelesa, prze
pisach nie ujętych w żadną ogólniejszą, usprawiedliwia.
jącą je teor ie. I tak prawdziwie dzic;ki niby-przypadkowi, 
zresztą bardzo znac zącemu, powstała ideologia naturalizmu, 
która upade k sztuki w wieku XIX, poprzedza jący niezbyt 
udany ostatni je j wybłysk formalny, uznała za wyraz jej 
istoty i teoretyczn ie go przypieczętowa ła ( ... ) 

Ja zupełnie nie chciałem nigdy w m oich burzycie lskich 
zapęda ch zniszczyć kompletnie - nawet gdybym mógł i nie 
był zatłamszonym osobn ikiem, a pełnym realnej potęg i 

i wpływów potentatem - u czuciowe j muzyki, rea lis tyczne.go 
malarstwa i teatru, opisowej poe zji i tym podobnych cie
kawych z różnych punktów w idze nia i pożytecznych w pew
nym ograniczonym sen sie ob jawów. Mnie chodzi tylko o to, 
a by objawy te, nie będące sztuką, nie uzurpowały sobie jej 
roli i żeby każdy sentymentalny gryzipiór czy dowcipniś nie 
uważał się za poetę a każdy, kto potrafi zrobić naturalistycz
ny widoczek - za artystę m alarza i żeby nawet przyp~ść
my wielcy majst rzy, w tym ostatnim np. fachu , me sw1er
dzili że ich z wielkim nawet talentem i umiejętnością wy
kon~ne imitacje aktualnej czy wyobrażonej natury są wiel
ką sztuką przez wielkie S, mającą ciąlość z wielkimi mi
strzami dawnych czasów, z prawdziwym i artystami , którzy 
to mieli z naturalistami wspólnego, że . dla artystycznych 
celów nie potrzebowali deformować uczuć, związków poję
ciowych i natury, będąc ludźmi względnie prostymi i dale
kimi od perwersji artystycznej naszych czasów. Z powodu 
te j czystej negatywnej wspólnoty, braku deformacji, wsku
tek czego np. świat na obrazac h dawnych mistrzów, jeśli 
na nich nie artystycznie, a z punktu widzenia tego świata 
patrzyć będziemy , nie będzie wiele różnił się ogólnie rysun
kowo od świata na obrazie pierwszego lepszego dzisiejszego 
naturalisty. Ale to są analogie powierzchowne, jak te np., 
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że i te obrazy, i tamte wykonane były przez pokrywanie 
kolorowymi ma ziami płócien przy pomocy szczotek ze świń
skiego włosa, czyli tzw. popularnie pi;dzli. 

To samo stosuje s i ę i do tea tru. Rzeczywistość uczucia 
życiowe i myśli nie mogą być nigdzie i nigdy programowo 
w yeliminowane. Stanowią one na tura lny podkład, m otor 
1 materiał artystycznej twórczości, na którym ona jak poje
dyncze grzyby na swej grzybni wyrasta. Ale j eśli te nieistot
ne a konieczne składniki wybijają się na plan pierwszy 
udanego osobnika lub w epoce całej, to wtedy następuje 
upadek formalnej sztuk i - a zgod zil iśmy się że forma 
jest je j i s totą - na korzyść przedstawionej treśc'i. Wiadomo 
powszechnie, że przedstawić treść jes t głupstwem w obec 
s tworzenia dzieła sztuki i że o ile pierwszego procederu 
n~uczyć . sic; pot.rafi. niemal każdy, to drugiego, żeby pę ki, 
me zrobi osobmk m e będący artystą, choćby nie wiadomo 
nawet jak utalentowanym był( ... ) 
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.MIECZYSLA W JASTRUN 

WITKACY (FRAGMENTY) 

Teatr Witka cego. W biały dzień przez białą noc dzieją 
się tu rzeczy, o których tylko po kryjomu śnili filozofowie 
i dramatopisarze. Teatr wyzwolony całkowicie z wszelkich 
konwencji wydał się dawnym widzom błazeństwem. 

W Witkacego wkraczamy od razu w kraj obłędu i więk
szość jego postaci j~st czytelna w świetle obłąkania. 

U Witkacego nie ma farsy. Jest serio odwrócone, serio 
wykrzywione jak twarze niektórych portretów, jak obrazy 
w rozbitym lustrze. 

U Witkacego znajdziemy roznego rod zaju okrucieństwa i 
różne jego obrazy. A jednak: „I _ Ja wybierając los swój w y
brałem szaleństwo" jest szlachetnie jszym wyznaniem wiary 
niż: „.Ja wybierając lo s swój wybrałem okrucieństwo" . 

Intelektualna strona jego utworów, ta która zapewniła mu 
wyjątkowe stanowisko w literaturze nowszych czasów, 
zwłaszcza w programowo antyintelektualnej literaturze pol
skiej dwudziestolecia międzywojennego nie jest łatwa do 
odczytania dla przeciętnego konsumenta literatury, zawsze 
pobieżnego, zawsze . poruszającego się na powierzchni. A te
go czytelnika i widza chciał zdobyć Witkacy dl~ swoich 
wizji. Chciał, aby jego sztuka była szerokim, nie łag·odnym 

przeżyciem. 

„Witkacego nienawiść do filistra - jak to sic; jeszcze za 
jego czasów powtarzając za Panią Matką, za Młodą Polską , 
mówiło - przyjęła formy równie grotes kow e i w yol brzy
mione tak jak jego malarstwo, jak styl jego powieśc i . Ta 
nienawiść rozciągnęła się również na udobruchaną sztukę. 
na wylizane malarstwo, na komedie pełne dulszczy zn , na 
powieści zadowolone ze swych k onwenc jona lnych konflik
tów i fabuł tradycyjnych . Witkacy żądał ustawicznego po
gotowia wyobraźni metafizyczne j nie t ylko od artys ty 
od każdego , kto chce być prawdziwym człowiekiem. 

Ale ludzkość nie może długo żyć bez jakiejś idei dobra; 
choćby w ostatecznym rozrachunku dobro okazało się złu
dzeniem, nigdy dość wysiłku, woli, wyrzeczenia dla osiągnię
cia wyższej formy moralne j. 

(Dia log nr 12/ 1967) 
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TADEUSZ ŻELEŃSKI (BOY) 

TEATR 

STANISLAWA IGNACEG O 

WITKIEWICZA (FRAGMENY) 

Nazwisko Witkiewicza jest dobrze znane i bardzo szano
wane w świecie sztuki polskie j. ( .. . ) 

( ... ) Rewoluc jonista jako malarz, płodny tak dalece, :i.e 
jego obrazy i portrety można liczyć niemal na tysiące, teo
retyk sztuki głoszący a ntyrealizm, ideę „czystej formy", bro
ni swoich teorii, nadużywając dialektyki matematycznej i fi
lozoficznej - w „Nowych formach w malarstwie" i w „Szki
cach estetycznych"; ostatnio zaś „poruszył świat literacki 
i podbił publiczność „Pożegnaniem jesieni", powieścią śmia
łą mimo niewinnego tytułu. W Polsce nie po raz pierwszy 
trafia się podobne połączenie talentu malarskiego z pi
sarskim: za przykład może tu służyć choćby wielki Wys
piański. 

Ale jedną z najpotężniejszych namiętności tego propaga
tora nowych form jest teatr. Nie dość było S.l. Witkiewi
czowi, że poświęcił mu 

0

specjalną książkę „Teatr" że pole
mizował i dyskutował na jego temat w wielu oddzielnych 
artykułach, potwierdził swoje poglądy teoretyczne (na 
szczęście , nie zawsze z absolutynm rygoryzmem) prawie 
trzydziestoma sztukami teatralnymi. ( ... ) 

( ... ) Osobliwy jest ów teatr. Porównują go z teatrem Pi
randella (którego zresztą Witkiewicz nie znał wcale), lecz 
podobieństwo to jest raczej pozorne. Pirandello - to mózg; 
Witkiewicz - to siła żywiołowa. Napisać sztukę teatralną 
w kilka nocy, a jednocześnie w dzień machnąć ponad dzie
sięć c.Wskonałych portretów - oto proceder twórczy, właści
wy Witkiewiczowi. 
Gdyż u niego malarstwo i teatr stanowią jedno. Dzieła 

malarskie Witkiewicza to teatr zastygły na płótnie, teatr 
o życiu tak intensywnym, że artysta musi uzewnętrznić jego 
nadmiar dopomagając sobie płucami aktora, przetwarzając 
je na głosy; a jednocześnie przekształca ra z po razie swój te
atr w serię obrazów znieruchomiałych, które jakby w osłupie
niu odtwarzają sen życia. Postawa Witkiewi cza wobec sztuki 
i życia jest z gruntu tragiczna, ale wyraża się oszalałą 
farandolą masek, potworów wykrzywiających się w ohyd
nym uśmiechu, a następnie wypowiadających słowa, które 
pogrążają w zadumie i zaraz wyrywają z niej brutalnym 
zgrzytem. I całość nasuwa na myśl metafizyczne błazeństwo, 
gdzie kulisami jest wieczność, a poliszynelem dusza ludzka, 
zawsze ta sama, zawsze jednakowa pod pstrokacizną ko
stiumów. 

Teatr Witkiewicza jest egzotyczny. On to -zawsze chodzi 
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do góry nogami, z cudacznie wykrzywioną twarzą, on to 
Hamletowskiemu: „Być albo nie być", przydaje akompania
ment melodyj murzyńskiego jazzu, podczas gdy wokół tłum 
masek wybladłych w upiornym qdblasku jego życia wła'>
nego próbuje tanecznych pas. 
Oczywiście logika sztuk Witkiewicza różni się od logiki 

obowiązującej w teatrze „normalnym", którego Witkie>vicz 
nienawidzi. Wychodzi daleko poza granice tego, co było 
dotychczas teatrem - teatrem, gdzie nawet i śmiałość kon
cepcji ustępuje wobec prawa rzeczywistości życia. Wifkie
wicz odczuwa potrzebę najgwałtowniejszych wstrząsów, 
która w połączeniu z nieoczekiwaną reakcją jego, wyobraźni 
inspiruje mu sytuację, gdzie bohaterowie sztuki wyrzynają 
się wzajem na zimno między dyskusją dialektyczną a dow
cipem wystrzelającym jak raca; co zaś do trupów, wyno
si się je z zimną krwią za kulisy , c hyba że autor je 
wskrzesi, aby uwypuklić tym drastyczniej elementarną ni
cość wypadków. Tę mieszaninę życiowej groteski i życio
wego tragizmu, których splot jak świat światem radował 
mistrzów teatru, uświetnił Witkiewicz nową kombinacją 
form i kolorów. W tym teatrze okropności jest coś z guigno
lu-guignolu, którego marionetkami poruszałby artysta inte
ligentny, obdarzony duchem piekielnym. Humor Witkiewi
cza, cierpki i gorzki, zniewala dzięki swoim oryginalnym 
błyskom. Postacie kobiece w jego sztukach niepokoją draż
niącą przewrotnością dziewcząt przedwcześnie zblazowanych: 
mężczyzna - bohater ·sztuki - jest zazwyczaj wyposażony 
siłą byka. Miejsce akcji - to świat szeroki i urojony. 
skrzyżowanie dróg, na którym spotykają się wszystkie ludy 
i wszystkie rasy, silnie nacechowane egzotyzmem. Gdyby 
ułożyć pełną li~tę postaci występujących w owych trzydzie
stu sztukach, dodać do tego szczegółowe portrety, sporzą
dzone przez autoi·a , stanęlibyśmy przed bardzo oryginalnym 
światkiem! 

W jednej ze swoich sztuk Witkiewicz wykpił okrutnie 
„psychoanalityków". Freudyści mogliby na pewno wziąć 
odwet, robiąc jego psychoanalizę. Tak czy inaczej, intere
sującą rzeczą byłoby przyjrzeć się skokom, do jakich zmu
siło go życie, zanim objawił się talent Witkiewicza-drama
turga. Wychowany od dziecka w Zakopanem, przedsięwziął 
z przyczyny dramatu osobistego, podróż do Australii. Ale 
wybucha wojna światowa Kiedy Witkiewicz wrócił spod 
zwrotników, wcielono go do armii rosyjskiej. Walczy na 
froncie jako chorąży gwardii, jest świadkiem re>volucji 
bolszewickiej, w czasie której wywarł nań znaczny wpływ 
taki oto przypadek: zaznajomił się w Moskwie z obrazami 
Picassa. Rzekłbyś. że zamorskie pejzaże. brutalna bez
względność wojny, koszmar rewolucji - łącznie ze speku
lacjami matematycznymi i filozoficznymi tego mózgu teore
tyka skojarzonego z nadzwyczaj wrażliwą duszą artysty -
że wszystkie te elementy wywołały w nim rodzaj „ura
zu psychicznego", „kompleksu", który można rozpoznać w 
każdym z jego dzieł, mimo ich rozmaitości. Schyłek cywili
zacji i sztuki szaleństwo postępu mechanicznego - oto fak
ty stanowiące dlań ustawiczną obsesję. 

Postawa Witkiewicza wobec sztuki jest czysto dramatycz
na. To jedna z owych dusz umęczonych, szukających w sztu
ce nie sukcesów (Witkiewicz aż nazbyt gardzi nimi!), ale 
rozwiązania problemu własnego „ja". Określiłbym stan na
turalny Witkiewicza jako nieustanne osłupienie metafizycz-

15 



ne. „Jaki to wszystko ma sens? Dlaczego to właśnie to 
.a nie co innego?" - oto nad czym zastanawia się każd~ 
z nas, lecz on ma wciąż ów znak zapytania przed oczami. 
Ot_ch~ań _Pascalowska . ze wszystkich stron zieje u jego stóp. 
Witkiewicz wykrzywia się sardonicznie, obserwując sam 
fakt wielości zjawisk, odnosi się z ironią do swojego włas
nego „ja'', które jako jedno z „istnień szczególnych" naru
sza swoim charakterem przypadkowym samą istotę jed
ności. 

To samo również osłupienie wobec koszmaru życia kon
densuje się chwilami w śmiech spazmatyczny, szyderczv 
i r?z!?ac~liwy, który po chwili obraca się w zadumę. I po·
dązyhbysmy doprawdy fałszywą drogą, zaglądając, w związku 
z. t_ym teatrem, do kodeksu moralności, a to właśnie uczy
mh na początku zgorszeni krytycy. Opowiadamy - nie
prawdaż? - bez najmniejszego zakłopotania i bez cienia 
skrupułó"':' o rzeczach najpotworniejszych, któreśmy sobie 
wymarzy]!: wszystko to jest na ogół tylko snem! Absolutny 
irrealizm teatru Witkiewicza łagodzi do pewnego stopnia 
wrażenia brutalności, jakiego doznalibyśmy w teatrze nor
malnym, gdyby na scenie odgrywano i mówiono chociaż 
część tego, co się dzieje w sztukach Witkiewicza. ( ... ) 

KONSTANTY PUZYNA 

WITKACY (FRAGMENTY ) 

( ... ) W formistycznym okresie lat 1918-1926 powstaje 
prawie cała dramaturgia Witkiewicza. Mierzy wysoko: ma 
być próbą - podobnie jak malarstwo - odrodzenia w sztu
ce zanikających uczuć metafizycznych poprzez dążenie do 
~zystej F_ormy. W zależności od stopnia zbliżenia do tego 
ideału Witkacy oznacza swoje sztuki gwiazdką lub krzy
żykiem. Traktuje więc je trochę doktrynersko, niemal jako 
egzemplifikacje słuszności teoretycznych tez; mści się to 
czasem na samych sztukach, dając im posmak wymuszo
ności, braku wdzięku lub - paradoksalnie - niedopraco
teorię Witkiewicza. 

Jej szczegółowe rozpatrzenie zaprowadziłoby nas znowu 
zb_yt_ daleko - "':'.rozprawę o estetyce awangardy, o pokre
:v1enst:vach teorn Czystej Formy z pewnymi myślami Ta
:ro~va ~ innych. - Artauda, o jej oczywistych dziś błędach 
1 rowme oczywistym wyłomie, jaki czyniła w naturalistycz
nych i psychologicznych skamielinach w teatrze. Kł~bo
wisko zwane Witkacym jest niebezpieczne i trzeba co chwi
la bronić się przed pokusami, które podsuwa. Na kilka 
jednak spraw warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim na 
plastyczny rodowód teorii Czystej Formy. Buduje ją Wit
kacy na gruncie malarstwa, później dopiero przenosi na 
poezję i teatr, wciąż zresztą korzystając z malarskich 
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przykładów w argumentacji. Myliłby się jednak, kto by 
sądził, że Witkacy-malarz bardziej jest formalistą od Wit
kacego-pisarza. Bynajmniej. Jego malarstwo jest najzupeł
niej jednorodne z literaturą. Miękkie zawijasy linearne; 
dziedziczne po secesji, łączą się tu z ekspresjonistyczną 
deformacją kształtu, ekspresjonistyczną fantastyką kolory
styczną i aurą „metafizycznej'' niesamowitości, czasami nie
bezpiecznie bliską Szalu Podkowińskiego. Jest to przy tym 
malarstwo przedmiotowe, nie przejawia silniejszych dąk.ń 
ku któremuś z rodzajów abstrakcji geometrycznej, do cze
go skłonności byłyby dość naturalne u formisty. Natomiast 
w pracach teoretycznych Witkacy zwalcza wszelką „bebe
chowość" malarską, akcentując kompozycję, grę barw i form, 
całkowitą obojętność tematu i poszczególnych elementów 
przedmiotowych, wprowadzanych do obrazu, które służyć 
mają jedynie „napięciom kierunkowym" - jednym słowem, 
jak słusznie stwierdza Mieczysław Wallis, „kreśli program 
artystyczny odpowiadający najbardziej malarstwu Gaugui
na. Matisse'a i wczesnego Picassa''. 

Lecz i sam program, gdy mu się bliżej przyjrzeć zdradza 
kryptoekspresjonistę. Charakterystyczne, dlaczego Witkacy 
nie odważy się na postulat czystej abstrakcji: bo „na ten 
moment, upodabnia się mas kompozycyjnych do takich lub 
innych przedmiotów, składa się cała psychika danego ar
tysty, wszystkie jego wspomnienia przeżyć dawnych, cały 
świat jego wyobrażeń i uczuć, która czyni to, że niezależ

nie od jego zdolności · przeniesienia wizji w rzeczywistość, 
jest on tym "vłaśnio, a nie innym Istnieniem Poszczegól
nym, o takim właśnie charakterze i właściwościach psy
chicznych". Wyrazić tę psychikę to zatem podstawowe za
danie artysty. Na taki postulat Matisse i Picasso wzruszy
liby ramionami. \Vitkacy częściowo zdaje sobie z tego spra
wę, sam zatem próbuje ożenić ogień z lodem. „Dzieło sztu
ki - powie w Nowych formach w malarstwie - musi 
powstać, passez-moi L'expression grotesque, z samych naj
istotniejszych bebechów danego indywiduum, a w wyniku 
swoim musi być jak najbardziej wolne od tej właśnie „be
bech01.vości". Oto recepta - jakże trudno ją •vykonać" Ba' 
Byłe.by to zresztą łatwiejsze, gdyby nie fakt, że wywód 
'.Vitkacego wygląda jak krzywa balistyczna: tylko jej śro

dek przebiega przez niebo formalizmu, punkt dojścia bo
wiem jest znowu ekspresjonistyczny. Znamy go już: cele rn 
dzieła sztuki jest wywołać u odbiorcy dreszcz metafizyczny, 
przeżycie własnej, indywidualności Tajemnicy Istnienia. 

Ar1alogicznie wygląda teoria Teatru Czystej Formy. Tu 
i tam Czysta Forma to konstrukcja całości dzieła, kompo
zycja i harmonia formalna jego elementów; autor zastrzc
!:'.a się, że „pojęcie Czystej Formy jako kompozycji utworu 
nie ma nic wspólnego z pojęciem formy jako naczynia dla 
treści: formy wyrażania myśli lub uczucia, lub formy przed
miotu w malarstwie". Tylko „napięcia kierunkowe" zmie
nią się teraz w czasoprzestrzenne „napic;cia dynamiczne", 
a poza tym wzrosną trudności realizacji. „O ile obraz mo
żemy sobie wyobrazić jako złożony z form zupełnie ab.:. 
strakcyjnych, które bez wyraźnej w tym kierunku auto
sugestii nie wzbudzą żadnych asocjacji z przedmiotami 
świata zewnętrznego, o tyle takiej sztuki teatralnej nawet 
myśleć nie możemy, ponieważ czyste stawienie się w czasie 
możliwe jest tylko w Śferze dźwięków i teatr bez działania 
jakichś osobistości, choćby najdzikszych i najnieprawdopo-
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dobniejszych, jest nie do przyjęcia, a to dlatego, że teatr 
jest strukturą złożoną, nie mającą swoistych, j e d n o r o d
ny c h elementów, jak sztuki czyste : Malarstwo i Muzyka". 
Lecz mimo zasadniczej nieczystości teatru Czystą Formc; 
da się przecież, sądzi Witkacy, przy pewnej kompromiso
wości osiągnąć: 

„Tak samo, jak powstanie (w plastyce) nowe j formy, czy
stej i abstrakcyjnej, bez bezpośredniego religijnego podkła
du, odbyło się za cenę deformacji wizji świata zewnętrz
nego, tak samo możliwe jest powstanie Czystej Formy w 
teatrze za cenc; deformacji psychologii i działania. Sztuki:; 
taką można sobie wyobrazić w zupełnej dowolności abso
lutnie wszystkiego z punktu widzenia życia przy nie zmie r
ne j ścisłości i wykończeniu w powiązaniach akcji". ( ... ) 

\Vitkicwicz nadmienia wprawdzie, iż od ową deiorma cj<\ 
rozumie w teatrze właśnie „brak sensu wypowiedzeń i dzia
łań jakichkolwiek zresztą istnień poszczególny-::h", lecz za
razem podkreśla , iż „celem naszym nie jest programowy 
bezsens, raczej tylko rozszerzenie kompozycyjnych możli
wości przez nietrzymanie się w sztuce konsekwencji życio
wych, czyli fantastyczność psychologii 1 działania, dając 
wg nas zupełną swobodę komponowania formalnego". ( ... ) 

Ze spięcia między groteskowo-hiperbolicznym, gwa! t:iw
nie zaangażowanym ekspresjonizmem Witirncego-powieś l·i n 
pisarza a eskapistycznym i estetyzującym formizmem Wit
lrncego-teoretyka malarstwa, wyrasta w jego teatrze niespo
dziewana wypadkowa: nadrealizm. Niespod ziewana, bo nie 
programowa, wynikła z samych sprzeczności wewni:;trznych 
twórcy; niespodziewana jednak także, bo szczera i - przy
najmniej w przykładzie z łagodnym staruszkie m, pnctyk:1 
dziwnego snu i mózgiem wariata na scenie - niemal sa
memu sobie przez autora uświadomiona . 

Witkacy to pierwszy - i jedyny, który wytrzymał próbę 
czasu - polski nadrealista w dramacie. ( ... ) 
Obowiązują tu istotnie pewne prawa marzeń sennych z 

ich absurdalną fantastyką, pozorną alogicznością wypadków 
i stłumionym, często uciekającym się do zastępczych prze
brań, wyrazem świadomych i podświadomych treści psy-
chicznych autora. ( ... ) . 
Wrażenie nadrealizmu wzmaga jeszcze dialog. Dialog bez 

szczególniejszego „braku sensu pojęciowych połączeń" nor
malny, logiczny pełen temperamentu, nie pozbawiony dłu
żyzn, lecz także ciętości i dowcipu, czasem wzbogacony fan
tastycznym, pure-non-sensownym neologizmem, szczególnie 
w wymyślaniach i przekleństwach („ty chliporzygu odwan
troniony") - ale w ogóle zupełnie zwyczajny. Wszystkie 
postacie mówią zresztą tym samym niedbałym, a wcale 
wyrazistym językiem - językiem autora. W rezultacie dialog 
ma stałą tonację - brzmi jak dyskusja salonowa ze środo
wiska jakiejś rozintelektualizowanej cyganerii. Ponieważ to
nacja ta nie zmienia się, choć w bieg akcji wplątują się 
postacie historyczne i fantastyczne, ludzie mordują sic; , gwał
ca też kilka tematów-obsesji, kapryśnie przeplatanych ze so
z obecnych nie robi wrażenia - pogłębia się uczucie niesa
mowitości z gatunku l'humour noir. 

Podobnie jak tonacja dialogu, powraca w sztukach Wit
kacego kilka stałych typów - tytaniczny wódz, tyran, ar
tysta lub uczony, perwersyjna hetera z wyższych sfer, 
słodkie dziewczątko o dwuznacznej naiwnej mince. Powra
ca też kilka tematów-obsesji, kapryśnie przeplatanych ze so-
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bą w coraz to innych układach. Nieważne w oczach Witka
cego-teoretyka, pretekstowe - co wyjaśnia fenomen jego 
płodności dramatopisarskiej - tematy te są jednak zupeł
nie „realistyczne", związane z całym doświadczeniem ży
ciowym i bagażem intelektualnym autora. Bezdeka w Mą
twie, namawiając bohaterów na wyjazd do Hyrkanii, prze
konuje: „Ja wam stworzę naprawdę rozkoszny kącik w Nie
skończoności świata. Sztuka, filozofia, miłość, nauka, społe
czeństwo - jedna wielka kasza". To są właśnie zasadnicze 
tematy Witkacego. 
Dodać by można jeszcze trzy, nieco rzadsze: narkomanii:;, 

obłi:;d, i tropiki - egzotyczne reminiscencje z pobytu w Au
stralii i malajskiej wyprawy z Malinowskim. ( ... ) 
Są jednak głębsze jeszcze pokrewieństwa z nadrealiz

mem. Widać je w Witkacowskich deformacjach praw fizy
ki i biologii, w fantastycznych odkształceniach drwiących 
z empiryzmu naturalistów i ciasnego „zdrowego rozsądku". 
Pomijam już żywą mumię i Kobietona z Pragmatystów licz
ne zmartwychwstania lub sytuację z Wariata i zakonnicy, 
gdzie bohater pojawia się zdrów i wesół na scenie, na której 
wciąż wisi jego trup. Trafiają si<; tu bowiem pomysły prze
wyższające brawurę cały ówczesny dramat europejski, a 
nie prześcignięto do dziś ani przez Lonesco, ani przez Sim
psona choć obaj nawiązują świadomie do nadrealistycznej 
tradycji. ( ... ) 

Najświetniejsze karty Witkiewicza napraw1aią dzisiaj 
podobną cieniutką goryczą, co najlepsze strony Brzozowskie
go. Wciąż majaczy poza nimi tragikomedia polskiej inteli
gencji: kiedy trafiają sic; jej idee istotnie europejskie, rze
telne nowe - z reguły przychodzą nie w porę. Gdyby Wit
kacy pisał w innym języku - powiadają naiwni - byłby 
już dzisiaj sławny w całej Europie. Lecz w latach dwu
dziestych dramaty Witkiewicza próbowano przecież prze
kładać na fran(:uski, niemiecki, angielski; Boy swój entu
zjastyczny esej o Witkacym po francusku dla „Pologne 
Litteraire" ... Nie chwyciło. Być może także z winy polskich 
tale ntów do propagandy kulturalnej za granicą. Lecz właś
ciwy powód jest głębszy. Dla niemieckich ekspresjonistów 

Dopiero w latach 1947-1950 Witkacy mógł był podbić 
Europę. Dopiero podczas drugiej wojny i okupacji Zachód 
przeżywa w pełni ten krach wartości, zachwianie miesz
czańskiego ładu i dziewiętnastowiecznych pojęć politycznych 
terror, głód, paroksyzm strachu i rozpaczy, które Witkacy 
przeżył wcześniej o ćwierć wieku. Dopiero pierwsze lata 
powojenne, rosnące napięcie międzynarodowe, początki zi
mnej wojny budzą w krajach Zachodu ową psychozę da
remności i lęku, ową czarną próżnię bez dna, w którą pa
trzał kiedyś Witkacy. Zacznie się teraz sława Sartre'a, zja
wi się Camusowska filozofia absurdu. odkrycie Kafki, de
biut Inoesco. Problemy rewolucji, mechanizacji, „cywilizacji 
mrowiska" stają w centrum zainteresowań. W tych także 
latach intelektualiści francuscy uświadomią sobie, że prze
stali być pępkiem świata. że nie tylko nie decydują o jego 
losie, lecz nawet losy Francji rozgrywane są poza nimi; 
bez osłonek mówi o tym Simone de Beauvoir w Mandary
nach. Kres hegemonii Zachodu w obrębie kultury powróci 
jako realna prognoza, dawną tezę Spenglera znów, choć 
ostrożniej, podejmie Toybbee. Coraz więcej oczu zwraca się 
ku środkowej i wschodniej Europie, rośnie przekonanie, że 
tu właśnie historia naszego wieku urządziła sobie pierwszy 



poligon. Na przyjęcie Witkacego taki mniej więcej stan 
umysłów był potrzebny. 

Nie znalazł go za życia - ani na Zachodzie, ani w Pol
sce. Jego osamotnienie było pełne - zarówno intelektualne1 jak artystyczne. Wiedział o tym. „Co do pustki tworząc.~ j 
się koło mnie - pisał w 1931 r. - to nie przypominam so
bie okresu, w którym nie czułbym s ię zupełnie odosobnio
nym w naszym społeczeństwie". W obojętnych murach kra
jowego Ciemnogrodu pozostał nie zrozumiany, oczekujący 
potopu, bezsilnie patrząc, jak spełniają się coraz inne jego 
przewidywania. Mógł odegrać, jak pisał o nim Chwistek, 
„wielką rolę w historii teatru polskiego". JVIoźe nie tylko 
teatru. I czuł, że żadnej roli odegrać nie zdoła, że jego sło
wa są głosem Kasandry w Pacanowie. „.Jestem jak jaki$ 
nabój wysokiej marki eksplozywności, leżący spokojnie na 
łące. Ale dotąd nie ma armaty i nie ma mnie kto wystrze
lić. A tego sam nie potrafię - muszę mieć ludzi", Fascy
nujący mężczyzna , nieznośny megaloman, uroczy wariat -
- mówiono w kręgu. („ .) 
Był autentycznym awangardowym pisarzem. W polskim 

dramacie zamknął definitywnie epokę Młodej Polski wraz 
z jej przedłużeniami w dwudziestoleciu, odsłonił w modernie 
kiełki innych, ważniejszych propozycji, pokazał język po
grobowcom mieszczańskiego realizmu, otworzył epokę nową, 

, t ę w której żyjemy. Reszta należy do nas. 
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S.I. Witkiewicz: Dra maty. Warszawa 1962 
Fragment wstępu. 
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W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA 

Stanisław Tym 
„ROZMOWY PRZY WYCINANIU LASU" 
reż . - Krzysztof Rościszewski 
scen. - Józef Zboromirski 

Aleksander Fredro 
„DAMY I HUZARY" 
reż. - Stefan Burczyk 
scen. - Wanda Czaplanka 

Ludwik A. Dmuszewski - Leon Schiller 
„SZKODA WĄSóW" 
reż. - Aleksander Berlin 
scen . - Bożena Korulska 

Mieczysław Dembowski 
„BOLEK I LOLEK" 
reż. - Bogdan Głuszczak 
scen . - Józef Zboromirski 

Sofokles 
„ANTYGONA" 
reż. - Krzysztof Rościszewski 
scen . - Marek Durczewski 
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W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA KAMERALNA 

lvo Bresan 
„PRZEDSTAWIENIE HAMLETA WE WSI GŁUCHA DOLNA" 
reż. - Krzysztof Rościszewski 
scen. - Józef Zboromirski 

Sławomir Mrożek 
„EMIGRANCI" 
reż . - Jan Błeszyński 
scen. - Józef Zboromirski 

Tadeusz Różewicz 
„ŚWIADKOWIE ALBO NASZA MAŁA STABILIZACJA" 
reż. - Janusz Kozłowski 
scen. - Józef Zboromirski 

lon Druce 
„NAJWIĘKSZA śWIĘTOść''. 
reż. - Janusz Kozłowski 
scen. - Ryszard Strzembała 

Andrzej Zeyland 
„WNIEBOWSTĄPIENIE MAGISTRA WYPANKA" 
reż. - Jan Błeszyński 
scen . - Józef Zboromirski 

Jacek Janczarski 
„CZYŻBY" 
reż. - Barbara Czaplikowska 
scen. - Zbigniew Januszewski 

Michał Rosiński 
„MISTER BUFFO" 
reż. - Michał Rosińs ki 
scen . - Wanda Czaplanka 

Fiodor Dostojewski 
„CZTERY NOCE MARZEŃ" 
reż. - Jacek Pa cocha 
scen. - Krzysztof Kelm 
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ANDRZEJ MARKOWICZ - scenograf, malarz i grafik - urodził 
się w warszawie w 1942 r. Studiował w Państwowej Wyższej Szko
le Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 

Już w czasie studiów przejawiał zainteresowanie teatrem. Roz
począł współpracę z zespołem Teatru Rozmów" i ze studenckim 
teatrem „Kontrapunkt". którym kierował, dla którego pisał scena
riusze a także był aktorem. Podejmował także pierwsze próby 
reżyserowania. Po uzyskaniu dyplomu w 1969 r. rozpoczął pracę 
w Gdańskim Ośrodku TV jako scenograf. 

W tym czasie zaczął też współpracować z teatrami dramatyczny
mi, operowymi, muzycznymi projektując scenografie i reżyserując. 

W swoich poszukiwaniach twórczych dąży do wydobycia z obra
zu scenograficznego idei utworu, myśli, intencji autora i reżysera 
sztuki. Kryterium podstawowym jest dla niego społeczny i arty
s tyczny aspekt w wyborze utworu oraz cel jego wystawienia. 

Po premierze przygotowanego w warszawskiem Teatrze Studio 
spektaklu „Matuzalem czyli Wieczny H <>szcza nin" Ivana Gola, pi
san-· : 

,. Myślenie obrazem. sprzężenie każdego e lementu scenografii z ak
torskim działaniem, z muzyką, nast rojem i rytme m przedstawien;a 
dało efekt przez t\vórct:: zainierzo ny, a mianowicie zrealiZo\vaną 
zasadę teat ru scalonego, ~dącego połączeniem wszystkich t ea tral
n y ch elementów. W spektaklu Markowicza każdy a ktor, rekwizyt 
czy sytuacja sceniczna mają swoje miejsce, wszystko porusza się 
' myśl nadrzędnego założenia i zdąża do określonego celu („.)" 

(fragm. artykułu B. Roskosz, „Tygodpik Demokratyczny" nr 35/78) 

z kolei o przedsta\vieniu „Gyubala Wahazara" Witkacego, w re
żyserii i scenografii Andrzeja Markowicza (Teatr Polski, Bielsko 
Biała 1977) Teresa Krzemie1'l pisała: 
„Całe przedstaw ienie jest pomysłem scenograficznym rozpisanym 
na resztę elementów: muzykę, aktorów, rytmy mówionych kwestii, 
układy ruchowe. Ma płynność muzyczną, jest fantystycznie irreal
ne i bardzo w tej irrealności konkretne. Aktorzy poruszają si<: 
jak w pantomimie, mają wyznaczone osie kierunkowe, p 0 których 
się poruszają, mają kostiumy, które ich określają, miejsca na 
scenie. które determinują ich działania„ . Reasumując gorąco pole
cam ten spektakl jako pozycję do pokazania w Warszawie (.„)" 

„Kultura" nr 5m 
Przedstawienie „Gyubala Wahazara" stało się ważnym wydarze

niem teat ra lnym w skali ogólnokrajowej i kandydowlo do ngrody 
im. Konrada Swinarskiego za najlepszy spektakl 1977 roku. 

Do 1980 r. Andrzej Markowicz realizował około 50 opracowań sce
nograficznych m.in. do następujących sztuk : 

- „Gyubał Wahazar" - Teatr Polski, Bielsko Biała 
- „Giganci z gór" - Teatr Studio. Warszawa 
- „Matuzalem, czyli \Vieczny Mieszczanin". Teatr Studio, War-

szawa 
- „Rzeźnia" - Teatr im. S. Wyspiańskiego, Katowice 
- „Emigranci" - Teatr Wybrzeże, Gdańsk 
- "Don Pasquale" - Opera, Poznań 
- „Iwoua księżniczka Burgunda" - Teatr im. w. Horzycy, Toruń 
- „Radosne dni" - Teatr im. W. Hor~ycy, Toruń 
- uBiałe małżeństwo" - Teatr im. S .• Jaracza, Olsztyn 
- „Krawiec", - Teatr im. W. Horzycy, Toruń 
- „Lot nad kukułczym gniazdem" - Teatr im. S, Jaracza, Olsztyn 
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Kierownik techniczny: Krzysztof Wanacki 
Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: Cecylia Nowak, 
krawieckiej męskiej: Romuald Kaczyński, 
perukarskiej: Henryka Gruszczak, 
stolarskiej: Stanisław Janiszewski, 
ślusarskiej: Aleksander Markowski, 
malarskiej: Ryszard Gieczewski, 
tapicerskiej: Wiktor Jankowicz, 
szewskiej: Gerard Fob, 
rekwizytorskiej: Jan Sokół 
Kierownik działu elektrycznego: 
Mirosław Szostakowski 
Kierownik działu akustycznego: 
Henryk Kozłowski 
Główny księgowy: 

Stanisław Jaczewski 
Koordynacja pracy artystycznej: 
Joanna Biesiada 
Kierownik działu obsługi widza: 
Ryszard Szczeszak 
Kierownik sceny objazdowej: 
Wojciech Stachowicz 
Organizacja widowni: 
Alina Jurewicz-Liburska 
Brygadier sceny: 
Krzysztof Miłaszewicz 
Redakcja programu: 
Elżbieta Lenkiewicz 
Zdjęcia projektów kostiumów : 
Tadeusz Trepanowski 

Kasa Teatru czynna codziennie ( z wyjątkiem ponie
działków) w godz. 10.00-13.00 i 17 .00-20.00, w nie
dziele: 17.00-20.00, tel. 239-15. 
Adres Teatru: Olsztyn. ul. 1 Maja 4, tel. centr. 259-58. 

Cena 10 zł.-




