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DANIEL C. GEROULD 

ONI 
. . . jest 1to pierwsza sztuka Witkacego posw1ęcona w całości zbliża

jącej się mechanizacji życia i ,ponurej przyszłoki oczekującej ludzko~ć, 

a więc kwestiom tylko zasygnalizowanym w Macieju Korbowie i przy 
końcu Nowego Wyzwolenia. Oni sięgają raczej w przyszłość, mają bowiem 
za przedmiot idee i zagadnienia, które do świadomości Zachodu dotarły 

dopiero po zakończeniu drugiej wojny światowej i na początku zim::if'j 
wojny. Również groteskowy i absurdalny sposób ujęcia tych poważnych 
problemów współczesności sprawia, że utwór znacznie wyprzedza swoje 
czasy. (. .. ) 

Mechanizacja, której się lęka [Witkacy], ma charakter społeczny, ma
szyna majduje się w umyśle człmvieka, podporządkowanie jest czymś bar
dzo osobistym: jest to tyrania Sipołeczeilstwa i mas nad jednostką. Zatem 
jako główne ·przejawy mechanizacji WRkacy rozpatruje zjawiska, któ•·c 
w 1920 roku wydawały się nierealne i fantastyczne: kontrola myśli, znisz
czenie sztuki, przy.znawanie się do niepopebianych zbrodni, uniformizacja 
społeczna i indoktrynacja, sprawowanie rządów przez tajne instytucje 
i tajną policję, • ·ewolucja pojm-0wana jako teatr, wymyślona z nudy i pra
wadwna w niesk-0ńczoność z •r<>zpaczy. ( ... ) 

Naczelna idea dramatu .polega na tym, że zespół szaleńców może rzą

dzić naszym życiem: ONI wszechobecni i zmieniający 'postać, w rzeczywi
s tości sprawują władzę, ukrywając s ię za plecami tych, którzy rzekomo 
rządzą. Obraz rządzenia jako maskarady nadaje dramatowi nie tylk-0 banv
n-0ść i żywość , ale charakterystyczny nastrój dwuznaczności i nieokre3le
nia, niebezpieczeń stwa i zagrożenia. Nigdy nie wiadomo, czyja twarz ukry
wa się za maską. ( ... ) 

Właściwe znaczel!ie dramatu nie leży w przebiegu wyda.rzeń, ale w bo
gatej treści, w złożonych i niespodziewanych powiązaniach ludzi i idei, 
totalnie podważających poczucie irzeczywistości i wszelkie określone zna
czenie fabuły. Walka podjęta przez Bałanda szka przeciwko Lidze jest nie
równa i od ,począ·tku beznadziejna nie tylko ze względu na dysproporcjP. 
s ił, ale przede wszystkim z 'POWodu wszechobecności wroga. Tajny rząd 
ma wszędzie swoich szpiegów 'i policję : Marianna Splcndorek, znakomita 
ku·charka Bałandaszka i Spiki, jest zwykłą donos icielką Ligi. Marianna, 
do skona.!sze wcielenie Gospodyni z Nowego Wyzwolenia, je~t zawodowym 
konfidentem. Spieguje swoich podopiecznych, Balnnda szka i Spikę, z wiel
ką .gorliwością , łącząc 1funkcję matki i ~zpiega ; podpatruje również ich 
intymne igraszki, jakby była widzem przedstawienia. 

Ukryte siły przenilmęły nie tylko do 1pomieszczeń dla s łuż.by, ale i <lo 
•głów chlebodawców, a najbardziej niebezpieczny wróg zagnieździł się 

w samym Bałanda szku. Esteta - amator jest tak sam-0 irozdwojony jak 
świat wokół niego i wszystkie jeg·o przekonania s ą podminowane wątpli-

wosc1ami. Właściwie Bałandaszkiem rządzi ,ten sam tajny .rząd irracjo
nalnych s.ił i ,podświadomych pragnień, co jego przeciwnikiem i alter ego 
Tefuanem. ( ... ) 

Po obu stronach konfliktu przeciwnicy są r-0zdarci i próżni w ś.rodku, 
zdolni tylko do obserwowania. Ich również, ,nie 'tylko siebi'e ma na myśli 
Bałandaszek , kiedy mówi „Przeżywać tego już nie możemy". Ludzi-Om po
zbawionym autentycznego doświadczenia czy prawdziwych uzdolnieil twór
czych, zżeranym przez .nudę i pu s tkę, 'PO?tostaje 'Pr-0wadzenie życia pozor
nego i teatralnego: odgrywanie ról, inscenizowanie i oglądainie widowi3k. 
Dla Bałandaszka ideałem jest ,teatr rozkoszy: przybiera formę życia przez 
sztukę i kolekcjon-0wanie doznań artystyczny,ch. Dla Tefuana jedynym 
wyzwoleniem jest teatr ucisku; przybiera formę zniszczenia. Obaj są n ie
zrealizowanymi artystami i odgrywają swoje dramaty z powodu nieszczę
śliwej miłości do tej samej kobiety, aktorki, która ·czuje się s.obą tylko 
na scenie, kiedy gra kogoś innego. 

Zarówno esteta, jak i reformator są znawcami sztuki i dyletanckimi 
nrtystami, którzy brak prawdziwej mocy twórczej próbują skompensować 
tw-0rzeniem lub niszczeniem zbiorów sztuki. Gorliwości i liberalizm-0wi 
artystycznemu Bałandaszka w ,gromadzeniu dzieł sztuki dorównują te same 
cechy Tefuana w ich niszcreniu. Ch~ciaż obaj żyją w 'Sposób teatralny, 
to jednocześnie nie mają zaufania do teatralności i sztuki aktorskiej. żeby 
skompromitować tea,tr, Tefuan pisze sztuki tak skrajnie awanga,rd-0we, że 
powinny zniesławić teak i doprowadzić do jego upadku. Bałan.daszek wy
nalazł teorię Czystej Formy, która wyklucza teatr; sama teoria będzie 
bezużyteczna, jeżeli nowoczeona sztuka Z-O>:tanie zniszczona. Awangardowy 
dramaturg zamierzający zreformować ludzkość i .teoretyk nowoczesnej 
sztuki dążący d-0 zwiększenia przyjemności dochodzą do tego samego mar
twego punktu i zabawnej negacji. ( ... ) 

ONI kończą s ię obszernymi deklaracjnmi nihilizmu wypowiadanymi 
przez gorliwych reformatorów i wrogów sztuki. Indywidualne nerwice 
zmieniły się w powszechny obłęd, rozdwojenie owbowości w rozpad świa
ta. Klęcząc u nóg Spiki, Ma.rian.na, kucharka i ,gorliwa kon,fidentka opła
kuje śmierć swojej pani. „Gdzież jest jej dusza, kiedy nie ma już za
światów? Nie ma jej, nie ma wcale. Zaświaty nam zabrali, a świata no
wego nie dali na ich miejsce". 

Daniel C. Gerould, Witkiewicz jako pisarz, PIW 198 l 



JANUSZ DEGLER 

OD FARSY DO TRAGEDII, CZYLI „ONI" NA SCENIE 

Dz ie.je sceniczne sztuki ON I, ukoi1czoncj p rzez Witkacego 3 maja 1920 
rnku i opatrzonej zabawnym podtytułem gatunkowym .„dramat w dwóch 
i pół aktach", są dość krótkie, ale charakterystyczne dla teat ralnej recepcji 
dramaturgii Witkiewicza. Grano ją do tej pory 15 razy (czterokrotnie 7a 
granicą); z wyjątkiem prapremiery, ·wszystkie inscenizacje w Pol sce od
były się w teatrach zawodowych. W 1922 roku zamjcrzał ją wystawić 

Teofil Trzciń ki, dyr,ektor Teatru im. Juliusza Słowack iego w Krakow ie, 
który jako pimwszy odważył s i ę zagrać Witkacego (prapremiera Tumom 
Mózgowicza w czerwcu 1921 r.), ale od stąpił od tego zamiaru i wyrc?.ysctcl
wał „Kurkę Wodną". 

Prapremiera utworu odbyła s ię dopiero w marcu 1963 r. w Akad m'.c
kim Teatrze Prób „Centon" Un iwersytetu Warszawskiego, który po okresie 
programów estradowo-<poetyckich sięgną ł po rc•per tuar dramatyczny rzadko 
grany w teatrach zawodowych. \:Vystawiorrn Milość don Perlimpina do 
Belisy w jego ogrodzie - Lo.rki, a na st ępn ie sztukę Witkacego. Spektakl 
przygotowali „pr.ofesjonaliści", opiekujący się zespołem: Jadwiga Marso, 
która sztukę reżyserowa ła oraz J<jrzysztof Pankiewicz, k lóry zapro jekto 
wał deko.racje. Była to jedenasta premiera Witkacego po wojnie, Gra ;1ri 
go jeszcze wtedy rzadko, ostrożnie i w podobnej 1poetyce in sccnizacyj'.iej 
- mocno ud ziwnionej, z ,reguły odrealnionej, n iejednokrotnie szok ując•?j 

pomy słami formalnymi. Styl ten ukształtował się głównie pod wpływem 
przedstawieri przygotowywanych przez Kantora w Cricot II i uważany był 
za zgodny z intencja mi Witkacego jako teoretyka Czystej Formy w teatrze. 

Spekbkl w „Centonie" rozgrywał się „w rupicl.'.ian i skrzypi<'!cych zar 
i skrzyr1, rozsypujących s ię łóżek", wśród których i na których miotały 

się w najdziwaczniej szych ,pozach i najwymy~lniej s zych sytuacjach półn:i
gie postacie sztuki. Dodatkowym za biegiem, UJ1iezwyklającym całą insce
nizację było włączenie do przedstawie nia fragmentów innej ~ ztuki -
Pragmatystów - której sceny ukazane zostały jako en Spiki. Ale w i
dzom trudno ię w tym zorientować, b o tekst stanO'Nił właściwie tylk o 
pretek st do rozbudowanych działail scenicznych i ,pomysłów plasty·cznyci1. 
Miały one nieraz charakter ostentacyjnej zabawy w teatr. Za sadą nad
rzędną była hiperbolizacja wszystkich c.tosowanych :i ·odków ckspre3ji, 
często wziętych wprost z jarmarcznej burleski . Witkacy jawił s iG tu -
jak to określił jeden z recenzentów - „wyolbrzymiony, jeszcze ja5kra 0n
szy, podawa,ny rzekomo dosłownie, z pr zejęciem, spa r-0di-0wany właściwcc 
przez ~bytnią dosłowność". Najsu,r-owiej ocenił te,1 ' posób grania Witlo 
cego krytyk Słowa Pows:::echneao : „W przedstawieniu, które plynic w wa
riackim 1tempie i trochę na waria~k ich papierach, pr zepada wiele rzec cy 

wartych wydobycia, bo przecież Witkacy to nie tylko ponarkotyczny beł 

kot, ale to nie mieszczący s i ę w żadnych ·zufladach genialny ·a tyr :1:: 

i oryginalny myśliciel. Przepada całe wy,rafinowanie i finezja jego dialogu, 
ginie karkołomna ekwilibrystyka intelektualna - zostaje pła s ki wygłup·•. 

Podejrzewano, że wygłupem, konwencją hałaśl iwej burleski, nadużywaniem 
ja,krawych efektów ruchowych i głosowych oraz epa towaniem golizną 

wykonawcy starali się pokryć swe niedostatki warsztatowe. 

Prapremiera sztuki ONI na scenie zawodowej odbyła się 30 stycznia 
1965 ,r, w Teatrze Kameralnym we Wrocławiu. Witold Skaruch wyreżyse
rowa ł ją w konwencji buffo, ek JJOnując .parodystyczne elementy tekstu. 
Intencjo m tym odpowiadała scenografia Franciszka Starowieyskiego, stci
nowiąca ironiczno-parodystyczną a luzję do secesji i stylu wczemych Ja.t 
dwudziestych, Akcja •rozg.rywała się we wnętrzu pomieszczenia, które zbu
dowane było z samy,ch drz.wi umiesz.cwnych na <lwóch poziomach - a ż 

po sufit. Na środku pokoju stała duża secesyjna kana·pa, przesadnie ki
czowata. Na niej rozgrywała s ię początko'Na scena m i łosna między Spiką 

a Bała !1 daszkiem, przypominająca niemal miłosny taniec, bo każdy gest, 
ruch i poza były w nim starannie wystylizowane, aż do śmieszności. Po-

A. Gtrycz (Sptka), A. Wykrętowtcz (Balandaszek) 

szukiwanie dowcipu i humoru zarówno sytuacyjnego jak i słownego sta
nowiło ,pod stawową zasadę przebiegu zdarzeń scenicznych. Spektakl był 

właściwie „pi,ramidalnie spiętrzonym szyderstwem i kpiną", ocie>rał się 

o granicę farsy, ale oczywiście wywoływał żywiołową wesoło~ć wi
downi. Smiech a nie lęk budzili Oni, wkraczając do „luksusowego pu-



dełka" Bałandaszka pod dowództwem Melchiora Abłoputo, „żywcem prze
n iesionego ze starych anegdot o wileńskich pułkownikach z kresowym 
akcentem". Opin.ie recenzentów o spektaklu były podz ielone. Ogólny ton 
przedstawienia aprobowa·ł Józef Kelera, •p isząc, iż „śmiech jes.t ( ... ) naj
mocnie jszym dzi siaj w teatrze atutem Witkacego. T o nie znaczy: jedyną 

wa.rtością; 1raczej ,postacią, krysta lizacją estetyczną i przekaźnikiem wielu 
wartości - ;przekaźnikiem wszakże naj skutecz_niejszym. A zwłaszcza te
raz, w sy.tuacji, kiedy Witkacy naprawdę wkracza na sceny szerokim 
frontem, warto ten atut wyz:, skać maksymalnie". Natomia st Andrzej Wirth 
uważał, że „zabawowy" stosunek do Witkacego >prawia, że „treść sztuki 
na1biera znaczenia jedy,nie drugorzędnego'', a publiczność, która „do.piero 
zapoznaje się z Witkacym, ulega wrażeniu, że był to tylko zręczny do
wcipnić, który gdyby żył dzisiaj, p isywałby felietony w Pr~·ekroju". 

L. O!szewskt, B. Jakubowska, A . Mrozek, R . Sadows kt w przedstawtentu prapre
mierowym w 1965 roku w Teatrze K11mcru!nym 

Swoją in scenizację Wit·old Skaruch powtórzy ł w Teatrze Pobkim 
w Warszawie (premiera 3 VI 1966) , wyja ;.krawiając elementy groteski i hu
moru, ·do czego zresztą przyczynili się niektórzy aktorzy, posługując ~ię 

chwytami farsy i przerysowując jaskrawo cechy g,ranych postaci oraz 
dbając o „wyraźne ,pointowanie, dobre podawanie dowcipów". Widownia 
bawiła się jak u1a dobrej komedii. „Jest to chyba najweselszy spektakl 
Witkacego, jaki widziałam - pi sa ła recenzentka Zwierciadla - w tym 
sensie, że został wydobyty cały humor, \ szystkie jego warstwy". Więk-

1 
J 

szość .recenzen tów chwal iła za to reżysera. „Trzeba przyznać, że W1itold 
Skaruch utrafił w ton Witkacego - twierdził Roman Szydłowski. - Nie 
zatracając kontaktu z realną rzeczywistością zdeformował ją tylko, uwy
puklając tym mocniej je j is totne cechy. Jest to .groteska, ale na wskroś 

realistyczna". Leonia Jab!Dnkówna dowodziła, iż śmiech, jak.i m rozbrzm•e
wa przedstawienie, jest tylko pozornie beztroski. „Ten śmiech n ie je s ~ 

bezmyślny, to śmiech - o strzeżenie, śmiech - przestroga". Inaczej osądził 

in scenizację Jerzy KoenLg: „Grany jest więc Witkacy ładnie, śmiesm1~ 

i bez za wstydzenia, -..vido·wnia świetnie się bawi, łapie pointy jak w ka
barecie, śmieje się i chwali sobie te rnzkasane komediow-0 •przedstawie
nie, chichocze jak w teatrzyku bulwarowym najlepszego gatunku", ale 
filozofia Witkiewicza ulega spłyceniu i spektakl •rodzi tęsknotę „za innym 
trochę, mniej kaba.retowo-bulwarowym Witkacym, za teatrem, w którym 
te dziwne pnygody Bałandaszka i Spiki z przedstawicielami tajnego rzą

du ( . . . ) byłyby n.le tyl kQ śmie_. Zl!1e, a le i grnź.ne, nie tylko ' baw iły, ale 
i » Coś tam, komuś tam, w j akimś sensie« również i znaczyły", tęsknot c: 

za Witkacym „groźuym i śmiesznym jednocześnie". 

O następnej premierze wiemy niewiele. 4 ma.rea 1067 sztuk ę ONI wy
stawi ł koszalió sk i Teatr im. J. Słowackieg.o. Odbył się tylko jeden sp·"k
takl w niecodziennej scener ii: w sali rycerskie j Zamk u Książąt Pomo:·
skich w Slupsku. Znajdujące się tu Muzeum Pomorza Srodkowego zak u
piło właśnie wielką kolekcję portretów Witkaceg·o i one stanowiły tło roz
grywających się wydarzeó. Z braku recenzji nic więcej <) przedstawieniu 
powiedzieć się nie da. 

W miesiąc później - 8 kwietnia - na Scenie Ka meralnej StaTego 
Teat ru w K rakowie Józef Szajna przygotował spektakl, na który złożyły 

się dwie sztuki: ONI i Nowe Wyzwolenie. Zo stały -0ne połączone w całość, 

podzieloną na 3 akty, które scalała ;postać bohatera: Balandaszek w Ili 
akcie przemieniał s i ę w Ryszarda III (grający te postaci Ma•rek Walcze-.v 
ski nie zmien i. ł naw€t ko>tiumu). Ten zabieg spotk a ł się z ,różnymi rea k
cjami krytyków. Nielic:rni próbowali go wyjaśn ić podobiei1stwem obu p o
staci. „To połączenie dwu .odrębnych utworów - pisa ł Broni sław Mamoi1 -
ma jakieś wewnęt r zne uza sa dnienie. Na pewno nie jest przeciwko logice 
artys tycznej. I w jecl11ym i w drugim przypadku głównym tematem staje 
s.ię lo s czlcnvicka - » d ziwność istnienia«, jego przYipadk·owość, kruchość , 

nijakość i niepojętosć". Inni stanowczo sprzeciwia li się podobnym prak
tyko m, uznając ie za dowód „braku zaufania ,reżysera do sprawności dr:1-
maturgicznej i intelektualne j" autora. Najostrze j za.reagowa ł Zygm11 11l 
Greń: „Szajna głęboko wict.oczni.c lekceważy autora, skoro s ądzi, że wol:10 
mu ł ączyć to, co tamten 1rozlączył. A czyni to nie dlatego, że z.ostał olśnio

ny jaką ś w s pólną ideą tych utworów, ale dlatego tylko, że ta.kie pol:\
czenie wzmaga beicscns widowiska". 

Na tomiast w sz scy byli zgod(ii , ż·e \Vitkacy stal się tylko impulsem dla 
Szaj ny , który na kanwie obu dramatów s tworzył widowisko, będqcc wy
kła dn ią ··:vła 0 !1 e h „ob ,·e · ji i wizji te~1tralnych". „Tea trem obok Witkacego" 



nazwał je J. Koenig. A sam inscenizator otwarcie wyznawał w programie 
teatralnym, iż tekst traktuje „na tej samej zasadzie, ina której się układa 

przedmioty w collage'u" i że przedstawienie nie ma być ilustracją dra
matu. „Konstrukcję naszej realizacji - pisał - budują zd<:irzenia sceniczr•c 
wyimaginowane. Sytuacje fikcyjne, gra, zabawa tu proponowane są rnle
dwie prawdopodobne w życiu. Rzecz dzieje s ię w cza s ie bliżej nieok .reślo

nym, którego upływ ,staje się nieistotny. Jest to montaż akcji, której ciąg 

faktów pozornie obcych sobie jest zespolony w anegdotę »sensacji« zja
wisk teatralnych wizyjnych". Kn~owanie rzeczywistości scenicznej, .nie ma · 
jącej wyraźnych związków z wizją autorską, dokonywało się w typowy 
dla Szajny sposób. Scena zo stała zapełniona najróżniej:;zymi przedmiota
mi (-gip s>owe manekiny, sterty szmat, puszki •po konserwach, przyrządy 

gimnastyezne), które rrn1bierając symboliczneg.o znaczenia, uczestniczyły 

w akcji na równi z aktorami. „Zanika tu dekoracja - wyjaśniał Szajna -
na rzecz .plastyki wyobr.ażeniowej, komponowa.nej i reżyserowanej przed
miotami uczestniczącymi w przedstawieniu". Od .relacji o sobowych wa?:
niejsze zatem stawały się kontakty aktorów z przedmiotami. Marek Wal
czewski dokonywał ekwilibrystycznych popisów na trapezie, zawijany był 
w olbrzymi dywan, a w finałowej ~cenie walczył z bokserskimi workami 
trening.owymi, które - symbolizując przemoc - przygniatały go osb
tecznie. Uprzedmiot•owieniu aktorów służyły także kostiumy. Balanda,;zek 
występował w bieliźnie trykotowej, Abłt)put·o nosił przesadnie karykatu
r a lny .,trój woj.eka Ny, którego częsci~I były maski gazowe jako n;:iramie11-
niki, Ficia zamiast spódni·cy miała na ,;obie wielką podu s.zk c;. Najbardz12j 
przejmujący był moment wkroczenia na scen ę przeds tawicieli tajneg'J 
rządu. Wchodzili od strony widowni pny z,ga .)zonych światłach, a potem 
zapalali ręczne latarki, oślepiając smugami S.wiatla publiczność. Ten ni

strój zngrożenia ustępował jednak .rychło tonacji far 0 owo-blazet1:;kiei, 
w której utrzymany był cały spektald. 

Po premierze w Starym Teatrze ONI niespodziewanie znikają z reper
tuaru. Przerwa w graniu trwa prawie 8 lat. 27 li pc, 1975 odbywa s i ~ 

premiera w Teatrze Nowym w Poznaniu. Przedstaw ~e nie w .reżyserii Iza
belli Cywióskiej staje się wielkim .'ukce<;em teatru, zdobywa główne na
gr.ody na II Konfrontacjach Teatralnych w Opolu (1976), zyskuje nadzwy
czaj przychylne {)Ceny krytyków, którzy umają je za jedną z .najklarow
niejszych inscenizacji Witkacowskich. Przejrzyście zarysowana została 

główna t-eza Witkacego o zbliżającym sic; koócu wszelkich przejawów 
indywidualizmu i nieuchronnym na.dejściu społecznego totalitaryzmu, który 
podporządkuje jedno stkę zunifikowanemu społeczeóstwu i przyniesie za
gładę prawdziwej sztuce. Po raz •pierwszy los głów.nych bohaterów zy~kał 
wymiar tra.gedii. Cywii1"ka co prawda ukazuje cale p ozerstwo Spiki i Ba
łandaszka, ale nie usiłuje ich ośmieszyć. DziQki wykonawcom (Halina Ł'l

bonarska, lVIichał Grudziilski), .którzy grali r·ealistycznie, „po:;taci nie :; ą 

karykaturalnymi stworami, lecz udręcwnymi ludźmi, nadaremnie usiłują

cymi do s iqgnąć utraconego życia. ( ... ) I ta para wynaturzonych w kul-

turze is to t w zderzeniu z zano nimowaną, ~ zarą falang<1 okazuje si ę ele
mentem tragicznie ludzk im" (A. Schiller). Balandaszek, ,podejmują c nie
równą walkę z Ligą, czyni to w im i ę obrony pod stawowych praw jedno s~

ki, zgodnie z głoszonym poglądem, że „dane >połcczeó>two jest o tyle do
bre, o ile będąc członkiem teg(l społeczei1stwa, nie odczuw a się właśnie 

tego, że się jest członkiem". Oćzywiś cie, mu si przegrać, ale nie tylko z po
wodu nierównych sił. Okazuje s ię bowiem, że idea >'POłeczei1stwa totalitar
neg.o, w którym p~rnuje bezwzględny ła,d i porz.ądek, a każdy ma w nim 
wyznaczo ne miejsce i funkcję, może być bardziej atrakcyjn a i zniewala
jąca od szczytnych ideałów wolności człowieka i swobody a rtysty. Spek
takl Cywirl:-;.kiej ukazywał, jak prosto idee totalitaryzmu można uspra
wiedliwić i jak łatwo znajdują one posłuch. 

Odejście od „farsowego" grania sztuki ONI i traktow~mie serio j<: j 

p,roblematyki zbliża wszystkie na stqpne inscenizacje. Co prawda nastqp :la 
premiera w w::nszaw·,kim Teatrze Ateneum •W reżyserii Piotra Para do w 
'k ie-go (20 V 1978) minęła bez echa, ale w roku 1980 staje s ię rzecz nie 
zwykła. Oto w jednym sezonie zagrano ją w sześciu t eatrach: w Teatrze 
Polskim w Bydgoszczy (12 I 1980), Teatrze Adekwatnym w Warszawie 
(13 I 1980), Teatrze Slą si::i m w Katowicach (~O I 1980), The~1tre des Ama n 
d i r s w Nanterre koło Paryża (5 II 1980), T eatrino del Pascoli w Liv10.1~no 

(8 II 1980) i w Teatrze im. Jaracza w O lsztynie (9 V 1980). Najwięk s ze -za 
interesowanie i ra z.głos wywołała in scenizacja Andrzeja Wajdy )lrzygo
t-owana na zamóv.:ie nie Centre Drarnatique de Nanterre. Recenzje, omó
wienia o·raL w yw iady z re·ży~errn i wykonawca·mi ukazały cie; ·.ve ws zy~t 

kich gazetach pary.c.kich. Oceny recc:1zent6w były jecl11ak bardw zróżn i 

cowane. Przyczyną wielu nieporozumień oraz o';trych ataków cz;c; ści k ry 
tyki były zm iany do ko nane przez reżysera w tekś.ci , wymowa spcKtak lu 
i s:irna forma incccnizac ji. Sztuka z:1grar1a zo ;. tala nie na ;c 11 ie. <1le w ku
Iu:Ea ch teatru i w ka.feterii, a naturalne tło s tanowiła ;;zklana ~ c ia 11:1 

budynk u, przez którą w idać było światła wielk iego miasta i now oc ze,;nc 
wie7.owce paryskiej dzie ln icy Dćfense . Wajda dokonał kilku i.i to tnych 
zmi.an, k tórych syg:1alem był tytuł spek tak lu: Oni .:: ajęli j!Lż sq :tied n 1<1 

willę. Najba rdziej bulwer ującym pomysłem była zmiana płci wy:; tc;puj~1-

·yc:h po; tac;. Spika zamieniła sic; w mężczyznę, a Oni w woj sko\VY od 
dzia ł fe m in i:; tok. Pi k anterii dodawało to, że Splkq g rał Andrzej S e wery'.L 
8 Bałanda szka - Wo jciech Pszon iak, przy czym pierwszy występow..Jł 
prawic b ez cha.rakleryzacji w ,spodniach i pulowerze i w zachowaniu był 

b ~irdzo męsk i, natornia t P szoniak no s ił jedwa<bny szlafrok i barwny fu
la r , a w ruchach był zniewieściały. Mogło to sugerować, iż stanowią pa:·e 
homo , ek <ualistów. Pod koniec pierwszej sceny Seweryn pojawiał się jetl
•nak w sbrQju kobiec yln1, w peruce i w panto•f.lach na wyookim jL>bcasie, 
.co z kolei :;twa.rzało w.rażenie, iż jest transwestytą. Całą sprawę płci i sto
su nków mic;dzy po staciami skomplikowało wej~cie Tefuana, którego grała 
aktor ka ubrana po męsku, ale zachowująca kobiecą twarz, gło;;, uczes· -
nie. D\vuznaczność potęgowała si ę, gdy Spika roT.poznawała w Tefua rn <:: 



swego dawnego męża, a ten ujawniając swą tożsa mość oświadczał: „Jes
tem hrabia Tremendosa". I wreszcie zmiana najpoważniej sza, .która stała 

się pod stawą oskarżenia \Vajdy ·O mizogynizm i chęć ośmieszenia ruchów 
fem inistycznych: Oni zmienili si~ w One. Do salonu Bałanda szka wkra
czał oddział ko biet w wojskowych mundurach i w kombinezonach ko
mandosów, w hełmach i 7. karabinami, ,dowodz.ony przez Abloputo, herod
-<babę w paradnym mundurze pułkownika. Ich zachowanie jest bezwzględ
ne. Obrazy wynoszą i palą je na o,g.romnym stosie w ogrodz·ie, mieszkan;~ 
dokładnie .przeszukują ni szcząc rc~kopi sy i zna!ezi·one .papiery. 

Wajda, tłumacząc dokonane zmiany, twierdził, iż chciał „za wszeiką 

cenę znieść z-różnicowanie pici, zarnaz,ać 'perspektywę er·otyczną, aby lepiej 
uwypuklić sens filozoificzny sztuki". Zdaniem większo:ki recenzentów stahi 
s ię jednak inaczej: perspektywa erotyczna prze słoniła zupełnie problem'.l
tykę filozof iczno- społeczną . „Każąc $w iadomie grać rolę mężczyzn kob;•> 
tom - 'P i~a ł krytyk teatralny Figaro - mnożąc w ten sposób bulwarowe 
dwuznaczności i zmusza jąc róż.ne pier~ia s te Wenus-terrorystki do zajęc'a 

sceny, Wajda o dwraca ;nas od tragedii niemożności, od tego dramatu rzec~y 
kończącej s ię, która jest w sercu tego ironicznego, zimnego i jasnowidzą
cego tekstu. Wszystkie te damy, jaskrawo 'pomalowane, systematycznie 
o.>zpecane, wprowadzają .nas w fanę Arystofanesową, któ.rej gust i potrz2-
ba wydają się bardw wątpliwe. ( .. . ) Wajda, ·Chcąc może pokazać nam, 7.e 
kobiety, jak twierdził Baudelaire , ponie·.vaż 'ą naturalne, nienawidq 

Pierwsza strona programu do 
przedstawienia ONI w reżyserii 

ilnclrzejaWajd11 w Paryżu. 

w sztuce tego, co umyka ciału , fał s zuje sen ', jaki Witk iewicz nadał s woj ę j 

sztuce i sprowadza ją do dość c iężkiej i barnkowej fanta zji , której efekty 
czasem mocno zbija.ją z tropu". 

Pros tą i wnikliwą próbą odczytania sztuki była inscenizacja włoska , 

przygotowana przez Gi-0van.niego Pampiglione we współpracy z Kazim ie
rzem Wiśniakiem (scenografia) , Stanisławem Radwanem (muzyka) i Jerzym 
Stuhrem, grającym Balandaszka. Wystawiono ją w Livorno z okazji od
bywającej się sesji międzyn a,rodowej poświęcone j Witkacemu. Wchodz;1~ 

do sali teatralnej, widzowie znajdowali się od rn zu w mie jscu akcji. Tny 
rzędy krzeseł wytyczały niew ielką 'przestrzeń, którą Wi.'uiak przek s ztałcd 

w niezbyt gustownie urządzony salonik Bałand aszka. Aktorzy s ą już 1;:.i 

miej scu. Półnagi Bałanda.szek bierze nasiadówk<;, Spika w fotelu mono
tonnie powtarza ·rolę. Oboje są zmęczeni i udr<; czeni ,.obą, niewiele 0d 
siebie i od życia oczekują. To, co robią i co mówią wyda je im . i ę puste 
i bez sen;su. Dla 'O bo jga·. sztuk.a, jest właściwie iostatniq wnrlością . 

W sztuce ONI jest kilka kluczowych momentów, da jących reżyserow i 

pole do popisu, ale jednocześnie ;rozstrzygających -0 wymowie inscenizacji. 
Moment najważniej szy to scena wta.rgnięcia do domu Bałanda szka czło:1-

ków Ligi Absolutnego Automatyzmu, dająca odpowiedź na zasa dnicze py
tainie: kim są „oni"? Zazwyczaj są to karni i bezwzględni wojskowi lub 
czł<inkowie tajnej policji. W in.scenizacji PamJligliona „o ni" s ą wśród nas 
i właściwie niczym się od nas nie cr:óżnią. Poadno>zą się z różnych miej ~;c 

na widowni i po kolei przechodzą na środek, otaczając skonsternowanego 
BałandasLJka. W sza.rych ,garniturach i popelinowych pła szczach są tak d1 
siebie podC>bni, że w pierwszej chwili wydają s ię niemal identyczni. Za
chowują s i ę spokojnie, nie jak bojówkarze ,czy szpicle, ale ja'k prawomy
ślni <ibywatele przekonani o wyższe j racji, w imię której tr zeba niesub
ordynowaną jednostkę podporządkmvać inte.reso m ogółu . W czas ie ,przerwy 
kręcą się wśród widzów, podchodzą do niektórych •osób, sze pczą coś kon
fidencjonalnie, ·dają sobie znaki, a na koniec skandują okrzyki na cześć 

A:bsolutnego Automatyzmu. „Oni" to po prostu przedstawiciele owej przy
szłej ludzkości, którą Witkacy przyrównywał do zuniformizowanej ma sy „ 
nie dopuszczającej do ża1dnych przejawów indywiduali zmu, obywającej si c; 
bez ,sztuki i zrutynizowanej w swych potrzebach i odczuciach. Ci, którzy 
tym społeczeństwem kierują wiedzą , rże artysta jest największym zagr:i
żeniem takiego porządk u i dlatego uczyn i ą wszystk o, by go unieszkodli
wić a sztuk<; zn i szczyć . 

„ 

Po prawie dwudzi e3tu latach ONI wracają do Teatru Pol kiego we 
Wrocławiu. W ciągu tych lat gruntownie zmieniły s ię zapatrywania nil 
twórczość Witkacego, który s tał s ię wielkim kla sykiem, granym równ~e 

cz<;-s to jak F,red.ro, ale przewyżs,za jącym ,go tym, że ·Cieszy s ię sławą i uzna
niem światowym. Jego popularność ima wiele ,przyczyn. Czasy, w któryct1 



żyjemy, ,potwierdziły - niestety! - trafoo · ć w ie! Ll jego wizji i proroctw, 
sprawiły, iż to , co kiedyś uważano za nonsen s i fant asmagor ie;, sta Io $ię 

rzeczywi stością lub 1realną giroźbą. Kontek ' t spraw społecznych i politycz
nych przydaje jego utwo rom zaskakującej .nieraz aktualności. Kar iera sztu
ki ONI może być tego patwierdzenie m. Uważ,ana kiedyś za jed ną z błah

·zych w ,do1robku Witkacego , s tała s ic; dla na s dziś utwore m , w którym 
odnajdujemy niektóre nasze niepokoje i obawy. 

Styczeń 1084 Janusz Degler 

ONI 

Prapremiera 30 stycznia 1965 

reżys eria WITOLD SKARUCH, scenografia FRANCISZEK STAROWIEYS I 

OBSADA: Kalikst Balandaszek - BOGUSŁAW DANIELEWSKI, ANDRZEJ 
WYKRĘTOWICZ, Spika Tremenclosa - ANTONINA GIRYCZ, Marianna 
Splendorek JADWIGA ZIEMIAŃSKA, Ficia IRENA SZYM
KIEWICZ, Gamracy Vigor - JERZY ZASS, Melchior Abtoputo -
JERZY SMYK, Gliwuś Kretowiczka ANDRZEJ MROZEK, 
Protrnda BaUafresco - BARBARA JAKUBOWSKA, Ilalucyna Bleicher
tówna - LUCJA BURZYNSKA, Salomon Prangier - TADEUSZ SKO
RULSKI, Rosika Prnngier - IRENA REMISZEWSKA, Maciej Chrapo
skrzecki - LUDOMIR OLSZEWSKI, Ruprecht Baehrenklotz - RYSZARD 
SADOWSKI, Serask ier Banga Tefuan - KAZIMIERZ KUREK. 

Patronat nad prapremierą sprawowało Kolo Teatrologiczne 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. 

studenci 

NIEZNANE WIERSZYKI WITKACEGO 

W smu.tny poranek 
Prosi o cyjanek 
Ma cl:::iwna postać. 

Nie chce po~·ostać 

Ha:::cm tu :: wami 
Kadawerami• 

Za życu1 . 

* Od s ło 1va „kada·.ver yna" 
(np. mięsa) . Przyp. wyd. 

produktu proce.,ów gnilnych c ia ł b ia łk wyc h 

(Wierszyk pochodzi z odnalezione"'o Prolo-tu 
do i\.lacie j a Korbowy t' Bellatri'x) 

Ci ęża r .zakrzepłych mon;trów n a modrlcwiowym lc., ie 
T ogo n ikt n ~e zniesie. 
Ohydna na pi ęcie śmierdząca bli zna 
D o t ego się ni.kt nie przyzna. 
Al e w du :ąy pachną ca świeżo umyta rana 
T o każdy wyzna do sa mego rana. 
Mały le wek, baw:ący s ię w~ród kąkoli 
To nie każdego za boli. 

(Wier szyk .cytowany przez Józefo Wittli!:a 
w a r tykule l lpologia nonsensii w s.? tuc<! , 
drukowanym w Gazecie Wicc.:onwj 1922, 
n r 6318). 

Podał do druku: J . Degler 



SZTUKI STANISŁAWA I. WITKIEWICZA 
W TEATRZE POLSKIM 

ONI - reż. Wito ld Ska ruch, scen. Franciszek Starowieyski 

prapremiera 30.1.1965 

W MAŁYM DWORKU - !·e ż. Ma r ia S t ra sLcwska, sc.: en . Marc.:i n Wen t:el 

premi.era 4.III.1967 

SO NATA BELZEBU BA -- reż. Wł o dzimier z Hc n nat i, q:c n. Al ek -aJ1der 

Jędrzej ewski 

prem iera 1 I.V.1968 

NOWE WYZWOLENIE - re ż . Bogda ti Augll.'; ty n iak, Sc L' tL Woj ciech 

Krakowski 
premiera 21.III.1970 

JAN MACIEJ KAROL WSCIEKLICA 
scen. Kazimierz Wiśniak 

reż. J owi ta Pieiikiewicz, 

premiera 23.XI.1972 

MISTER PRICE, czyl i BZIK TROPIKALNY 
scen. Franciszek Sta row ieyski 
premiera 2.III .1974 

.r eż. P iot r Para dowsk i, 

MATKA - reż. Piotr Pia.,kowsk i, scen . Da niel Mr óz 

premiern 8 .XI.1980 

SZEWCY - reż . J acek Bu n~ch , scen. Wojciech J ankowi ak, Mich a ł 

J ędrzejewsk : 

premiera 15.X.1982 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MACKOWIAK 
:Brygadier sceny Teatru Kameralnego: KAZIMIERZ TARSA 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAW A MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
mopelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMżALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
JANINA KAISER 

z_amó.wien~a na bilety przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Orga
mzacJa Widowni, ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89 oraz 386-53, w. 91. 
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ul. Swidnicka 28 
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