Witkacy:

Rewolucjonista jako malarz płodny tak
dalece, że jego obrazy i portrety można liczyć niemal na tysiące, teoretyk sztuki
głoszący antyrealizm, ideę „czystej formy", broni swoich teorii, nadużywając
dialektyki matematycznej i filozoficznej ~ w „N owych formach w malarstwie" i w „Szkicach estetycznych"; ostatnio zaś poruszył świat literacki i podbił publiczność
„Pożegnaniem jesieni",
powieścią śmiałą mimo niewinnego tytułu. W Polsce nie po raz pierwszy trafia
się podobne połączenie talentu malarskiego z pisarskim: za przykład może tu służyć
choćby wielki
Wyspiański.
Ale jedną
z najpotężniejszych namiętności tego propagatora nowych form jest teatr [„.]

Moina nic lubi ć n1nie jako artysty a le t.wierdzenie, że
nie jestem wcale artystq, uv,,ażan1 i,a nieco przesadzone i obal\ iam się, że s"d przyszłych pokot e rl nie
będzie zbyt pochlebny dla niektórych moich kryt~· ·
ków. Jakkolwiek W•kutek nienaaycenia formy i wynui::ań kompozycyjnych •ztuki moje nie są odbiciem
iycia, jednak nad „banialuk~mi" w nich zawartymi
pomyil~ je&zcze kiedy~ hiatorycy literatury.

Wychodząc

z teatru,
człowiek

powinien m1ec
wrazenie,
że obudził się z jakiegoś

dziwnego snu, w którym
najpospolitsze nawet rzeczy
miały dziwny, niezgłębiony urok,

charakterystyczny dla
marzeń sennych, nie dających
się
Witkiewicza dGtarł do młodych
literackich za granicą. Sztuki jego,
tłumaczone na francuski, niemiecki i angielski, spoczywają w rękopisie w rękach
tych lub innych propagatorów nowego teatru, czekając, aż pójdą na scenę. Witkiewicz ma swoich entuzjastów niemal
wszędzie [„.]
Witkiewicz nie powiedział chyba dotąd
w teatrze swojego ostatniego słowa, ale
czy wypowie je kiedykolwiek'? Nie wiem
i nikt nie może przewidzieć, dokąd poniesie go pasja twórcza, niespokojna i drapieżna natura, którą nękają nieustannie
smutek, rozpacz i nuda. A jednak nie waham się ogłosić tego genialnego improwizatora jednym z talentów najtęższych
i najpotężniejszych, jakie wydała twórczość dramatyczna ~ nie tylko w Polsce.

z niczym porównać.
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Czy możHwc jest powstan ie, c hoćby na nas
krótki , takiej form y teatru, w której współczes
ny człowiek mógłby, ni e zależnie od wygasłych
milów i wicrzci1, lak przeżywa{: mela.fizyczne
uczucia, jak czło\viek dawny przeżywał Je w
związku z tymi mitami i wierzeniami?

Chodzi o możliwość z upe łni e swobo..! :ic " o cr ·formowania życia lub świata f a nlaz i i dLt celu
stworzenia całości , której sens był by o~• r c śl on y
tylko wewnętrzną konstrukcją, a ni ~ v.. ym;iganicm konsekwentnej psychologii i akcji według
jakichś życiowych założeń. które to kryteria
mogą odnosić sic; do sztuk, bc;dących spot ęg owa
ną reprodukcją życia .

NIE SŁABNIE ZAINTERESOWANIE TWORCZOSCIĄ STANISŁAWA
IGL'IACEGO WITKIEWICZA NA SWIECIE, A KRĄG JEJ
ZNAJOMOSCI STALE SIĘ POWIĘKSZA.

Janusz Degler:
ierwsze przekłady utworów Witkacego ukazały się w roku 1963. Od tego
czasu jego sz tuki, powieści, rozprawy teoretyc zne i estetyczne opublikowano w 16
krajach/ .. .}
Napisano o Witkiewiczu wiele recenzji ,
artykułów, rozpraw. Lozański e Wydawnictwo L' Age d'Homme - najbardziej zasłużo ne w popularyzacji Witki ewicza - ro zpoczę ło wydawanie specjalnego periodyku „Cahiers Witkiewicz", poświęconego wyłącznie Witkacemu. W 18 krajach odbyło się około 110 premier jego sztuk
i sama ta liczba może świadczyć o popularności. dramaturgii
autora „Kurki Wodnej" / ... }
Istotnie, światową karierę zawdzięcza Witkiewicz przede
wszystkim swojej twórczo.fri drnmatycznej. Zad ecy dowało
o tym kilka przyczyn. Niewątpliwie czynnikiem najbardziej
spr zy jającym było to, że dramaty Witkacego zaczęto tłuma
czyć i grać w okresie panowania w teatrze europejskim mody
na teatr absurdu. W Witkacym odkryto po prostu prekursora
Ionesco, Becketta, Geneta, Adamova. Po sługiwanie się groteską
jako naczelną zasadą budowy świa ta przedstawionego, negacja
prz yczynowo-skutkowej akcji , jawn e podważenie flrawdopodobieństwa życiowego, wiodące do konstruowania sytuacji. absurdalnych - oto cechy, które krytyka uznała za bliskie awangurdz ie teatralnej lat sześćdziesiątych. Dostrzeżone w utworach Witka cego elementy prekursorskie stały się też głównym
mier>iikiem jego dokonań twórczych, a ranga prekursora wyznaczyła mu miejsce w liistorii dramaturgii XX wieku. Niejako
o:ficjalnie i najbardziej autorytatywnie ważność tego miejsca
potwierdził Mart.in Esslin, który do nowego wi;dana swe j głoś
Ile) k s iążki „The Theatre o:f the Absurd" (N ew York 1969) wprowadził specjalny akapit poświęcony Witkacemu w ro zd zial e
oma wwJącym
najwybitniejszycli prekursorów współczesnej
dramaturgii awangardowej, a we wstępie do amerykańskiego
wydania dramatów Witkacego stwierdz ił: „W sz ersz ym europejskim i zachodnim kontekści e Witkiewic z ma ob ecnie zap ewnio n e istotne miejsce; podejmuje on i kontynuuje tradycję snu
i groteskowej fantazji, poświadczoną przez późnego Strindberga czy Wedekinda; jego idee są ści.~ l e równoległe do idei nadrealistów i Antonina Artauda, które osiągnęły swo je apogeum
w ar c 1Jd zi ełach pi sarzy teatru absurdu późnych lat czterdz iestych i pięćdz iesiątych: Becketta, Ion esco, Geneta, Arrabala".
Esslin wskazał tu na w ażny czynnik, który ułatwił odbiór twórczo.fri Witkiewic za obcemu czyt elnikowi: pokrewidistwo z nadreali zmem . Umieszczając go w kręgu tradycji t ej sztuki, nie
ukrywano podz·i wu, iż na parę lat przed ogłoszeniem prze.z
Bretona manifestu, Witkiewicz samodzielnie dosz ecll do podobnych ro zwią zań, które odkrył nadrealizm. Prof. Daniel Gerould
nie zawahał si ę napisać, iż „należy Witkac ego traktować jako
wybitnego dramaturga surrealistycznego lat dwudziestych

p

i najwięks.ze go dotychczas prz edstawiciela tego gatunku " . Ni c
więc d.?1wnego, że wielki renesans s::tu ki surrealis tyc n e j pocl
koniec lat sześćdziesią tych sprz yjał tak że zainteresowaniu

W it kacego [„ .]
Pr zed paru laty zainteresowanie tw ó rczo.ścia Witkiew icza moż
na było tłumaczy ć :fascynacją, jaką rodz i odkrycie zapomnianego pisarza, k tó ry wyprz ed z ił swoją epokę . D z i.~ wi ele faktów
przemawia z a tym, że przyczyny są r;ł ębsze . J edna z nich chyba najważniejsza - to ważkość i uniwersaliz m zawarte j
w jego utworach problematyki, którrj czas ni.e zdezaktualizowal, lecz przeciwnie - nadal inn~; wymiar i se ns, co w polącze 
niu z nowatorstwem Jormy czyni z Witkac ego tw ó rcę nie tylko
atrak cyjnego, ale i odpowiadającego oczekiwaniom współczes 
nej widowni. Wydaj e si ę, że w .~ wi atowyrn r pertuarze zdoby ł
on trwale miejsce.
twórc z o ścią

Jan usz D eg lc.r , Wit l<n cy na
sc c na cl1 śv.ri:i. t;;i , „Po lslc.u."
9/ 1978.

s.
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Obdarzony wybitnym
poczuciem
humoru, tym humorem w dużej'
mierze maskował
swoją

gło. Gdy maska ta
czasami opadała,
ukazywał
się
na

chwilę

człowiek

str"aszliwie samotny, ponury, rozbity
wewnętrznie,

osobowość.

Toteż

kto nie znał
go bliżej, dostrzegał przeważnie zawsze tylko maskę.
Ta maska pokrywała dystans, który go dzielił od
otoczenia;
stwarzała sztuczm) bliskość, której wła
ściwie
nigdy nie
było i być nie mo-

wstrząsany

potęż

nymi pasjami. migotan,v
wichrem
uczuć metafizycznych,
człowiek
wspaniały,
twórczy i na wskroś
tragiczny.
[Z:] S t. I. W i t k iewic z,
cz!owie k
i
t wórc a ...
w-wa 1957, s. 93-94.
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Błoński:

tanisław

Ignacy Witkiewicz był pisarzem wybitnym. Ale nie tylko:
był także
pisarzem i człowie
kiem
osobliwym, zagadkowym,
z lekka niesamowitym. Jego niezwykły los budzi ciekawość: i zgrozę jednocześnie, jego dzieło fascynację i niewyraźny lęk. Witkacy (tak się przezwał i tak go będziemy nazywać) zbija czytelnika z tropu, rozbawia go i przeraża na przemian, wtrącając w rozpasaną forsę i bezlitosną tragedi . Mistyfikuje go żarta
mi, aby wkrótce - z pełną pow a gą - obwieszczać pra\;1.ra rządzące przezna czeniem ludzk ości. Zresztą wszystko,
co Witkacy pisał i czynił, określają najlepiej najwyższe
stopnie przymiotników. Pisał bowiem zawsze w niezwykłym napięciu i z zapamiętaniem, do jakiego mało kto,
nawet wśród artystów, był zdolny. Sztuka i filozofia były
dla Witkacego wartościami absolutnymi. Poświęcił im najdosłowniej życie: popełnił przecie samobójstwo
wtedy, kiedy, jak mniemał, zostały ostatecznie uniemoż
liwione przez historię.
Zrozumi~nie \Vitkacego jest trudne i wymaga cierpliwego wysiłku. N aj pierw dlatego, że był aż zbyt hojnie
i wszechstronnie uzdolniony. Przez całą młodość uważał
się za malarza. Tymczasem w 1925 zrezygnował z twórczości plastycznej, która - - niemniej - - zajęła szczególne
miejsce w polskiej sztuce. Po pierwszej wojnie, kiedy
zabra ł się do literatury, zaczął od teorii i krytyki sztuki:
chc iał przewodzić malarskiej awangardzie. Jednocześnie
prawie zajął się teatrem i w kilka lat napisał kilkadzie-

siąt

S

I

sztuk. Już jednak w 1925 przerzucił się do pow1esciopisarstwa, aby w ostatnich latach życia poświęcić się
niemal wyłącznie filozofii. Czy wystrzeliłby nowymi niespodziankami, gdyby nie śmierć? Czy też „kończył się wigor żywiołowy tego człowieka, niezmiernie zasobnego
w potencje"? Trudno powiedzieć. To jednak pewne, że
witkiewiczowska teoria sztuki płynie z rozważań nad malarstwem; że teatr spełnia filozoficzne marzenia pisarza;
że powieści inaczej oświetlają materiał spożytkowany
już w dramatach i opracowany intelektualnie w rozprawach. Słowem, rozmaite dyscypliny rozjaśniają si wzajemnie i dopiero łącznie odsłaniają w pełni zamierzenia
Witkacego. Jedność dzieła narzuca się niczym oczywistość, ale dokładne uzgodnienie teorii i praktyki (przez
wiele lat uważane za niemożliwe) wymaga szczególnego
trudu i zawikłanych interpretacji [... ]
Dzieckiem prawie zapoznał się z myślą ojca, który, częś
ciowo przynajmniej - odwoływał się do naturalizmu.
Młodzieńcem zanurzył się w Młodą Polsk ę , aby samodzielnie wybierać wśród tej moffwoś ci. Ni z osta ł jednak wię ź niem modernizmu: przeciwnie, znala zł się wśród
artystów, k tórzy w drugim dziesię cioleciu wyty czali drogę nowej sztuce. Stanął tam od razu n a pozycji r adykalnie skrajnej, tak że dopiero po trzydziestu latach zarysowała się szansa pełnego zrozumienia i przyswojenia jego
dramaturgii.
Jan

Błoi1 sk l,

Wst i:p [w: J S t.

I. W!tklewicz, Wybor

m t w,

dra~
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Witkacy:

Już dzisiaj jednostki obdarzone poczuciem
Tajemnicy należą do wyjątków - reszta
dojrzewa szybko do automatyzacji, uznając za sztukę tylko to, co potrąca o ich zainteresowania polityczne [... ]

Teatr lizisiejszy robi wrażenie czegoś lleznadziejnie zakorkowanego, co jedynie może być odetkane przez wprowadzenie te~o ,
co nazwali~my fanta~dyczno~cią psychologii i działania.

Tadeusz

Kotarbiński:

raził
się
kiedyś
Witkiewicz, gdy w r ecenzji nazwano jego ~posó b pisania nieznoś nym .
Obs tajemy w szelako przy tym epitecie. W ogóle, naszym zdaniem, cała produkcja Stanisława
Ignacei:o, cala - zarówno filozofie.zna, jak i literacka, jak plastyczna wreszcie (nie wyłączając
nader interesujących portretów) nosi na sobie
znamię genialności zrosłe w jedno z piętnem niedouczenia. Witkiewicz - filozof wiele samotnych godzin prześlęczał nad
dzieł am i filozofów, na obrzeżach stronic zostawiając po lekturze mnóstwo bazgranych ukosem głos, przezwisk, wykrzyków, protestów. Pod k on iec życia był już dość oczytany, ale nigdy nie zdołał nadrobić braków
podstawowego, e lementarnego wyk sz tałc e nia logicznego. Obciążał jego
intelekt grzech ni e przerobionej za młodu porządnej propedeutyki filozoficznej. To kwestia niedouczenia. Ale powiedziało się o znamieniu genia lności ... Czy Witkiewicz by.l człowiekiem genialnym? W rnzmowach
ze sob ą samym odpowiada na to pytanie odróżniając genialnoś ć i nal eże
n ie do typu ludzi genialnych. Aby twi er dzi ć genialność, trzeba mieć j ej
d owody rzeczowe w dziełach szarpiących przyzwyczajeniami ś rodowiska ,
n adzwyczajnie oryginalnych, w pełni daj rzałych i nadzwyczajnie cen nych. On s tworzył wiele dziel w wyraźnych walorach. Nie znam w szelak o ani jednego dzieła Witkiewicza, które by można było uznać za dojrza -

u

łe w pełni
czości bije

•
•

i wolne od dziwactw, s łabizn i kleksów. Ale od jego twórluna i ona św iadczy niezbici e o nie wyhodowanych w zarodzi
możliwosciach. Dorodny ten i potężni e męski mężczyzna, posiadacz czo ła
nadczłowieczo wysokiego, promieniował rozsadzającymi wszelkie parkany protuberancjami siły żywotnej. Wrzały w nim zasoby przena jrozmaitszych potencji, kotłowała się w tym wulkanie lawa o ni e s potykanym
gdzie indziej s kładzi e chemicznym i tę lawę wulkan wyrzucał z s iebie
w postaci brył zapiekłych. Był on typem genialnym, geniuszem niejako
potencjalnym j edyni e, gdyż rodził nie dzieła do porodu gotowe, lecz raczej embriony dzi e ł. Do takich embrionów nale ży omawiany tutaj, sit
venia verbo, główniak (mowa o dziele filozoficznym „Pojęcia i twierdze.na implikowane przez pojęcie istnienia" - uzup. EM) [... ] Wracając myś
lą do w s pomnienia o nim, nieraz zadaję so bie pytanie, co reprezentowa ł
on z socjologicznego punktu widzenia. I taka mniej więcej kształt uj e m i
się na to pytanie odpowiedź. Ist ni eją indywidua świa dome swej odr ęb 
ności od innych, w oryginalny sposób twórcze, obce więzi organizacyjnej ... Nie sta nowią one ani zespołu ani klasy spoleczej, ody!'1ce pośró
tworów stadnych. Ale stano wią typ, typ elitarnego, j ednostkowo twórczego osobnika. Taki typ, nawet jeśli odczuwa sprawę spo łeczną i przejmuje s ię nią („Nienasycenie", „Szewcy"), nie czuje s ię u siebie w atmo sferze ostre j walki gromad o socjalizm. Boli go przede wszystkim to, co
degraduje niezależną osobowość i niezależność osobowości. A że nadchodził y o czym przeświadczony był Witkiewicz - czasy konfliktó w
zespołowych , czasy złe dla solistów kultury, przeto urosla w jego psychice do miary przera s tającej wszystko troska o monadę i wyolbrzymiał
protest przeciwko jej upośledzeniu w obrazie świata.
Tad e usz Kotarbiński, Fll •>zofia St. r. Witkiewicza
IW: I „Polska" 1949. s. l 5
(fragment szkicu).

Gerould:
Urojony świat, który Witkacy tworzy w swoich
sztu_;_;ach nie jest jeco psycholQgiczną fantazją,
lecz koszmarną wizj'ł społeczeństwa przyszłości.
Jest to wizja niepewności, gwałtownych przemian i rewolucji w samoniszczycielskim świecie,
gdzie wszys tko rozpada się i wylatuje w powietrze. Może tu właśnie tkwi przyczyna powod:i:enia Witkacego i osobliwe zapotrzebowanie, ktoremu czyni zadośc w historii europejskiego dramatu.
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Bałandaszek

ŁUKASZ PIJEWSKI

Spika
Marianna
Fic i a

JOANNA BUDNIOK - MACHERA
LILIANA CZARSKA

Vigor

HENRYK TARCZYKOWSKI
ROMAN MICHALSKI

BARBARA POHORECKA - BÓGDOŁ

Abłoputo

Tefuan

JERZY KRÓL

Gliwuś

MAREK WŁODARCZYK
DANUTA MORAWSKA

Prołruda,

odpowiednie

•

JADWIGA WROŃSKA

Halucyna
Prangier

ADAM BAUMANN
MARIA MIELNIKOW

Rosika
Chraposkrzecki

JERZY KUCZERA
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SEZON TEATRALNY 1979 1980; PREMIERA W STYCZNIU 1980 ROKU
TEATR SLASKI IM. STANISŁAWA WYSPIANSKIEGO 40-003 Katowice, Rynek 2. Telefony centrali : 58-72-51, 58-72-52, dyrekcja i sekretariat : 59-89-76, organizacja widowni: 58-89-67 , kasa biletowa:
59-93-60. Zastępca dyrektora dis pracowniczych KRYSTYNA SZARANIEC, za s tępca dyrektora d /s tech111cznych MAREK TWARDOSZ,
główny księgowy ZYGMUNT BURSKA, kierownik organizacji widowni MARIA FIJEWSKA.
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Kierovmik techniczny BOGDAN CHOMIAK, główny elektryk JERZY
HOŁÓWKO, kierownik o ś wietlenia HUBERT STĘPIEŃ, kierownik
pracowni elektroakustycznej ANDRZEJ WITASZEK. Kierownicy
pracowni technicznych : krawieckiej damskiej GIZELA SZENDZIELORZ, krawieckiej męskiej STANISŁAW KLECKI, perukarskiej ZOFIA JANKOWSKA, malarskiej i modelatorskiej KONRAD CUDOK,
stolarskiej ANTONI JURKIEWICZ, tapicerskiej JERZY RAJWA,
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DUŻA SCENA (KATOWICE, RYNEK 2)
ALEKSANDER FREDRO

DAMY I HUZARY
REŻYSERIA :

SCENOGRAFIA:

JAN MACHULSKI

ZOFIA DE INES-LEWCZUK

JAROSŁAW MAREK RYMKIEWICZ

KRÓL MIĘSOPUST

REŻ Y SERIA :

SCENOGRAFIA:

WIESŁAW

MICHAŁ

LANGE

!PAWLICKI

ROKU POLSKIEGO PORY
Z TEKI LEONA SCHILLERA
ADAPTACJA I REŻYSERIA :

SCENOGRAFIA:

JAN SKOTNICKI

JERZY MO SKA
MUZYKA:

KATARZYNA GAERTNER , WŁADYSŁAW RACZKOWSK'I
I KAZIMIERZ SIKORSKI
KRZYSZTOF KĄKOLEWSKI

CO U PANA SŁYCHAĆ?
SCENOGRAFIA :

REŻYSERIA :

MICHAŁ PAWLICKI

JERZY MOSKAL
OPRACOWANIE MUZYCZNE:

SŁAWOMIR

PIETRZYKOWSKI

JAN ALEKSANDER FREDRO

DRZEMKA PANA PROSPERA
REŻYSERIA;

SCENOGRAFIA:

WIESŁAW LANGE

JERZY KRECZMAR
MUZYKA:

BERNADETT A MATUSZCZAK
MAŁA

SCENA (KATOWICE, UL. WIECZORKA 4)
JAN NEPOMUCEN KAMIŃSKI

LEPIEJ BYŁOBY, GDYBYM SIĘ BYŁ NIE ŻENIŁ
REŻYSERIA I DEKORACJE:

KOSTIUMY:

BARBARA PT AK

MAREK KOSTRZEWSKI

ANDRZEJ JANUSZ KONDRATIUK

REMONT
REŻYSERIA:

SCENOGRAFIA :

OLAF KRZYSZTOFEK

TADEUSZ MALAK

GABRIELA ZAPOLSKA

ICH CZWORO
SCENOGRAFIA :

JAN DUTKIEWICZ

REŻYSERIA :

JAN NOWAK

Przedsprzedaż biletów na 14 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa Teatru (Katowice, Rynek 2). Kasa czynna codziennie (oprócz poniedziałków) w godzinach od 10.00 do 13.30
I i od 15.30 do 19.00. W niedzielę od 16.00 do 19.00 i dodatkowo na
1
godzinę przed przedstawieniem w przypadi.m rozpoczęcia spektaklu przed godziną 16.00. W dniu przedstawienia na Małej Scenie kasa biletowa czynna jest na godzinę przed przedstawieniem.

