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Oo NE!YSERA 

SPUTAfl, fTORY PANSTllU PRElfNTUJEl'fY, llYllOO!l Sit li PEl!U l OUCHA I f'fYSll 
llIT(ACE&O. CHOĆ SCENERIA llOIE Slf llYOAĆ f(fE!UPElNIE !COONA l JECO fPO(A , ro 
!APEllNIAl'f, IE NIE POPElNIA/fY lAONECO NAOU!YCIA ANI NIE USilUJE!łY CZYSTO 
!EllllfTR!llA FOR!łA 'UllSPOlCZESNIAC' llITlACE60. 

JEDNA l JHO OBSESJI BYlA OEHU!łANI!ACJA SPOllOOOllANA llAPONE!ł f'fROCZNYCH Sil 
TECHNICY!ACJI. SPOlECZE#STllO PR!HS!TAlCA Sit l llOL NA li lłACHINf, A lUOl!E li 
BE!OUS!NE AUTOlłATY. AUTOl'fATY!ACJ; UllA!Al llIWCY !A llN06A tfEDllOSTl!. A PR!ECIE! 
llOflCZAS, fi LATACH OflUO!IESTYCH, UEDY SNUl TE fATASTROFICZNE llI!JE, 1/łAS!YNA • 
BYlA !AlEOflIE U PR06U SflE60 RO!llOJU. JEJ llY!S!A FONlfA JEST (Ol'fPUTER, UORY STAJE 
Sif flS!ECHOBECNY, A CllOllIEl CONA! BARO!IEJ UlALElllIONf OO RO!!'/AITE60 ROO!AJU 
• AUTOl'fA TOll'. 

/ TU !BLI!AlłY Sif OO lOLEJllEJ OBSESJI llITlACE60 - JEONOST(A PODDANA PRESJI 
!UNIFORlł!lOllAllE60 SPOlECiE#STflA TRACI TO!SAlłlJSĆ, S!CZECdLNIE flYNA!ISTYl'f OBRA!E!f 
UBEllllASNOllOlNIENIA CZlOllIElA JEST S!PITAl PSYCHIATRYC!NY. OLA S!ElSPINA SflIAT 
Ort TEATNE/1, A OLA llITlACEGO SZPITAL PSYCHIATRYCZNY JEST fllINTESENCJA CHOHE60 
SllIATA. /'IAlłY TU LABORATORYJNIE CZYSTA SYTUACJf: CllOllIEf li SlPONACH SYSTElłU, 
INflIGilOflANY PENFEfCYJNIE I CAlfOllICIE lKIEllOlONY. JEST ro ffO!E SlOJARlENIE !BYT 
lATllE, ALE JAUE !ASAONE: llIWCY INTUICYJNIE PNlEllIOl!Al llYfON!YSTYllANIE 
HOSPITAlllACJI PSYCHIATRYC!llEJ PH!El POlICYJNE SYSTElfY TOTAllTANKE OLA 
SPOlEC!NEGO I POLITYC!NEGO UCISW. JEONOSW UflUlANA fi TOTALNY SYSTE!ł NAO!ONU 
ULEGA OEPERSONAlllACJI. TRACI OSOBOllOSĆ, STAJE SU CUSCIA SYSTElłU. ElElłEKWf 
SPOlEClNEJ lłAS!YKY. 



{OLEJNA SPRAllA, NJEll(YflE TRAFNIE AllTrCYPOllANA PR!El llJTlACEGO JEST OUAl!llł 
f!ERUKlOll RO!llOJU PSYCHIATRII. li PRE!EllTOllAllEJ S!TUCE lłAlłY OlltJCH LHAR!Y 
PSYCHIATRO!( - JEDEN REPRE!EllTUJE SllOlE NEUROLOG!Cl/IA, DRUGI - HUlłAll!STrC!NA. / 
OO OllSIAJ SYTUACJA NIEii/ELE Slf llłIENilA. C!!St lHARlY Ul(A!A, lE PN!YClrtY 
!ABUR!f# PSYCHJC!NYCH lOETERlłillOllANE SA BIOlOGIC!NJE I lE CHORYCH llALE!Y LEC!YC 
SROOlAlłI FARlłAlOLOGICl/IYlłI. fElłU SPOSOBOll! lfYSLEll!A PN!EC!llSTAllIAJA SI! INNI, 
lTOR!Y SAO!A, Il lABUR!EllIA PSYCH/Cl/IE lłl!A!ANE SA l(ARUNlAlł! llYCHOl(A/l!A li 
NOO!INIE I I( SPOlEClE,STllIE. 

llRACAJAC JEOllAl OO llAJISTOTll!EJS!EGO llATlU NAS!EGO SPUTAILU, CHCIAlBYlł 
l/INOCIC UllAC!, Il TECHllHA STA/1011! JEGO INTEGRAl/IY ElElłEllT. AtCJA llA ElRAll!E 
lłOllITORA JEST llSPOlJSTOTNA AlCJ! NA SCENIE. lECHNHA lłA lKAC!ENIE llUClOllE 
!ANO/INO li SYSTElłIE INllIGILACJI JAl I li SYSTElł!E SPEfTAllU. /łJilł lłEOIUlł JEST AfTOR 
I TECHNilA, A POINTA PR!EOSTAl(IENIA JEST LO&!C!NA lONSWIENCJA CAlEJ AlCJI I -
JAl SAO!f - NOl(NJEI llYllHA l DUCHA JIITtACE&O: JEST PNIECIE! llSPOtClESllA FOHlfA 

SPElllIEllIA JEGO lATASTNOF!ClllYCH llI!JI. PN!EC!El lOl'fPUTEN TO lłUTAllT /IJWCOllSUEJ 
lłACH!llr - TH SA/fJ lAGAOlOllY, ALE lNAClll!E BAHOl!EJ GNOI/Ir III! JEGO PROTOPLASTA. 
fE/IOlłEll llITlACECO POLEGA KA Trlł, IE DAJE 011 /IYJATlOllO UllillERSALllY I PN!EllJll!llY 
llUC! OO lACAOEl I llYNATUR!U llSPOtC!ESKOSCI. 11Alł llAOllEJf, lE POOl!El!C!E 
PA,STllO lłOJJ OPIN!!. 

JIYCHOO!AC l TEATRU CllOllIEl POlli llIEll lłIEC llNAlEKIE, IE OBUO!!ł SI! l JAlIECOS 

O!IllKEGO SKU, I( UONYlł NAJPOSPOL ITS!E NAllET RlEC!Y lłIAl Y O!IllNY, KIE!GU BIONY 

UNOl, CHARAUENYS TYC!KY OLA lfAN! EN SENNYCH, KIE OAJACYCH SJf l NIC!Ylł PONOllNAC. 

St1nisl•• lgn1cy Ni tki ewi cz 
Nowe for1y " 1alarstw ie. 

Szki ce estetycz ne. Te1tr. 



#ARJAT J ZAKONNICA, pierwsza ze sztuk Nitkacego wysta11iona na scenie za11odo11ej 11 
Polsce po drugiej 11ojnie świato11ej i po okresie realiz1u socjalistycznego, 
zaprezento11ała Nitkacego no•y• pokolenio1 polskich 11idzó11 teatralnych. RóMnież 11 
Europie zachodniej /,,,/ stała się jedn~ z najlepiej znanych i 
najpopularniejszych jego sztuk i pier11sza z11róciła u11agę na autora i jego utMory. 
/,,,/Dzięki dogodny• roz1iaro1 i 1to1unko110 kon11encjonalnej strukturze #ariata i 
zakannicę 11ysta11iono ró11nież kilkakrotnie N latach dNudziestych, czase1 pod 
z1ieniony1 tytułe1 #ariat i pielęgniarka Iz ukazH ntępu dla żołnierzy i 
nieletnich/, gdyż Mładze niejasna wyczu•ały p1aNdziMie wy•rata11ą naturę tego 
utworu o akrutny1 szaleńst•ie represyjnych rygoró11 społecznych. 

Dzieło ta niewątpliwie zasługuje na sławę: chociaż nie jest sztuką dla 
Witkacego reprezentaty•ną a właściwie pod niektóry1i 11zględa1i całkowicie 
nietypową - łiariat i zakonnica stano•i najlepsze 11proudzenie do teatru 
Nitkacego, gdyż zaNiera w po1niejszeniu 11szystkie jego główne te1aty i obsesji. 
/,,,/ Czyniąc doi obłąkanych obraze1 śMiata, autor użył jednego z głó11nych 
1oty•ów 11spółczesnej dra1aturgii, póżniej spopularyzo11anego 11 teatrze przez takie 
sztuki, jak narat /Sade Neissa i Fizycy Durren1atta. Polski autor odkrył w do1u 
obłąkanych idealny 1ikrokos1os, 11 który 1ógł Ntłoczyć podsta11011e sprawy życiowe . 

Poś11ięcając Ją '11szystki1 wariata• ś11iata•, Nitkacy za11arł w zagęszczonej 1aterii 
tej sztuki najbardziej osobiste na1iętności, lęki i za11ody - własne obawy przed 
obłęde1 i gorycz z powodu opinii obłąkanego, jaką wyrobili 1u współcz eśni. Dzięki 
skrajnej koncentracji uczucia te stały się ty1 bardziej wybucho11e. 

Natręt ne wrażenie za1kniętej przestrzeni 11ywołuje u1iejsco11ienie sztuki 11 

1ałej celi dla furiatów. Ograniczenie stanowi nie tylko 1etodę ale i te1at 
#ariata i zakonnicy. Ze wszystkich sztuk Nitkacego ta najbardzie j ekono1icznie 
uż ywa efektów ar tystycznych; jej wstr z ąsa j ące oddziaływan ie wyp ł y11a z os zcz ędnego 
stosowania pr zez autora swoich naj bardz iej drastycznych środków . 

'"' . . ·~IJI jillłf' rf~l•il' 
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W #ariacie i zakonnicy występuje tylko jedna chMila objawienia 
1etafizycznego, kiedy 11 u1yśle otwierają się drzwi i ukazują nowy 11y1iar, w 
który• stoi1y poza for1a1i czasu i przestrzeni i ogląda1y jednocześnie obie 
strony dMoistości. Przeci11nie niż w Kurce wodnej czy netafizyce d•ugłowega 
cielęcia, gdzie odejście od realistycznej for1y zdarza się często " łiariacie i 
zakonnicy chwila skrajnej nieciągłości Mystępuje tylko raz, przy końcu sztuki, 
gdzie jest szokującą niespodzianką po przebiegnięciu nie1al całej akcji w •niej 
lub bardziej 1 nor1alny1• następstwie czato11y1. /,,,/ 

Jeżeli " #ariacie życie jest ukazane jako za1knięcie 11 szpitalu dla 
obłąkanych, chMile objawienia przybierają rzeczy11iście for1ę ot11ierania 
za1kniętych drzwi i wyła1yNania się z ciasnych granic narzuconych czł0Mieko11i nie 
tylko . prz~z sa~o . istnienie, .ale i przez społeczensho. Bohiter druatu, Walpurg, 
uwalnia się naJpierw ze swoJego kaftana bezpieczeństwa, a następnie ze wszelkiego 
przy1usu nakładanego na czło11ieka - inaczej 1óMiąc - z granic życia. /,,,/ 

W ~ariacie i zakonnicy, przeciwnie do wielu poprzednich sztuk Witkacego, nie 
1a rewolucji politycznej jako takiej, ale przez 1etaforyczne rozu1ienie do1u 
obłąkanych Witkacy jest 11 stanie rzutoMać swoją idee rewolucji na pozio1 
u~iMers~lny jako bunt przeci11ko wszelki• syste101 spoleczny1, naukowy• czy 
f1lozoficzny1, które ograniczają jednostkę. 

Rosyjskie przeżycia Witkacego 11 czasie reMolucji przekonały go, ie 11 no11y1 
1aso11y1 społeczeństwie wkrótce zabraknie 1iejsca dla artystów; intuicyjnie 
przec~uł, że indywidualności, który• uda się przetr11ać, bedą poddani 
psychiatrycznej hospitalizacji jako obłąkańcy /,,,/, W Na•vch fortach w 
1alarst•ie ogłoszonych w 1919 roku, Witkacy następująco przedstawia los, jaki 
czeka artystów: 

· . . PRAWDZIWI ARTYŚCI I ... I SIEDZIEĆ B&D~ W SPECJALNYCH ZA~tADACH DLA 



NIEULECZAL NI E CHORY CH I BEOA JAtO SZCZATKOWE OKAZY DAWNEJ LUOZ~OŚCI PRZEOl1 IOTEl1 
BAOAA UCZONYC H PSYCHI ATRÓW. MUZEA ZAS BEOA OTWIERANE OLA RZAD KICH ZWIEOZAJACYCH, 
RÓWNIEZ SPECJALISTÓW OO SPECJALNEGO DZIAŁU HISTORII SZTUtI, SPECJALISTÓW TA tICH, 
JAt OO EGIPTO- LUB ASTROLOGII LUB INNYCH NAUK O WYMARŁYCH JU Z RASACH : RA SA BOWI EM 
ARTYSTÓW WYMRZE, TAK JH \IYl'lĄRt Y RAS Y STAROZYTNE , I . . . I 

W Nar iaci1 i zakonnicy 1a1y do czynienia z popierany• przez r e ligię 

totalitarny' sojusze• państwa i nauk i , 1ający1 na celu wprowadzenie wy1uszonego 
s z częścia i spoko ju . Nowa psychologia i nowa polityka współdzi a łają w dziele 
dostosowan ia ludzi do ż y c ia. W powieści Poż1gnani1 j1si1ni, napisanej dwa lata 
pófoiej, Witk ac y fo r mułuje w kategoriach abstr akc yjnych główny obraz Nariata i 
zakonnicy: 
', .. ZWYCIEST \IA ROSNACE J \ICIAZ ZORGANIZOWANEJ MASY NAD SZARPIACYl1 SIE, JAKBY li 
KAFTANIE BEZPIECZE RST\IA li OGRANICZONOŚCI SWOJEJ INOYllIOUUl1.' I ... I 

We wrześniu 1939, kiedy Witkacy popełnił sa1obójstwo, był już poza kr ęgiel 

zainteresowani a publiczno&ci, a jego dwie główne powie&ci i sześc ogło1zonych 

sztuk było zap o1n ianych i nie znanych poza ścisły• kółkie1 przyjaciół i 
zwolenników. Ni e należał do żadnego pr~du literackiego ani nie założył sz koł y 

dra1atopisarskiej, nie pozostawił więc naśladowców ani uczniów, którzy 
kontynuowaliby jego pracę i popularyzowali idee. /,,,/ 

Wskutek katastrofalnych wydarzeń historycznych wydawało się 

nieprawdopodobne, aby tak skrajnie oryginalny artysta 1ógł 1tat się kiedykol"iek 
ki1ś więcej niż tylko tragiczną ofiarą czasów. Wojna i okupacja hitlerowska oraz 
ich następstwa sprawiły, że twórczoic Witkacego nie wywołała więk1zego 

zainteresowania w Police w pierwszy• okresie powojenny1. Twórca Szrwc6w niejako 
sa1 padł ofiarą szarych sił 1echanizacji, przed który1i wielokrotnie ostrzegał. 

Jednak ż e Witkacy, jak pr zedt e1 Stendhal, spodzi ewał s ię uznania dopiero w 
przyszł ości i pr zewid ział ze zna1ienną dokładnością swo je tryu1fa lne wy ni esieni e 
po ś1 ierci. Na wy razisty• cie1noczerwony1 au toportrecie na1al owany1 w 1931 roku 
Z ilieścił pod swo i• podp i111 notat kę: 1 Na wystawę poś1iertną w 1955 rok u. 11 

Histori a sp rost ała wy zwan iu i speł nił a zapowiedt . Jak któryś z jego bohaterów, 
Witkacy powrócił ze św iata z1arl ych, aby cieszyc się nowy1 życie1. / ,,,/ 

Witkacy ni e wywa rł bezpośredniego wp ł ywu - okazał s i ę nie1oż li wy do 
nailadowan ia. Nato1iast narzucając a się obecnoic jego dzieł a i legenda jego osoby 
pos łużyła w Pol sce za wzór nieograniczonych 1ożl iwości teat ru ni erea l istycznego 
opartego na wyobra tni i wy zwolonego od stereotypów psyc holog icznych i 
fabularnych, Nowe pokolenia autorów, art ystów i widzów teatralnych odkr yły, że 

t ak ie sztuki, jak Nari at i zakonnica, Oni , Kurka Nodna , ~atka i Szewc y 
wyprzedziły o prawie pół wieku rodzaj wr ażli wości cha rakterystycznej dl a okresu 

powojennego i z apowi edziały wi ele głównyc h te1atów i nowatorskic h technik nowego 
teatru 1uropejskiego lat pi ~ćdzi esiątych i s ześć dziesiątych. 

Witkacy wydaje się współczesny• na1 i prze1aw ia bezpośredni o do 
współczesności dzięki szc zególny• właśc iwościo1 swojej wyobr atni dra11turgicznej , 
które u1ożliwiły 1u wyjic ie poza swoj ą epokę i wn iknięcie w dwoisto&t i 
rozszczepieni• wizji świ at a charakterystycznej dla na1zyc h czasów. 

Daniel C.Gerould, 
frag1enty książki 

Stanisław lgn1cy #itkirwicz jako pisarz 
PIW 1981 



SrRASlNA PRAflOA f(YGlAOA NA NAS l {ART HISTORII lrYftf BAROllEJ. o ILE su TEJ 
HISTOHII NIE !NA - !Brr BOf(IEl'f JEST ONA POCIES!AJACA li OETAlACH A !BYT Sl'fllfNA " 
CAlOŚCI}. 0ROGA , PO UÓREJ SllIŚl'fY fi NAS!Yl'f HOlflOJ/J . PIUNIEJS!A BrtA OO J/Jl 
lOOBrrrcH f(AfłfOŚCI: NIE CEl m;o f(S!YSTUEGO Brl PIUNY/'1, TEN CEl OSIAGALNY 
GO!IEŚ f( GHANICY IJS!ClfŚllffIENIA CAtEJ UJO[{OŚCI oo ootu oo GÓRY, UÓHt ONA RA! 
SOBIE IJŚlflAOOlłiflS!Y NIGDY J/Jl STNACit l OC/U NIE '10/E, ALE TEN CEl NIEOŚI.łGAlNY, 
UÓHY l lf!ANA fi JEGO OSIAGNifCIE STAlfIAll SOBIE NASI PNlOOfOf(fE, '10CA ClEGO 
OOtOKYKAlI Cl NIES!ClfŚNI S!AlERCY OlIEl , NAO UÓNYlłl lłY ALDO Śl'flEJEHY Sif 
NIES!C!EN!E I ICH NAiflNOŚCI, !A!OROS!C!AC IH NIElflYltYCH PR!E!YĆ, ALBO TE! 
OO({NACAl'fY OC!Y OO PNlESllOŚCI lE flSTYOEl'f, A OO PNlYSllOŚCI f( PlłlEClUCI/J POTllORNEJ 
S!AN!Y!Ni' I NUDY, ALBO TE! Sff(AN!Altfr SlT/JC!NE NAHlOTYU. UÓ/Wll CHCEl'fr f(!BIJO!IĆ 
/JltfA/łl r OAllNO !APAl I POC!UCIE INOYKIOUAlNEJ Slt Y, Sff{AH!AltfY S!Tl/C!NA TAdEl'fNJC{, 
SlTUC!NE PIUNO li SZTUCE I li lYCIU. OAHEltfNIE - PIUNO rruo JEST li OBlfO!IE, 
PHAflOA lE!Y U NAS!YCH NóG HO!S!ARPANA PH!El KSPdlClESllYCH fllOlOFdK, I l TEJ 
TNfJJCY IDEAlÓll lOSTAJE NAl'f TYllO DOBRO, ro JEST S!ClfŚlff(OŚĆ llS!YSTUCH TYCH, 
UdR!Y NIE !1IEll SilY, ABY TKOH!YĆ PIUNO, ANI DOŚĆ OOKAGI, ABY TAJEHNICY PATH!EĆ 
PROSTO f( OC!Y. ClUA NAS POTllOHNA NUDA ltfECHANIC!NEGO BE!DUS!NEGO lYCIA. li UÓHY/tf 
ltfAll ŚKIATA TEGO PlAllIĆ S[[ BfOA f( llOLNYCH CHllILACH OO l!1NIEJSlONEJ PRACY li TY/tf 
llSlYSTlllł, CO !DOBYLI llIElCY PANOflIE DUCHA DlIUI llIEUiltf PANOlt/ lYCIA I Ślt/IERCI. 
ALE I ro 'ltfEllU' Plł!EJE S[[ NIEOlUGO, A NAllET JUi S[[ PN!EJAOA I NIE !OSTANIE NIC . 
NAllET TRAllIENIE H!EC!Y OAflNYCH. NAflET ltfASlARADY ltfASEl PR!ESltoŚCI NIE BfDA BAflIĆ 
TlldHCdll NOllEGO !YCIA. Bo llIEPRAllDA JEST, lE lUOlIE PR!YS!LI BfOA SflóJ flOlNY OO 
PRACY C!AS !UlYflAĆ NA TO, ABY POlNAflAĆ PHAl(OY I NASYCAĆ Slf PIUNEltf. 

POlNAllAĆ PRAflOf '10GA CI, CO JA TllOR!A , I CI OlA UdRYCH BYtA TllOR!ONA ; 
POJltf()llAC PIUNO ftfOGA Cl, PNIE! UfJRYCll I OLA UÓRYCH SU ONO STAJE. {UO!IE 
PR!YS!lOŚCI NIE BfOA PO TR!EBOflAĆ ANI PRAflOY. ANI PIUNA ,' ONI B!OA S!ClfŚLillI -

łi. ·li"· ~r li ~:~ . '. ,inn119Ułl.W.łtflUM"llBllD!lflClllDINMU!lnflUIUUMllUl"tlłłllVl1 1 11łlml&lftflDllfM IKICUl111ffUHJWMJl41nUllMKIHIOl 
I/ \ 11lt!ld!I"' I 

njjllllll 

„ 

C!Yl ro KIE oosrt? PRAllOA STALA SI! OLA NAS!YCH FilO!OFdll SYNOK//t/Eltf UIYTEC!NOŚC/, 
JUO TAlA JEST f( Ol/SIEJS!Y/tl IYCIU NOHSENSE/tl. PIUNO JEST C!YltfŚ CO DAJE NA/tl 
POC!UC/E /tlETAF I!YC!NEJ TAJE/tlNICY BE! POTllDRKEGO OSAltfOTNIEN!A flE llS!ECHŚKIECIE. 
LUO!IE PR!YS!l/ NIE BfOA OOC!/JllAĆ TAJE/tlNIC!OŚCI ISTNIENIA, KIE BfOA ltf/Ell NA ro 
C!ASU, A PN!Y TY!f NIE B!OA NIGDY SAllOTNI li IOEAlllY/tl PNlYSlł fltf SPOlEC!E#STllIE. 

DLAC!EGdl KHC B!OA Irll? BfOA PRACOllAĆ, ABY JEŚĆ, JESC - ABY PRACOllAC. LEC! 
OLAC!EGO ltfA NIEPOlOJĆ NAS ro PYTANIE. C!Yl NIE USPUAJA KAS 11100{ /tlNÓKEl, PS!Cldl 
C!Y THlfłIEll J/Jl OOSlOllAlE lltfECHAllI!OlfANYCH I !ORGAllI!Ol(AKYCH. PRAflOOPODOBKIE SA 
ONE lUPElK/E S!ClfŚl/llE, TY/tl BARO!IEJ, IE N/GDY !APEllKE KIE /tlOGl Y /tlYŚlEĆ I 
PRlE!YllAC TEGO CO ltfY PR!El TE CZTERY C!Y PUC TYS[[CY LAT, lTdRE l ŚlfIAOOltf()SCIA 
TAJE/tlN/Cr BYTU PH!ETN/fAl/Sltfr. llo!LillE, IE NAKET /( PR!YS!t ren C!ASACll S!Cl[ŚCIA 
8[0!/Elłr ltf/EllAt CH/f/lE, /( lTdRrCH !AlOllAC B!DlIE/tlr UTRACONEJ GNO!Y I Ol/KNEJ 
PIUKOŚCI IYCIA. ALE I ro NAKET JEST KATPLIKY/ł. llS!YSTlO PN!YCHOO!I STOPK/01{0 I 
11/E!NAC!llIE, Ndlll/CE SI! !AC!EHAJA I KS!YSTUE !ALE !OSTAJA K lRA/K/E /tlASEl, 
ARTYSTYC!KEGO PR!EIYKAKIA PR!ES!lOŚC/, TEJ JEDYNEJ FUNlCJ/, DO JUIEJ, PRdCl 
OBt!OU, JESTEŚlłY JES!C!E DlIS !DOllll li S!TUCE. PH!EllEASTKElł lA!OEJ lfYBITllEJ 
JEONOSTU JEST ro, IE UTRUDNIA ONA PR!YJSCIE NASTfPNrltf, KlAŚK/E DLATEGO, IE NARdO 
ar GRUPA SPOlEC!NA /( lTdREJ ONA POllSWA lAR/tl/ Slf JEJ S!lA JAlO CIAlO !BIOROKE 
lltf DALEJ TY/ł TNUO.li!EJ DAJE S[[ OPANOllAC KAST!PNEJ CllCACEJ llAR!UCIĆ JEJ SllOJA 
KOlf. 

St1ni1ł1• Ignacy Nitkie•icz 
Nori Forty • 11larstHi1 

Urag11nt) 
P#N 1974 



Podstawowy• proble1e1 sztuki teat ru dla Wi tkacego był a relacja 1iędzy życ ie• 
a sztuką. Poświęci ł te1u zagadnieniu szczególnie wiele analiz. Z astanawiał 1 ię •w 
jaki sposób odróżnić dzieła sztuk i od innych przed1 iotów1 • Postul ował 
• przezwyci ężenie życi owego punktu widzenia na sztukę i zastąpi eni e go for1alny1, 
bowie1 w teatrze pojęty1 jako przedstawienie życi a (, ,,) czy nawet jako środek 
rozstrzygn i ęc ia pewnych proble1atów: życiowych, narodowych czy społecznych jest 
i1plic it1 zawarty ele1ent kł a1stwa •. Teatr, który jest odb ic ie• życ ia , przestaje 
być po prostu sztuką. Tak ie1u przec iwst awił Witkacy TEATR CZYSTEJ FORMY. To 
znaczy teatr będący strukturą artystycz ną złożoną ze sł ów , dtwi ęków , dział ań i 
barw oderwanych od 1otywacji życiowych i treściowych, tłu1aczący się sa1 przez 
siebie, wewnętrzni e tożsa1y, integralny i jednolity. 

U podstaw teorii Nitkiewicza leżał więc paradoks: był a ona oparta na 
radykalny• dualiz1ie życia i sztuki, przed1 iotu zwyczajnego i przed1iotu 
artystycznego, potoczności i dzieła a zaraze1 żądała wchłonięci a tego, co 
życiowe, zwyczajne i potoczne, przez to co for1alne, sztuczne i artystyc zne. 
Witkiewicz pozostawał zate1 w kręgu sztuki. Pozostawał też na gruncie 
dra1aturgii, acz absurdalnej, alogicznej, ase1antycznej, to jednak posługującej 
się s ł owe1 i operującej w 1aterii słowa. 

Cele• teatru było dla Witkacego dostarczenie ludzio1 p rzeżyć 1etafizycznych 
i zet knięcia ich z taje1nicą istnienia. Najważniejsze zal bylo u1ożliwienie 
przeżycia "jedności w wielości', największej 1ożliwej satysfakcji twórc zego 
u1ysł u. 

Aby to osiągnąć, Witkacy wysunął pod adrese1 teatru szereg postulatów: 
WIDOWISKO TEATRALNE HA BYe RZECZYNISTOSCIA AUTONOMICZNA, zrywającą z 
rzeczywistością potoczną. Ma być "dziwny• sne1•. Jego 1ateri ą są pierwotne 
dtw i ęk i i słowa, ale pozbawione tradycyjnych konotacji. Aktorstwo oparte będzie 

lłtUMłlilUlMan!NIAltmWMlmllUlłłlłUIUHBiWllllJ•.Wllłftll.-HOlllfWllU11IUlll....UllUm 

na przedsta"ieniu 1 fanta1tycznej psychologii' postaci, a zar1z11 1usi był 
absolutnie . zdvs~yplinowane. Witkacy odrzucał wszelkie •przeży"anie', rode1 ze 
S~ani1ła"sk1ego 1 Reduty. Wyszydzał Li1anowskie90. Aktor winien być, "edle 
Witkacego, sa1odzielny1 twórc~. Winien się posługiwać działanie• i sio"'' ale 
btz z"iązku z życiowy1i uwarunkowania1i, odry"aj~c się w ogóle od "szelkiej 
po~oczności i prawdopodobieńst"a. INSCENIZACJA, dekoracje, ruch sceniczny, 
świ1tło są drugorz•dne i 1usz• być podporz•dkowane działaniu aktorów i słowu. 
WŁASClWYH TW8RCA teatru Czystej For1y jest ~' dra1atopi1arz; zai ludzit 
teatru 1ogą być twórczy w ra1ach jego koncepcji i założonych środków. W ten 
sposób równitz w teatralny• procesie t"orzenia byłaby odzwierciedlona zasada 
j1dności ~ "ieloici. Podobnit z widze1, któreau Witkacy przyzna•ał duż~ rolę i 
oczekiwał Jego "laści"ego nastawienia i aktywnosci psychicznej; widz winien 
odnaletć swoj1 1iejsce w wielości widowiska, co u1ożliwi 1u przeżycie Czystej 
For1y i do&"iadczenie uczuć 1etafizycznych. /,,,/ 

Główną intencją Nitkiewiczowskiego progra1u było "łaśnie pragnienie 
przywrócenia teatrowi jego najwyższej wartości - tej wartości, która dla 
współczesnych aogłaby być odpowiedn1kie1 np, antycznej katharsis. W teatrze 
wyswobodzony• z więzow naturaliz1u, uwolniony• od wszelkich funkcji społeczno -
dydaktycznych, zorganizowany• WOKól jednej idei for1alnej, widz dozna"ałby 

~akie~ p r~eżyc , które . w czasach obecnych - czasach kolektywizacji i zatraty 
1ndyw1dual1z1u - stanowiłby Jego naJwiększe dobro. Byłby to bo"iea teatr -
prawdziwa świątynia dla przeżywania 1etafizycznych uczuć - istniejący •poza 

p0Jecia1i ś1iechu i płaczu, życiowego ko1iz1u lub tragiz1u, teatr czysty 
pozbaw iony kła1stwa, a dziwny jak sen, w który1 przez wypadki niczyi życiowo 
nieuzasadnione , śmieszne, wzniosie czy potworne, pr zeświecałoby łagodne 
niez1ienne, z Nieskończoności pro1ieniuj~ce światło WIECZNEJ TAJEHNICY ISTNIENI A. 



Miio swych niepowodzeń teatralnych Wit~acy wierzył, ze jego .dra1aty i teoria 
Czystej Formy dają szansę stworzenia takiego teatru - i ze przyszłość to 
potwierdzi. Kazi11ierz Braun 

~ielka ~efor1a teatru w Europie 
Osso li neu1 1984 
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VIUEO INFORMJ'łCJH PROMOCJ.A 
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Specjalizujemy się w produkcji filmów: 

---· -----
REKLAMOWYCH 
PROMOCYJNYCH 
INSTRUKTA'.i!:OWYCH 

Pracujemy w systemach: S-VHS~ U-matic~ Betacam. 
- Oferujemy Państwu : 

·-·--"-''""·-·„--····--------
---------·--·---· 

a także 

profesjonalny montai; 
efekty specjalne; 
grafikę komputerową; 
wersj~ językowe; 

oryginalne scenariusze! 
hasła reklamowe! 
najlepszych realizatorów! 

~ ·4·1 1.\/ I 1. • 



Kierownik literacki - Olga Haak. konsultant programowy - Barbara Buczyńska~Szuba, 
kierownik Biura Obsł ugi Widzów - Maryla Gretschel. kierownik działu .technicznego 
- Czesław Szeliqa, brygadier sceny - Wojciech Łaska , k1ero~nicy pracowni :. 
akustyczne j - Krzysztof Kamiński , elektryczne] - . Mirosław . Orłowski . krawi eckie ) 
damskie J - Bolesł awa Szladkowska , krawieckieJ meskie J - Danuta Kłap i ńska , 

malarsko-tapicerskiej - Jadwi ga Pol niak, plastyczne) - Bogdan Ziółkowsk i 

RedakcJa programu - Olga Haak 
Projekt okładki - Bogdan Ziółkowski 
Komputerowe opracowanie 1 przetworzenie 
projektu okładk i - Macie j W1 ze 
Proqram przep isany przez t ime Il 1 1: A ' 

Druk - Dol noślaski e Zak ł a dy Grat iczne 
11 Wałbrzych u 

Pu nkt Us ł ugowy H I K ~ ~ ofe r uje : 
- pr z e pisywa n i e pra c 1 innyc h t e k s tów, 

d r ukowa nie dro bnych ogłoszeń 
- oraz rek l amówek 1 1 , 

A wszys t ko to w s y stemi e kompute rowym ... 
a d r e s p u n k t u : 

u l. lO OOLec i a 47 . 58-309 Wa łbrzych 
~ 7 23-5 0 od 16° 0 d o 19° 0 

W repertuarze t eat r u 

Tom Kempinski Artur Szachowski 
SOLO NA DWA GŁOSY CHARL01iA I JEJ DZIADEK SZUR-SZUR 

Muza Pawłowa Wo jciech Jesionka 
IDIOTA I INNI NOC DZIADOW 

Sławomir Mrożek Ben Joson 
TANGO VOLPONE 

Lucille Fletcher Mira Micha łowska 
BEZSENNOSC ROZA JEST ROZA. JEST ROZA 

MacieJ Wojtyszko W ł a dys ław Vancura 
POZARCI E KROLEWNY BLUETK I MAŁGORZATA CORKA ŁAZARZA 

Acl::r-es t ea t r-u: 
58-309 Wałbrzych, pl.Te a t ra l ny 1 , ~ 25 0-12 

B~ur-o Obs~ug ~ W ~ dzó~ 
czynne od 730 do 1530 , ~ 25 0-55, przy j mu j e 
zamówienia na bi l ety indywidualne i z b i o r owe 

Kasa. t ea t r- u 
czynna od 1330 d o 15 30 /oprócz pon iedziałków/ 
oraz na godzinę prz ed rozpoczęc iem s pektaklu . 




