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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
zlości żywy j ej obraz, a światu 
z duchowi wieku postać ich i piętno. 

W. Shakespeare 

Premiera: 1 7 V 1992 

Najbliższa premiera: 
Molier 
Mizantrop 

Dyrektor N aczelrry 1 Arrysryczrry 
Tadeusz Bradecki 

Nie zahrną me twory popod '!:adne s tr:cechy . 
Bo wtedy, na szczeście , :!:adny ch strzech nie będ::.ie . 
W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy, 
I tylko świństwo równoc::eśnie rozpelznie się "1vs::ęd::ie. 

Stanislaw Ignacy Witkiewic:: 



Tak zwana ludzkość w obłędzie - niezachowany 
dramat Stanisława Ignacego Witkiewicza. Znana jest 
tylko pierwsza strona autografu z tytułem, obsadą 
(nie wiadomo, czy pełną) i datami pisania. Zapewne 
ostatnia sztuka Witkacego. Być może do niej też odnosi 
się notatka na portrecie gen. Janusza de Beaurin - Wit
kacjusz 1939 15 V po skończeniu ostatniej w życiu sztuki 
i pewne sformułowania z korespondencji autora, tj. 

... piszę sztukę w 3 aktach na 90 str. 
I 5 V 1939, do Karola Ludwika Konińskiego 

Ja napisałem (. .. ) sztukę 3-aktową, bardzo dziwaczną 
- przez 2 tygodnie bylem artystą i nie mogę powiedzieć, 
żeby to było uczucie dodatnie. Raczej świństwo, ale pewne 
uboczne zadowolenie daje. 

24 V l 939, do Bronisławy Włodarskiej 

Jestem trochę zdenerwowany polityką. Rysuję dobrze 
i poprawnie raczej niż dziwacznie. Nie piszę nic. 

22 VII l 939, do Jadwigi Witkiewiczowej 

TAK ZWANA LUCJZKDSC 
waat~DZIE 

OSOBY 

Sztuka w trzech aktach bez epilogu 
1938 

Ksiądz Józef Bymbylak - jezuita. 
W pierwszym i drugim akcie w koronkowej masce. 
Sutanna i biret na głowie. Wysoki, chudy, lat 47. 
Ogolony. 

Chlodwig de Scierva von und zu 
Kr awen a h 1 - mason 17-go stopnia. Bardzo rasowy 
rajchsfrajher zmediatyzowany. W pierwszym i drugim 
akcie w koronkowej masce. Ogolony. Strój żakietowy. 
Cylinder. Rękawiczki i laska z ogromną złotą gałką. 
Lat 47. 

Id a V o 1 po n e - faszystka lat 28. Bardzo piękna 
brunetka. Balowa suknia ciemnoczerwona. 

Ma n g w a 1 bo O u 1 ba fur ro - emisariusz 
karbonarów. Gruby dość brodacz, lat 47. 

Komponowanie zaczęte 6-7 V 1938. 
Pisanie zaczęte 1 Vl tegoż roku. 



Stanish.1 w Ignacy \Vitkiewicz 
cy kl - Wujcio : Ka/ijornii · - Lakopane, 1931 fol. Józef Głogowski 

S zalenie mi trudno Jest podnieść się z tego wszystkiego 
i mam silne poczucie końca wszystkiego. Pośrednio dato 
mi to poznać pewne ujemne strony mojej natury i zwątpiłem 
bardzo czy uda mi się należycie skonstruować ostatnią 
epokę życia i czy wszystko nie skończy się raczej tragicznie. 

3 V I 938 , do Jadwigi Witkiewiczowej 

Grzegorz Niziołek 

RYTM KATASTROFY 

Od rewolucji do Czystej Formy 
Pierwsza sztuka Witkacego, Maciej Korbowa i Bellatrix, 
powstała w listopadzie 1918 roku. Kilka miesięcy wcześ
niej, w czerwcu, Witkacy wrócił z Rosji do Za kopanego. 
Doświadczenia , które stamtąd przywoził, rozmijały ·ię 
z nastrojami, które tutaj spotykał. Rychło stał ię jedną 
z turystycznych atrakcji Zakopanego. Wariat z Krupó
wek. Tajemnicy jego błazeńskich grymasów nikt wów
czas nie rozumiał. Ponieważ jego przeżycia w Ro ji 
miały niewątpliwie charakter traumatyczny, zrodziły 
teatr, który zawsze karmi się sprzecznymi emocjami 
i powstaje na fundamencie rzeczy niewyrażalnych. 
O pobycie w Rosji , a szczególnie o tym, co działo się 
z Witkacym w czasie rewolucji bolszewickiej , nie mamy 
wiele pewnych i dokładnych informacji . Aleksander 
Wat podejrzewał, że tam w Rosji Witkacy był świad
kiem masakry swoich przyjaciół, oficerów: „Mam wra
żenie, że tu był jakiś uraz, może jakieś tchórzostwo, bo 
on wyjątkowo nie lubił o tym mówić". W Macieju 
Korbowie i Bellatrix, w finale dramatu, dochodzi do 
wielkiej rzezi, większość bohaterów ginie przekłuta 
bagnetami przez bandę Marynarzy Śmierci. W żadnym 
innym dramacie Witkacego, jak zauważył Daniel Ge
rould, nie ma takiej ilości „prawdziwych" trupów. 
Maciej Korbowa (tym imieniem Witkacy zwykł ob
darzać swe nikczemne alter ego), potajemnie sprzysiężo
ny z rewolucyjnym motłochem, ratuje swoje życie . 
W dramacie realia rosyjskiej rewolucji są łatwe do 
odszyfrowania i dramat nie został przez Witkacego 
zaliczony do dzieł Czystej Formy. 



Artystą - to już nie będę. 
VI 1939, do Hansa Corneliusa 

Między rokiem 1918 a 1926 Witkacy napisał około 30 
sztuk teatralnych. Zdarzało się, że dwie sztuki kończył 
jednego dnia . To właściwie rodzaj transu, który rządził 
się własnym, po wielokroć powtarzanym rytmem . W ka
żdej ze sztuk powoływany przez pisarza świat ulega 
rozbiciu, rozpadowi. Dotkliwe doświadczenie zagłady 
przeistacza się w pewien wzorzec rytmiczny, którym 
Witkacy, jak mistrz muzycznych wariacji, posługuje się 
z coraz większą wirtuozerią. Wsłuchajmy się w rytm 
brydżowej licytacji, jaka odbywa się w zakończeniu 
Kurki Wodnej w takt wystrzałów ciężkiej artylerii: 

Piki. 
Dwa piki. 
Dwa karo. Dobrze walą. 
Dwa kiery . Świat się wali. 
Pas . 

Kurkę Wodną uznał Witkacy za jedno z pięciu swoich 
dzieł zbliżających się do ideału Czystej Formy. W pol
skiej literaturze jest jeszcze inny utwór, w którym 
przeżycie katastrofy przenika tak głęboko w tkankę 
artystyczną , w rytm słów i dialogów. Nie-Boska Kome
dia Zygmunta Krasińskiego. „W zapisie graficznym 
dramatu góruje pauza - jest to chyba najczęstszy znak 
interpunkcyjny w tekście. To właśnie pauzy wykreślają 
skomplikowany układ dźwięków i milczenia w dramacie 
Krasińskiego . Samoistne sceny przedstawiają całość 
w wycinkach, zaś pauzy są po to, by ujawnić, że świat 
Nie-Boskiej z każdym zdaniem się wali i zatraca. Każde 
następne zdanie jest jak gdyby odbudowaniem tego 
świata od początku". Tak pisała Maria Janion po 
obejrzeniu Nie-Boskiej Komedii w reżyseói Jerzego 
Grzegorzewskiego. 
W Kurce Wodnej, ale i w innych dramatach Witkacego, 
mamy jeden powtarzający się w kilku wariantach wzo
rzec: z tych samych postaci próbuje się stworzyć w miarę 
trwałą konstelację międzyludzką, która jednak rozsypuje 
się przy lada okazji. A to, co jest między sytuacjami, 
ów stan nudy i rozproszenia, staje się główną materią 
dramatu . To jest drugie, ukryte oblicze katastrofy. 



Stanisław lgnf cy Witkiewicz 
Autorytet wielokrotny w /11 •ach - Petersburg, 1915-17 



Jestem dość wytrącony z równowagi sytuacją ogólną 
i Of!.arnia mnie powoli wścieklość i szal bojowy . Skończyłem 
dzts przedostatni portret i jutro zaczynam ostatni. 

24 VII 1939, do Jadwigi Witkiewiczowej 

Ten rytm, któremu był posłuszny Witkacy, nie tylko 
jemu się objawiał. Mniej więcej w tym samym czasie 
Elias Canetti - w niedalekim od Zakopanego Wiedniu 
- tworzy szkice Komedii ludzkiej szaleńców: „Rzucałem 
na papier scenę za sceną, każda była całością sama 
w sobie, żadna nie wiązała się z innymi, ale wszystkie 
kończyły się gwałtowną katastrofą, tylko to je łączyło, 
a gdy dziś biorę do ręki te fragmenty, które z nich 
pozostały, wydaje mi się, iż miały swoje źródło w peł
nych bomb nocach nadchodzącej dopiero wojny." 

Komedia dełl'arte w Czystej Formie 
W Onych piekielna komedia dell'arte aranżowana przez 
Tefuana służy zniszczeniu od środka teatru, ostatniej 
ostoi przeżyć metafizycznych, jest narzędziem erotycznej 
zemsty na dawnej kochance, a także zarzewiem rewolu
cji i drogą do pełnej automatyzacji. Komedia dell'arte 
w Czystej Farmie odkrywała kształt, raczej bezkształt, 
przyszłego życia, które tak przerażało Witkacego. 
Tak zwana ludzkość w obłędzie, ten tytuł mogłaby nosić 
każda jego sztuka, a tymczasem obejmuje puste miejsce 
po sztuce zaginionej . Pisał ją Witkacy w 1938 i praw
dopodobnie 1939 roku ze świadomością, że jest to jego 
ostatni dramat. Sam tytuł już mówi tyle, że nie trzeba go 
rozwijać w fabułę, a puste miejsce pod nim można 
zapełniać w różny sposób. Wydarzeniami politycznymi, 
które towarzyszyły powstawaniu sztuki. Dramatyczny
mi epizodami z życia Witkacego już po wybuchu wojny, 
zakończonymi samobójczą śmiercią po wkroczeniu na 
teren Polski Armii Czerwonej. Ale puste miejsce, owa 
dziura kryjąca się za tym szyderczym i jadowitym 
tytułem, jest jak ukryty wir, zdolny wessać wszelkie 
formy obłędu . Również te najbardziej współczesne. 
Wydawało się, że na jady Witkacego jesteśmy uodpor
nieni. Teatry bowiem grywały go jako autora dobrze 
napisanych fars , o wiele śmieszniejszych (dla współczes
nego widza) od Scribe'a czy Bałuckiego. Ale trucizny 
zostawione przez Witkacego mogą zacząć działać, gdy 
zostaną dobrze wprowadzone w Zywy organizm teatru. 



Pusz się, draniu, pusz się, pusz -
Potem hycniesz w grób i kusz. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

Przed rozpoczęciem Tak zwanej ludzkości w obłędzie 
Witkacy poprawiał po raz kolejny Niemyte dusze: 
„Trzeba zacząć walić w mordy, myć niechlujne pyski 
i głowy trząść, i łbami zafajdanymi walić o jakieś 

chlewne ściany z całych sił, bo naprawdę, jak przyjdą 
wypadki przerastające naszą epokę obecną - łatwych 
tryumfów w Lidze Narodów czy czymś podobnym - to 
mogą zastać już nie naród, a kupę płynnej zgnilizny: 
vermine de !'Europe, jak nazwał swych ziomków pewien 
polski dyplomata". 
Rozłażące się robactwo było obrazem, który zadręczał 
wyobraźnię Witkacego. Taki miał być ostatni akord 
katastrofy. 
Pozostaje pytanie: co począć z tak konsekwentnym 
katastrofizmem. Uznać go za spełniony? Stało się to już 
banałem. Podpisać się pod nim? Taka postawa, zważyw
szy indywidualne doświadczenia Witkacego, może trącić 
fałszem. Wszelką zaś polemikę Witkacy rozbraja we
wnątrz swego systemu, traktując jakąkolwiek nadzieję 
jako oszustwo i złą wiarę. Jest nadzieja, że jego kata
strofizm, pojmowany przede wszystkim jako perspek
tywa widzenia, skrzyżowany z naszymi doświadczeniami 
stworzy mieszankę wybuchową. Stanie się zbawiennym 
błyskiem dystansu, iskrą olśnienia, a przy okazji 
zaspokoi dzisiejszy głód szyderstwa, tak niepodobny 
do tego, co czuliśmy jeszcze parę lat temu. 
Katastrofizm Witkacego ma jednak również swoją we-

. wnętrzną przestrzeń, która zawsze może być wykorzys
tana po to, aby umieścić w niej lęki, które zamieszkują 
dno wszelkiego, świadomego siebie istnienia. 

RZECZ~PQLTfA rnmnaeem kuku'y 



Gdzieś u samego podłoża jego jestestwa ( ... ) musiał 
dokonać się jakiś kataklizm, jakie,{ załamanie, czy jakieś 
pełne przerażenia olśnienie dziwnością i obcością bytu, 
które mu już potem nigdy spokoju odzyskać nie pozwoliło. 
I wszystko, co potem stara! się myślą swoją zdobyć, to 
byto to, by tę dziwność jakoś uzwyczajnić, by tę niesamo
witość i zasadniczą wrogość istnienia dla czlowieka jakoś 
oblaskawil:, umożliwić człowiekowi żyć w świecie zasad
niczo obcym i wrogim. ( .. .) Z przerażenia tego, ze wstrzą
su (. .. ) rodziła się nie tylko jego sztuka, ale i jego 
filozofia - i wszystkie jego szamotanie się życiowe. 

Roman Ingarden 

fol. .l.R. Eyerman 

(. .. ) na dnie istnienia, u samych jego podstaw tkwi jakL{ 
piekielny nonsens i to nonsens nudny. Ale ta nuda jest 
wynikiem dzisiejszych czasów. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcv 



-,;/ 
RZECZPOSPOUTA 

RZECZPOSPOLITA jest dziennik.iem 
przede wszystkim dla ludzi zajmujących się gospodarką, 

ale często i dużo pisze również o kulturze. 

Dostarczamy polskim (i nie ty lko) biznesmenom 
informacji, komentaIZ} i opinii 

o najważniejszych wydarzeni eh kulturalnych 
w kraju i na świecie. 

Rozmawiamy na naszych łamach z wybitnymi po taciami polskiego 
życia kulturalnego, 

m.in. Tadeuszem Konwickim, Kazimierzem Brandysem, 
Gustawem Holoubkiem. Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim. 

Prezentujemy przykłady wspierania kultury przez polskich biznesmenów 
i sami wspieramy inicjatywy artystyczne. 

~ 
RZECZPOSPOUTA lu li r VC 

War zawa. pl. Staryn.kiewicza 7, tel. 628 34 Ol do 9. 
Wydawca: PreS>p ublica sp . z o.o. Prenumer"ta - jednostki kolportażowe RUCH . 

Stary Teatr im. Heleny Modrze jewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 K raków 
Dyre/eJor Naczelny i Artystyczny 
tel. 212977 
Z -ca Dyrektora ds. Administracyjnyr;h 
tel. 21 33 53 
Sekretariat 
tel . 2129 77, 21 33 53 
fax 21 33 53 
telex 2 64 3 stary pl 
Dgż_a S cma 
pl. Szczepański 1 
kasa bilet0wa ul. Jagiellońska 3 
teł. 22 4-0 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
Scena Kameralna 
ul . Starowi ' Ina 21 
kasa bilet0wa ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 21 19 95, 21 19 98 
Mała Sema 
ul. Sławkowska 14 
teł. 215976 
kasa biletowa ul. J agiellońska 3 
Sala im. H ele'!) M odrz.o/ewskie; 
pl. Szczepański 1 
kasa biletowa ul. Jagiel lońska 3 
Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
- wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 

10°0 - 13° 0 i 1 °0 
- 1 °0 oraz 2 godziny przed spektaklem 

- niedziela 17° 0 - t 9° 0 oraz 2 godziny przed spektaklem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed spektaklem 
Organizacja Widowni 
ul. Jagielłoń ka 3 
rezerwacj biletów indywid ualnych i grupowych 
codzieunie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 
8° 0 

- 16° 0
, w soboty 8° 0 - 13° 0 

tel. 2240 4-0 lub centrala tel . 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
M11ze11m Starego Teatru 
pl. Szczepański 1 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
czynne na godzi n przed przedstawieniem w czasie antraktu 

Rtt/11./e;;a progr11M11: 
uryl3 Zielińska 

Oprac '"'" grafitz.M: 
Lech Praybylski 

kbd: Laklad ·~lodu Tekstów KR.AKSET e Drll.k DEKA Kraków cel SS 1906 e N>klOO 10000 •li'· 



Przyjaciele wspierqjqcy finansowo 
Stary Teatr: 

RZECZ~POLITA 



DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Jerzy Grzegorzewski 

TAK ZWANA LUDZKOSC 
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według Stanisława Ignacego Withiewicza 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Autoportret - Zakopane, 1912-14 

Jestem jak jakiś nabój wysokiej marki eksplozywności, leżący spokojnie na łące. Ale 
dotąd nie mam armaty i nie ma mnie kto wystrzelić. A tego sam nie potrafię - muszę 

mieć ludzi. 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, Matka 


