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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej 1ysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 
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I ty będziesz artystą 
Jan Błoński 

Nad kolebką chłopca pochyla się wróżka i mówi: Ty także będziesz 
artystą ... Nikim innym zostać nie możesz, bo w sztuce skupia się 
wszystko, co najwyższe i najlepsze w człowieku. Sypie hojnie 
talentami: w „trzech kreskach dziecinnego rysunku" rozpoznaje 
plastyczne uzdolnienie ojciec, co potwierdzają malarze, którzy będą 
się opiekować czy interesować „Stasiem": Stanisławski, Kossak, 
brat Albert, Ślewiński czy Mehoffer. Zabawne dramaciki, które dla 
uciechy własnej i rodziców pisze ośmioletni chłopczyk, świadczą 
o dziwnym poczuciu humoru i niezmożonej zdolności fabulacji. 
„Jeżeli Tobie się zdaje, że Ty nie będziesz nigdy pisał - pocieszał 

później syna Stanisław Witkiewicz - to bardzo się mylisz. 
Właściwie jest to Twoja potrzeba od dzieciństwa i potrzeba ta nie 
opuszcza Ciebie, objawia się rozmaicie, a przyjdzie czas, kiedy 
pod naciskiem jakiegoś przypadku zaczniesz pisać całkiem na 
serio". Wreszcie filozofia: młodzieńczy rękopis Marzeń impro
duktywa nosi datę 1904 roku, ale pierwsza część jakby z grudnia 
1902, następne z 1903 - siedemnastoletni więc, siedemnastoletni 
Witkacy potrafi, mimo nieuchronnej naiwności, obejmować 
syntetycznie historię filozofii, rozsądzać Kanta i Schopenhauera ... 
Obfitość darów zdaje się zapowiadać szybki i radosny rozwój. 
„Widzisz, jak masz proste i jasne teraz drogi życia - mówi 
szesnastoletniemu ojciec - Sztuka wypełni po brzegi Twoją 
umysłowość, a zdolność współczuwania i ludziom i «tchórzom» 
wypełni czucia („.) Jak tak dalej pójdzie z Twoim malarstwem, 
będziesz cudownym dowodem prawdziwości moich teorii o sztuce, 
a sam w latach, w których inni uczą się abecadła na niezrozumiałym 
szkolnym elementarzu - będziesz niezależnym majstrem" /L 46/. 
Jeśli był więc kiedy chłopiec, naznaczony piętnem sztuki, to na 
pewno młody Witkiewicz. O ile wiadomo, nigdy nie chciał być 
nikim innym niż ojciec, nigdy nie wyobrażał siebie inaczej niż jako 
artysty ... Lecz decyzja zapadła niejako bez jego woli, wcześniej, 
niż we własnym życiu rozpoznał przymus sztuki: stanowiła ona 
jakby wyrok, któremu za wszelką cenę musiał sprostać. Stanisław 
Ignacy czuł się więc przygnieciony powołaniem, niewątpliwie 
prawdziwym (talentu wmówić nie można), ale obudzonym jakby 
za wcześnie i od razu niemal intelektualnie świadomym, jeżeli nie 
nadświadomym. 



Stanisław Witkiewicz, zdjęcie wykonane przez syna 
Lovrana, I 913 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, autofotografia 
Zakopane, 1912 



Było w tym przymusie artystyczności trochę fałszu, wysilenia ... 
i było trudu ponad siły dwudziestoletniego człowieka. Dlatego też 
zapewne dojrzewanie Witkacego trwało osobliwie długo 
i przebiegało z największymi oporami. Kiedy miał szesnaście lat, 
ojciec zwracał się doń jak do dorosłego artysty. Ale w 191 O roku, 
kiedy więc miał lat dwadzieścia pięć, był mężczyzną tak dziecinnym 
i niepewnym własnej wartości, że obrażał się, kiedy rodzice 
nazywali go w listach dzieckiem ... Przez prawie piętnaście lat żył 
w Witkacym niedokształcony młodzieniec, chwiejny, rozproszony, 
przekonany, że przegrywa narzuconą sobie walkę o sztukę. „Trzeba 
się ruszyć z miejsca, do którego już doszedłeś - pouczał ojciec ... 
i przecież nie bez powodu - Skupić się naprawdę - nie rozpraszać 
się i nie gonić ciągle za czymś zewnętrznym". I znowu: „nie 
przyzwyczajać się do pewnego niechlujstwa psychicznego, klór· ~ 
jest niebezpieczne i zdradnie wciąga człowieka w nizinę". A nawet 
wypominał mu ojciec, niczym „filister", którym doprawdy nie był 
- że nie zapewnił sobie niezależności, samodzielności, materialnych 
środków istnienia ... Do niepowodzenia życiowego przyznawał się 
zresztą sam Witkacy, pisząc - z wielką naiwnością! - do kochanki: 
„Jak pomyślę, że jestem tak potwornie stary, zimno mi się robi. 
Teraz wszystko robię z tą myślą, żeby jak najprędzej mieć 
niezależne stanowisko". Próżne postanowienie! Młodemu artyście 
wszystko kruszy się w rękach ... Jego własny talent bawi się z nim 
w chowanego, to odsłaniając, to skrywając perfidnie ... 
Osobliwość położenia, w którym znalazł się „Staś", nie uszła 
uwadze ojca. Spostrzegł on, że niemoc i rozproszenie syna świadczą 
- paradoksalnie - o skrytej sile i zdolności twórczej: „Masz jedną 
szczególną właściwość ( ... ) - pisał - dążność do świadomego 
przeobrażania siebie, do wytwarzania w sobie tego, co nazywasz 
wartościami istotnymi, do przełamywania swego stanu obecnego 
dla wytworzenia innych sił kierowniczych życia. Bardzo to jest 
cenny przymiot ( ... ) mnie się zdaje - może się mylę - że Twoje 
wielokrotne walki wewnętrzne, Twoje zwycięstwo nad tym, co 
nazywasz upadkiem i znowu powrót do stanów obniżenia energii 
życia i rozprężenia sił duszy, że może wszystko to wynika z tego, 
że ten podstawowy punkt, na którym chcesz zbudować istotny stan 
duszy ( ... ) nie jest dobrze przez Ciebie uświadomiony lub też 
w swojej istocie chwiejny. Do czego właściwie Ty chcesz swoje 
wewnętrzne przeobrażenie się przystosować? Jaka jest ta 
kierownicza idea, która ujmuje w całość ścisłą wszystkie wszystkie 
rozbieżne władze i poruszenia duszy?". Jakże to mądrze zobaczone 
... Stary człowiek widzi psychiczną chwiejność syna, „stany 
obniżenia energii życia" czyli -mówiąc współcześniej - skłonności 

depresyjno-maniakalne, które tak dadzą się później we znaki 
Witkacemu. Ale nie ogranicza się do współczucia, nie chce wcale 
syna - uspokoić. Domaga się raczej, aby ze słabości wykrzesał 
siłę! Mówi więc o myśli, sztuce, dziele, nie o gruncie, na którym 
rosną: pyta o „kierowniczą ideę", która by uporządkowała wnętrze 
początkującemu artyście. Czym ona mogła być - ta idea? 
Własne listy do ojca Witkacy spalił. Ale i tak trzeba by zapewne 
odpowiedzieć za niego. Albowiem „kierownicza idea" była przecie 
i nieuświadomiona jeszcze w zupełności i „w swojej istocie 
chwiejna", rozdarta - jak zobaczymy - między dreszcz 
metafizyczny a pragnienie intensywności życia„. Ta idea to sama 
doktryna estetyczna i samo dzieło literackie Stanisława Ignacego: 
dzieło, które się nie „chciało" narodzić. Tak dotkliwie i boleśnie 
nie chciało, że w dwa Jata później, w roku 1914, w liście z Cejlonu, 
napisanym już po samobójstwie narzeczonej, za które Witkacy czuł 
się - nie bez słuszności - odpowiedzialny, ogłaszał się ostatecznie 
za bankruta. „Hotel w którym mieszkamy na zboczu gór pokrytych 
palmami, lianami i czort wie czym, otaczających jezioro pełne ryb 
i żółwi, jest zaczarowanym pałacem (8 rupii zjedzeniem). Wszystko 
to sprawia najstraszniejsze cierpienie, ból nie do zniesienia, bo Jej 
nie ma ze mną. Tylko rozpacz najgorsza i bezsens widzenia tej 
piękności. Ona tego nie widzi - a ja nie jestem artystą". 
Ona tego nie widzi - a j a n i e j est em artystą. 
Zdumiewające wyznanie. Gdybym był artystą, nawet śmierć 
dziewczyny byłaby - może - odkupiona. Trzydziestoletni prawie 
Witkacy wywiesza białą flagę. Nie dlatego, że - spustoszony 
romansem ze słynną aktorką - przyczynił się następnie do 
samobójstwa narzeczonej. Nie dlatego, że nie miał zawodu, 
stanowiska, pieniędzy. Dlatego, że stracił wiarę we własne 
powołanie. Sztuka pożarła go i porzuciła: dorósł, ale do pustki, 
jego dojrzewanie było daremne. Mylił się, oczywiście: nie poznał, 
że sam sobie tę pustkę wyprorokował, że zapowiadała właśnie 
artystyczne spełnienie. Bo też nie przypuszczał, że objawi się aż 
tak okrutnie„. 
W 622 upadkach Bunga mówił do bohatera pzryjaciel, baron 
Brummel: „Ty przeszedłeś już i rozwój intelektualny, i wielkie 
uczucie, i perwersje, i upadek - wszystko. Wszystko na małą skalę, 
bez tego rzucenia sobą o wieczni zamkniętą ścianę nieroz
wiązalnych problemów, o które uderzając całym sobą człowiek się 
tworzy i kształtuje. Ty właściwie w praktyce masz naiwną dziecięcą 
wiarę, a au fond nie wierzysz w nic. Potem wypadki się skończą . 
Jest pustka i szukasz nowych, a od czasu do czasu namalujesz coś 
albo napiszesz wierszyk i masz chwilę złudzenia, że jesteś artystą„.". 



W 1914 roku wypadki się skończyły, przynajmniej osobiste ... razem 
zaś z wypadkami mylne pojęcie o własnej sztuce, co Witkacy odczuł 
jako porażkę powołania i sytuację bez wyjścia. Groteskowa śmierć 
Bunga - sobowtóra Stanisława Ignacego - zapowiadała już gorzkie 
wyznanie cejlońskiego listu. Obiit Gustavus ... lecz Witkacy nie 
wiedział jeszcze, że narodził się w nim ktoś nowy: do pisania zabrał 
się dopiero w roku 1917 i 1918, tym razem poważnie i z niezwykłą 
energią. Ale jeszcze wtedy, kiedy z antypodów przybył do 
Petersburga, znajdował się w „rozpaczliwym stanie apatii 
i inercji", z którego wyrwała go decyzja wstąpienia do rosyjskiego 
wojska , będąca - o ile można wnosić - nie tylko wyrazem chęci 
„bronienia Polski", ale raczej arbitralnym wyzwaniem, rzuconym 
losowi ... 
Dokumentami dojrzewania młodego Witkacego są obrazy, 
filozoficzne me?ytacje, listy bliskich ... i, przede wszystkim, 622 
upadki Bunga. Swiadczą one o nieustannej wewnętrznej dyskusji 
nad warunkami sztuki i naturą artystycznego powołania, zamkniętej 
wszakże wyznaniem klęski i kilkuletnim milczeniem. „A ja nie 
jestem artystą." Dlaczego dojrzałość przybrała formę porażki? 
Można by chyba odpowiedzieć tak: przez całe to dwunasto - czy 
piętnastolecie toczył się w Witkacym proces stopniowego rozpadu 
młodzieńczego ideału artysty. Przez ten rozpad prześwituje przyszła 
oryginalność, ale jeszcze nieuświadomiona ... Tymczasem przeważa 
żmudne i powolne pokonywanie (albo przekształcanie) obu 
inspiracji Stanisława Ignacego: tej, którą zawdzięczał ojcu i tej, 
którą przyniosło mu doświadczenie modernizmu. 

Pożegnanie z „ Witkacym " 
Małgorzata Dziewulska 

W latach sześćdziesiątych, po „odkryciu" Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, pewna starsza dama z towarzystwa obruszała się 
bardzo na to, że wiele osób w mowie i piśmie nazywa go 
„Witkacym". Uważała to za rażącą poufałość, na którą przed wojną 

pozwalali sobie tylko ludzie z kręgu jego przyjaciół. I chyba 
rzeczywiście w tej fascynującej wówczas młodzież artystyczną grze 
w Witkacego tkwiło pewne niezawinione nadużycie. Ale też ów 
protekcjonalny ton doskonale pasował do pilnego zapotrzebowania 
na prześmiewczą i błazeńską inteligencję, która dodawała otuchy 
z którą dobrze było być na ty. Odpowiednio zastosowana, obnażała 
absurdy ówczesnego życia publicznego i jednocześnie pozwalała 
nawiązać bliższy kontakt z typem absurdalnej wyobraźni i sur
realistycznego humoru, który przybywał z Zachodu. Stąd też po 
części kariera „Witkacego'', niby to dla odróżnienia syna od ojca. 
Ale było i inne zapotrzebowanie. Propaganda oficjalna akceptowała 
chętnie fascynacje elit, pod warunkiem wszakże, by chodziło o postaci 
pozbawione wielkiego formatu, które by - na przykład - trąciły 
zapachem dekadencji. Oczywiście działo się tak, póki nie zostało 
naruszone jakieś tabu. A sprawa Witkiewicza, śmierć Witkiewicza 
sąsiadowała z największym obok Katynia tabu Polski Ludowej. 
Zabawa trwała więc na granicy cenzuralności, tembardziej, że 
Witkiewicz nie był żadnym dekadentem, co najwyżej nosił taką 
maskę. Odkryto go jako awangardzistę i prekursora myśli 
zachodniej. W tym europejskim obrazie brakowało jednak 
„drobnej" i bardzo wschodnio-europejskiej informacji o tym, co 
się stało w Polsce w dniu jego samobójczej śmierci, 17 września 
1939 roku. Toteż europejskość intelektualistów tamtej doby, 
żywiona nadzieją na wyprowadzenie polskiej kultury z przed
wojennego prowincjonalizmu (który ponoć zatapiał Witkiewicza) 
a jednocześnie zmuszona do przemilczania faktów - skazywała 

nas na bladą odmianę uniwersalizmu. 
Było to więc odkrycie pisarza bez wymiaru tragicznego jego życia 
i twórczości. Byliśmy z „Witkacym" za pan brat, powtarzaliśmy 
w nieskończoność jego żarty, cieszyliśmy się z aluzji, na które 
można było te koncepty przerobić - i niewiele więcej. Dlatego 
tragikomiczna jest nie tylko sprawa pochówku, kolejnych 
ekshumacji, owa potwornie śmieszna historia, łabędzi śpiew 

komunistycznej polityki kulturalnej. Coś więcej: Witkiewicz był 



Stanisław Ignacy Witkiewicz z Janem Krzeptowskim-Sabałą 

Zakopane, około J 891 roku 



przez blisko dwa dziesięciolecia intelektualnym i artystycznym 
bawidłem Peerelu. 

*** 

Jest jedno stare zdjęcie, złamane i z obdartym rogiem: mały 
Stanisław Ignacy ze starym Sabałą, a widać na nim niemal tylko 
sylwetki - Jan Krzeptowski ma na sobie góralską cuhę i kapelusz, 
Stanisłw,jest w płaszczyku i konfederatce. Idą razem zakopiańskim 
ugorkiem w śniegu. 
Co się stało pomiędzy tamtą magiczną chwilą, gdy- prawie sto lat 
temu - ktoś ją dla nas utrwalił, a siedemnastym września 
trzydziestego dziewiątego roku? I co się stało pomiędzy tamtą 
chwilą a naszym czasem, czyli na przestrzeni całego wieku? 
W tym pierwszym przedziale czasu wydarzyła się katastrofa 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wiele chyba nie przesadzę, kie<ly 
powiem, że w tym drugim przetoczyła nasza własna. Ktoś może 
będzie wolał ją nazwać komedią, obojętne. 

Na tym zdjęciu, jeśli pamiętać, co nadejść miało, jest wszystko -
otchłań między zacną przeszłością, a przeczuciami Witkiewicza, 
które już niedługo miały położyć złowrogi cień na jego życie. 
Dlatego góry, wycieczki i narty, w których ów pierwszy szerszy 
odbiór Witkiewicza nie znajdował tematu, ciesząc się raczej 
aspektem bohemy, alkoholu, narkotyków, niby to demonicznego 
erotyzmu czy czego tam jeszcze - są tak niezmiernie ważne. 
Oznaczają nie tylko wspaniały świat, w którym wyrósł i który 
szybko został wyniszczony najpierw w jego własnych 
prześladowczych wizjach, a potem z całą dokładnością życia 
naśladującego sztukę - naprawdę. Staramy się dziś łudzić, że nie 
całkiem do końca. 
Inteligencko-ludowy mit Tatr czy wręcz - dzięki Vincenzowi, 
Stempowskiemu - Karpat, to jeden z najpiękniejszych elementów 
naszej tradycji, jakże zresztą bliskiej innym rejonom Europy z ich 
z kolei górami, żeby choć przypomnieć tradycyjne znaczenie 
chodzenia po górach dla edukowanych Francuzów czy Rumunów. 
Ale zobaczenie Witkiewicza - syna na tle Tatr daje materiał, by 
umieścić go wreszcie w perspektywie najszerszej i najbardziej 
uniwersalnej, na jaką nas w Polsce stać - w perspektywie 
romantycznego tragimu. Czyli może „na najwyższej igle góry Mont
B lanc", ale przede wszystkim na cmentarzu. Także jako 
powracającego na ziemię ducha, który, jak duchy Obrzędu Dziadów, 
jak umarli Kantora, czegoś przecież od nas chce. Jesteśmy mu 
niezbędni i on jest nam niezbędny. 

Jego postać, czy tego chcemy czy nie, rysuje się już dziś w planie 
mitycznym. Ale mity są potrzebne, choćby po to, byśmy mogli 
bawić się kontrastami, które upodobała sobie sztuka współczesna: 
tajemniczym związkiem pospolitości z dostojeństwem, upokorzenia 
z wielkością, kompromitacji z apoteozą. 
Tragicznym tonem brzmią też dzisiaj listy ojca i syna. Nie był to 
banalny konflikt pokoleń, ale coś więcej. Dwie świadom')ści 
biologicznie i kulturowo przylegające i zarazem księżycowo 
odległe, jak ciosem siekiery w jednym nagle miejscu wycięta 
historyczna przepaść. Głuchy brak porozumienia; u ojca 
niemożność wyobrażenia sobie, co gryzie to tak utalentowane, 
dorastające, potem dorosłe dziecko. U syna - świat przeczuć, które 
go zamęczały, choć nie mógł tego racjonalnie wytłumaczyć, nie 
potrafił tego nazwać. Skąd mógł wiedzieć, że to w gruncie rzeczy 
własna wrażliwość wielkiego wizjonera podsuwa mu obrazy 
przyszłości? Ten wewnętrzny kłopot przybierała więc postać 
błazeństwa, bo to już nie były czasy Wernyhory, lecz początek 
świata powszechnego skundlenia, gdzie, jak mówi Leon w Matce, 
prorok może być świnią i to nikogo nie dziwi. 
Pora, by o Nim rozmawiać ponad chichotliwym schematem 
fenomenalnego dekadenta, który co prawda źle skończył, ale zrobił 
światową karierę. Już nie jako o przedwczesnym awangardziście, 
czy genialnym samotniku w zaułkach Ciemnogrodu, ale zwyczajnie 
- jak o figurze czegoś, co ośmielę się nazwać katastrofą duchową 
nas wszystkich. Patos nam nie grozi, bo zbyt to wszystko jest 
śmieszne. 



Stanisław Ignacy Witkiewicz, au tofotografia 
Zakopane, około 19 1 O 

Fotografie pochodzą ze zbiorów 
Stefana Okołowicza 



KAżIDY K LKEN1r 
J JE§ N AJWA'.ŻNKJEJSZ1'{ 
Stworzyliśmy bank z myślą o spełnianiu oczekiwań naszych 

Kliet1t6w. Według "Gazety Bankowej" najlepszy i najbewie
czniejszy polski bank. Staramy się zaspokoić życzenia każdego, 
kto obdarzy nas zaufaniem. Nasi pracownicy codziennie służą 
Państwu radą i pomocą w ponad 100 plac6wkach Banku BPH 
na terenie całego kraju. W naszej bogatej ofercie każdy znajdzie 

coś odpowiedniego dla siebie. 

Lista naszych propozycj i j est długa i stale uzupełniana, gdyż 

wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom. Każdy Klient jest dla nas 
najważn iejszy, bo myślimy o ludziach, nie tylko o pieniądzac h . 

Centrala Banku 
ul Na Z1etdz1e 11, 30-521 KRAKÓW 

1e/ ( 12)223333,{ 12} 187888 ~-

'~ U2!2'69'B~~K BPH~ 
BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY SA 

KLUB STAREGO TEATRU 

OSORYA 

ZJl.Pl(5l5ZJL 'DO 

2(1:ST2L 'll!l(JłCJ I 
1(.9ł 'WJ Jł2(9{[ I 

1J1\f 9\[1( r:BYl!l('ll 
(j .9Ll./E1\f I 

ponietfziafek,-so6ota 1200-2400 nietfziefa l:J00-2400 

O!PEl(TlL SPrrJJlL'J..[,JL 

SPE'1(5YL'l(L Z 'l(OLJ'LCJ.q 
rezerwacja sto[if<.:.9w tef. 22-80-20 w.123 

1JJJ2(1JJJ2(JL I 'lO!Jv[JJSZ CI'EP.LI9{JC')' 

'.Kfu6 Starego 'Teaatru "Osorya" 
31-010 'l([a/(.Pw ulJagie[fońsl(a 5 tel!f a.z., 22-80-20 w.123 



Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 
do kawiarni ,,MASKA" 

otwartej od godz. 9 do ostatniego gościa 

Tadeusz Huk 
Krzysztof Janarek 

Jagiellońska 1 
Stary Teatr 

tel. 22-85-66 w.131 

·„ 

Stary Teatr im. Heleny .'v!odrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 

Sekretariat 
tel. 21 29 77 
fax 21 33 53 
telex 32 64 83 

Duża Scena i Sala im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. .Jagiellońska I, kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 , 22 80 20 

Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 21 l 9 95, 2 l 19 98 

Ma/a Scena 
ul. Sławkowska 14, kasa biletowa - ul. Jagiellońska I 
tel. 22 40 40 lub centrala 22 85 66, 22 87 63 , 22 80 20 

Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
- wtorek. środa, czwartek, piątek, sobota 

I ooo - I 3°1
' i 1700 - 19°0 oraz 2 godziny przed spektaklem 

- niedziela 1700 
- l 9°0 oraz 2 godziny przed spektaklem 

- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed spektaklem 

Organizacja Widowni 
ul. Jagiellońska l 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych 
sprzedaż kart stałego widza 
- codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 9"'' - l 7"' 
- w soboty 9Qj' - 14°0 

tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 , 22 80 20 

Biuro Promocji Zagranicznej Starego Teatru 
ul. Wołodyjowskiego 67a 
02-724 Warszawa 
tel ./fax ( 22) 43 48 99 

Muzeum Starego Teatru 
ul. .Jagiellońska l 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 , 22 80 20 
czynne na godzinę przed przedstawieniami i w czasie spektaklu 

Redakcja programu: Maria Klorzer 
Opraco wanie graficzne: Lech Przybylski 
Sk/ad komputerowy: Piotr Kołodziej 
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SCENOGRAF JA 

l e 1. 01orów 

o, 1d 1 u Dokumentacji 
l u ZASP 

DYR.EKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

Jerzy Jarocki 

' -~ 
według Stanisława Ignacego Witkiewicza 

AKTORZY 

Jan Frycz 

.t'aweł Tołwiński 

Krzysztof Globisz 

Szymon Kuśmider 

Andrzej Hudziak 

Danuta Maksymowicz 

Zygmunt Józefczak 

Małgorzata Rajewska-Krzysztofik 

Beata Fudalej 

Dorota Segda 

Katarzyna Gniewkowska 

Ryszard Łukowski 

Krzysztof Stawowy 

Witkacy 
Wa/purg 
Stanisław Ignacy 
Czeladnik II, Pacjent II, Griin, Czarny, Aktor II 
Stary Grabarz 
Diabeł I, Sajetan, Pielęgniarz I, Brat I, Aktor V 
Miody Grabarz 
Diabeł II, Czeladnik I, Pielęgniarz II, Brat II, Aktor I 
Mit as 
Ba/tazm: Pacjent I 
Mat ka 
Siostra Barbara 
Ojciec 
Profesor, Burdygiel 
H lenka 
Dziewka Bosa, Pacjentka I, Czarna 
Ni na 
Erynia I, Anioł II, Księżna, Pani Alina, Jadwiga 
Czesia 
E1ynia II, Anioł I, Siostra Anna 
Solska 
Erynia III, Hilda, Pacjentka II 
Pełnomocnik 
Diabeł !II, Hiperrobociarz. Aktor IV 
Urzędnik 

Diabeł IV: Kmiotek I, Aktor III 
Sobowtór Witkacego 
Kmiotek II 

REŻYSERIA 

Jerzy Jarocki 
CHOREOGRAFIA MUZYKA 

Jerzy Juk-Kowarski Agnieszka Łaska Stanisław Radwan 
Korepetycje muzyczne: Barbara Sikfucka 

Asystenci reżysera: Maciej Fugas (WRD PWS7J, Jan Klata rwRn PWST), Anna Bas (TEATRowc1,1 w; 
Asystent scenogra/ó: Tomasz Polasik 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH A 
IJ„ \K J'll((."l ,.,i:l1-~l• '-"!lll0Jr"I ,...,. 

!!! W CZASIE PRZEDSTAWIEŃ NIE WOLi\O FOTOGR.\FOWAĆ, FIL\IOW.·\( ANI DOKONYWAĆ NAGRAŃ DŻWlf;KOWYCH !!! 

Z-ca Dyrektora ds . Administracyjnych Ryszard J Skrzypczak • Kierownik Muzyczny Mieczysław Mejza 

inspicjent 
sufler 

kostiumy: 
pracownia krawiecka damska 

pracou:nia krawiecka męska 
dekoralje: 

p racownia butą(orsla.1 

praco H·nia malarska 
pracovmia stolarska 
pracownia ślusarska 

pracownia tapicerska 
charakteryzacja 

.hviallo 
dźwięk 

główny b1J•gadzista 
kierownictwo techniczne 

koordynacja pracy artystyc.znej 

Zhigniew Kaleta 
Iwona Gołębiowska 

Halina Dralms 
F1y de1y k Kalk11s 

Barbara Nowak 
Małgorzata Talaga 
Wiesltrw Wróbel 
Leszek Bubak 
Jan Regulski 
Zofio Zieli1iska 
Adam PiH-'OWar 

1Wiec=ys /a w Gu=gan 
Wiesław Malek 
.Jer=y Kalak, Anna Kammer 
A4algor:::.ata Piotrmfska-Jarw_;z, Urszula Więcek 

!!! PREMIERA NA SCENIE KAMERALNEJ ' DNIA //l~JJJJ~OKU "' 



Jan Błoński 

O Stanisławie Ignacym Witkiewiczu 

Przedziwne splątanie: zachęcony przez ojca, Witkacy uznał własny subiektywizm za warunek autentycznej twórczości . Zarazem 
jednak- radykalizując podjętą myśl -odmawiał podporządkowania tej subiektywności czemukolwiek. Ile razy musiał rozpaczać, nie 
rozpoznając w sobie cudownego daru! Może wcale nie był artystą? Pochylony nad sekretem jaźni własnej gotów był- dla wzbudzenia 
czy pobudzenia talentu - ryzykować wszelkie przygody i doświadczenia, na sobie naprzód, ale również na bliźnich .. . co naturalnie 
oburzało ojca. Udręczony powołaniem, Witkacy czuł się także przerażony groźbą wewnętrznej pustki , na którą sam się niejako 
skazywał! Jakże jego ,ja" miało sięgnąć obiektywacji? Pustkę , powstałą w duszy artysty po wygnaniu natury i społeczeństwa, 

zapełniła w koócu (ale napewno nie całkowicie ... )- metafizyka. Ale metafizyka nie czekała w drzwiach: należało ją dopiero stworzyć . 

Wbrew ojcu: albowiem oparcie sztuki na filozoficznym sekrecie było ostatnią i największą z synowskich zdrad. Witkiewicz stał 
przecie zawsze na twardym gruncie estetycznego empiryzmu, niegłębokiego może, ale trzeźwego i użytecznego : „Sztuka jest faktem, 
który rozpoznajemy zmysłami, który jest rzeczą, tworem naszego umysłu, naszych zmysłów i naszych rąk, jest czymś, czego nie 
możemy mierzyć ani rozpoznawać i oceniać przy pomocy ode1wanego absolutu„. Po Jatach syn odpowiadał mu marzeniem o teatrze 
(lub wogóle sztuce), skąd przeświecać winno - horribile dictu I - „łagodne, niezmienne, z Nieskończoności promieniejące światło 
Wiecznej Tajemnicy Istnienia". („.) 

Dwudziestoletni jeszcze Witkacy jest opętany, zafascynowany ojcem. Czterdziestoletni go wręcz - nie cierpi: w najlepszym razie 
chciałby o nim zapomnieć . Początkiem dojrzewania Witkacego jest zgoda na samotność. Pisarz musi przeciąć wewnętrznie więzy 
rodzinno społeczne , które symbolizuje ojciec. Zarazem rozstaje s ię z ojcowską utopią estetyczną. Z przeświadczeniem , że sztuka 
- w swej autonomicznej właśnie swoistości ! - stowarzysza się spontanicznie z prawdą i ze społecznością. A także, że potrzebna jest 
i użyteczna wszystkim. 
Nie przypadkiem więc najczęstszym wezwaniem jest w listach Witkiewicza najprostrze: bądź dobry. Wcześnie bowiem dostrzegł 
u syna skłonność do manipulowania ludźmi. Zdolność, nierozłącznie związaną z talentami wyobraźni Witkacego! Pytał : „Zmiana, 
która zaszła w Twoim obchodzeniu się z ludźmi od czasów dziecinnych, pewna twardość obejścia si~, pewne dalekie, powierzchowne 
zainteresowanie się nimi jakby przedmiotami zabawy albo obserwacji („.) czy to jest urzeczywistnienie zasady życia bez współczuć?" 
Niestety, tak. Stąd przerażenie Witkiewicza: „Odspołecznić się, pokryć się kolcami i wyrobić suchą i łykowatą miazgę kaktusową 
w duszy-cóż to z ideał życia I (.„) 

Radykalizm artystycznego przeświadczenia oderwał go (Witkacego) niejako od własnego życia; nie tylko odmówił wartości 
najróżniejszym wewnętrznym doświadczeniom, ale - co ważniejsze - odsunął od niepojętych chwil , „w których na długi dystans 
widział linię swego życia". Odsunął więc od jakiejś prawdy, która mu s ię uporczywie narzucała . Prawda teorii stanęła w sprzeczności 
z prawdą doznania i przeżycia . Sztuka zawisła w próżni, życie zaś straciło usprawiedliwienie. Był to właściwy początek twórczej drogi 
Witkacego: zawęźlenie konfliktu, z którym miał się przez długie lata (jeśli nie do śmierci) borykać. (.„) 

Tajemnica („.) będąc formułą metafizyczną, odnosiła s ię do porządku Istnienia w ogólności, uporządkowała estetykę pisarza (tym 
bardziej, że z niej zapewne wzięła początek) i uzasadniła drwiący pesymizm, z którym patrzył zarówno na swoich bohaterów jak na 
społeczeństwo przyszłości. Pozostawała jej przeciwniczka: idea sztuki jako bodźca życia. Złożyło się na nią potrójne Doświadczenie. 
Modernistycznej „podświadomości'', która żądała w sztuce wyrazu i zarazem - podporządkowywała sztukę wyjątkowości artysty. 
Dandyzmu, rozumianego jako estetyczna reżyseria jednostkowej egzystencji. Nadczłowieczeństwa, które sztukę zmieniało w igraszkę 
woli mocy. Że wszystkie te doświadczenia Witkacego kusiły - to pewne. Czy nie zn ich właśnie lepił swoich bohaterów? Czy nie 
powracał natrętnie do kl ęsk i , którą - jego zdaniem - nieuchronnie powodują? W końcu i biografię p is ar z a można 
rozpatrywać jako tekst kultury. A dowodzi ona przecież nieustannej fascynacji zabawą, 
bujnością , hojno ścią życia ... 

S. I. Witkiewicz Mo110/og grabarza 


