


.„ Koncepcją sobowtórów, którą zaczerpnął z lektury dziewiętnastowiecznych powieści E.T.A. Hoffmanna, R. L. Stevensona i 
innych pisarzy podejmujących ten temat, Witkacy posługiwał się nie tylko w swoich powieściach i dramatach, ale i w życiu codzien
nym. Przyjrzyjmy się zatem » życiowym«, czyli własnym »sobowtórom« Witkacego, które musiały się przecież ujawniać i na 
fotografiach . W 1912 roku, w okresie głębokich przemian wewnętrznych Witkiewicza, znajdujemy takie oto sformułowania w jego 
listach do Heleny Czerwijowskiej: »Jutro obchodzę imieniny mego zmarłego sobowtóra śp. Stanisława. Oby już w następnym roku 
pamięć jego zgasła na wieki, Ignacy Witkiewicz (7 maja 1912). Żelazna maska pokryje dziecinną twarzyczkę dawnego Ignasia. 
Urodzi się Maciej. Najpotworniejszy z całej Kompanii, gorszy od Tymbeusza (Tadeusza Szymberskiego), (Emila) Breitera, Bronia 
(Malinowskiego), (Leona) Chwistka, (Ludwika) Solskiego i Władzia B. (Borowskiego) (27 stycznia 1913 ). I oto pierwszy raz jestem 
na granicy obłędu. („.) Czuję wyraźnie obłęd i boję się tego okropnie (.„) Zostanie po mnie kupka rysunków. Ale jeżeli to przetrzy
mam, to będę rzeczywiście tym trzecim - Maciejem (z własnej potęgi) (luty 1913). („.) A więc po śp. Stanisławie zostaje Ignacy 
Witkiewicz, następnie występuje »ten trzeci«, Maciej (z własnej potęgi), i wreszcie» Witkacy« - pseudonim użyt)r tu po raz pierwszy, 
więc warto przypomnieć datę - 17 kwietnia 1913 roku. Jednak artysta w dalszym ciągu będzie swoje rysunki sygnował: »Ignacy 
Witkiewicz«, a» Witkacy« ukaże się dopiero po I wojnie światowej w podpisach pod obrazami olejnymi malowanymi w tzw. Czystej 
Formie. („.) 

Śledząc korespondencję Witkiewicza z lat dwudziestych i trzydziestych, można zauważyć pojawiające się po okresach załamań i 
niechęci do życia, i w związku z tym po kolejnych >>przepoczwarzaniach się«, adnotacje w rodzaju »Witkacy zdechł«, i podpis w 
postaci nowego pseudonimu. Dziesiątki wymyślnych pseudonimów odniosły się bezpośrednio do treści listu, stosunku między nadawcą 
a adresatem, chwilowego nastroju lub były - najczęściej - żartem. Warto przytoczyć te jednorazowe przezwiska czy chwilowe »wcie
lenia - sobowtóry«, które wymyślane na poczekaniu dają świadectwo poczucia humoru i słowotwórczej wynalazczości autora, a są 
porównywalne z »miniami« Witkacowskiej sobowtórów na seriach jego fotografii 35

. 

Oprócz serii »min«, które ograniczały się raczej do uchwycenia samej twarzy Witkiewicza, wiele zdjęć rejestrowało jego pod
pisy aktorskie i dziwne, zwracające powszechną uwagę stroje, które także były przecież częścią Witkacowskiego »teatru«. Opisują je 
jego znajomi w swych wspomnieniach, a przede wszystkim on sam dumny i uradowany nimi, w listach o swych kolejnych kreacjach. 
(„. ) 

Stanisław Oko/owicz Przeciw nicości, lfydawnictwo Literackie, Kraków 1986 

·
35 Vitkacy, Vitkacjusz, Vitkatius, Vitcarius, Vitkatz, Witkrejus, Witkazeze, 

Whitcahcee, Veetcahtzee, Veetcahcee, Witkacuszek, Witkasiątko, Witasek, Wite
czek, Wicuś, Witkac - Fitkac, Witkotek, Witkosz, Won Witkacy, Chevalier de st. 
Vitecasse, Ritter von Vytkevitsch, Twój malheureux Vitkasse, pół - zwariowany 
Witkacy, zupełnie zmarmeladowany Wit., » mężyk Witkaś«, Mężowitkaś Witka
siomąż, Twój Mężuś - filozofek - dupek i wygłupek, św. Witkacy a la Fourchette, 
św. Witkacy zamęczony, św. Witkacy Autokoprofagita, Witkacy 1-szy i ostatni, 
Witkacy 1-szy Megaloman, Mędrzec z Równi Krupowej, Twój Duszek, Dzidzo, 
Twój Ananas, Hipek, Schyzio, Twój Schyzio albo Frenek, Twój Zegarek Mistrz, 
Wojtaszek Wojdyłło, Zdychający Wielorybek - ciupek, Petang - Tse (Przybrałem 
to imię jako Twój mąż. Ja Puji Kang - Te na tronie), Wasz Mahatma Witkatz, 
Watek Pierdonazy Bufory, Gangazy Pierduchiewicz, Glamrazon Pezdywluszko, 
Mangwalbo Dulbafuro, Twój Fierdypuszko, Wieloczynek Podmędzski, wyrodek, 
Wytryszek, Wypcio, Wyprztyczek, (Wypcio = wypięcie w nicość w postaci Wy
prztyka), Wypinoszek, Gawroszek, Wojtek Migura de Wątorki Dolne,Staś Grześ
kiewicz, Ciompała, Twój Mączarski, Twój Nenufary, Gnidon Flaczko, Skamracy, 
Typek, Zupek, Ciupek, Cipcio, Cypuś Ciupciuś, Ciupeczek, Ciupski, Cypon, Zy
pon, Klapon, Pigoń, Wujcio, Boubeck, Spracowany i połżywy pijak Onanisław 
Spermacy Wyfiutkiewicz wraz z dz~ećmi i bliższą jeszcze rodziną, Więckuchno -
Więcejkiewicz Zasępiewicz Pierdocheński, Dupcio, Pipek, Miętosik, Dziubdziuś, 
Jebuszek, Dziamgoł, Dupek - Pupeczek, Minotaur (Minetaur), Twój Walerek, Twój 
Cycek, hrabia Mendel - Bązki, Wilkołaczek Bykosławski, Twój W. M. (Wiliam 
Morgan) b. Głupiutki dziwnie, Firma S.I. Witkasiewicz de Ponnuro - Schrecken
berg Witkasiński del Campo Vasto »y« ynne rzeczy, Twój Dech - Zapieralski (Czy 
Pan jest z tych Dechów - Zapieralskich?), Montazy Sprawunkiewicz S. I. Moczo
pęd - Witkiewicz »Czy Pan jest z tych Moczopędów co Witkacy?«, Twój Kwaga -
Medziulkiewiczów?), Daj mi gwizdać podczas mycia, bo to okropne Twój Bydłek, 
rozpocząłem walkę z szatanem i nie cofnę się Twój Witkaciusz Baldechiensis, Igna
cy Smoczkousty) z którego niewcześnie szydziłem). 



Remigiusz Caban 

,D . , , '' , ziwnosc ... 

„Mam jeszcze w pamięci inscenizacje utworów Witkacego z czasów, gdy obowiązywał w tej mierze 
jeden właśnie kanon: „im dziwniej, tym lepiej''. Niestety, wspomnienia te nie przechowały nic więcej 
ponad wrażenie tej cokolwiek infantylnej „dziwności". 

Przedstawienie dzisiejsze chce w ogóle nie brać pod uwagę tamtych sprawdzonych sposobów na Witka
cego. Inicjatywę w sprawie wywołania poczucia dziwności (z „poczuciem dziwności istnienia" włącznie) 
pozostawmy w rękach Autora. Mam pewność, że nie dla błahych powodów zabierał głos i w sprawie ko
niecznych środków wyrazu trudno być od Niego mądrzejszym . 

„W małym dworku" ma jeszcze jedną dziwną i nęcącą właściwość. Oto dla postawienia jednego z 
fundamentalnych i przez to zawsze boleśnie aktualnych pytań : „SKĄD ZŁO?", nasz „szalony" Autor 
użył języka .. . konwencjonalnego teatru mieszczańskiego . Tym jednym gestem otwiera Witkacy dostęp do 

Sprawy najszerszemu gronu odbiorców. To budzi szacunek i dziwnie zobowiązuje. 

Ps. 
Przedstawienie dedykuję pamięci mojej babki Heleny Barczyk - akuszerki i mojego dziad
ka Władysława Cabana - maszynisty parowozu, po których, jak mniemam, dziedziczę pre
dyspozycje do wykonywania mojego zawodu". 
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Tomasz Bocheński 

W MAŁYM DWORKU 

Znowu przed nami leży solenny list zapraszający do odwiedzin w małym szlacheckim dworku. Lecz ileż 
można razy oglądać: rodziny w kameralnych dramatach rodzinnych, trójkąty i czworokąty wytyczone przez 
zdrady i kłamstwa, osobowości uzależnione od koniunktury na rynku, patetyczne gesty odbijane przez zaśnie
działe lustra salonów, złośliwe dzieci i biednych kuzynów? Ajednak decydujemy się przyjąć zaproszenie, choć 
niedawno byliśmy w dworku Rittnera, Weysenhoffa, Przybyszewskiego, Dąbrowskiej . Z pewnością czekają nas 
konwencjonalne odwiedziny u znajomych, znanych i przewidywalnych; odwiedziny których bilans łatwo prze
widzieć. Zatem jeszcze raz przyglądamy się zaproszeniu, aby choć trochę poznać osoby dramatu, które przyj
dzie nam oglądać. Dyapanazy i Anastazja Nibkowie (niby jak?), Jęzory Pasiukowski (o Jeziu!), Urszula Stechło 
(fuj!). Niemożliwe, aby tak się nazywali. Wybierzmy się tam, aby sprawdzić czy mały ten dworek w ogóle 
istnieje, i jak istnieje. 

Ledwie przed nami uchylają drzwi, informują nas, że właściwy dramat rozegrał się już właściwie: Dyapa
nazy, dowiedziawszy się o zdradzie żony - Anastazji, zastrzelił biedaczkę. Co za tragedia i jakiż teatralny 
banał! Szczęśliwie mamy za sobą to wydarzenie, a przed sobą - grobową atmosferę?. W tym dworku konwen
cjonalny dramat uczuć nie jest możliwy. I nie będą nas straszyć trupami zdradzonych żon, które nam się 
przejadły na innych dramatycznych przyjęciach. Niby wszystko przypomina znane realia: dworek, stosowne 
ubiory osób, służba, oficjaliści, ubogi kuzyn w roli patetycznego, nieudanego poety, dobroduszny Nibek no
szący żałobę, siostrzyczki cierpiące po stracie matki, a jednak od początku coś jest nie tak. Coś zaprzecza, coś 
przekracza, coś spotwomia realność. Tragikomiczna historia pęka i dziwność otwiera szerzej powieki widza. 
W obecności ducha Anastazji, który jakgdyby nic wchodzi do salonu rozpoczynają się swoiste "zaduszone" 
wspominki. Trzej mężczyźni: Nibek, Pasiukowski i Kozdroń toczą spór o to, kto jak i czy kochał Anastazję i 
kogóż ona właściwie swym uczuciem obdarzyła, kiedy jeszcze żyła? Przed nami robią podsumowanie swego 
przeciętnego życia: romansów, zdrad, schadzek, prac domowych, wyjazdów w interesach, wskazując dobitnie, 
że przeciętność jest nie do zniesienia i dobija najwytrwalszych. Wnikamy przy tym w intymne życie biedaczki 
Anastazji, która cierpiąc na raka wątroby, uśmierzała ból szklankami opium. I tak słuchamy opowieści o 
romansie napisanym przez złośliwca obdarzonego czarnym humorem: Anastazja kochała Jęzorego i pozostała 
dziewicą, bo odurzona opium i rakiem niczego nie czuła. Używając języka dramatu, powiedzielibyśmy: dzięki 
zaraczeniu zborsuczona dziedziczka pozostała dziewicą. 

Poeta Jęzory Pasiukowski ugrzązł w Kozłowicach. Nie ma żałośniejszego widoku niż nieudany artysta w 
prowincjonalnej dziurze. A jednak w jego marnych, koślawych wierszach tli się coś ważnego, co śladem jest 
wielkich ambicji. Gdyż lepiej być nieudanym, lecz uprawiającym istotną twórczość artystą, niż poprawnym 
rzemieślnikiem, który natchnienie pamięta z lekcji literatury. Bez swoich wierszydeł kim byłby Jęzory? Biednym 
kuzynem z żałosnymi widokami na przyszłość, z perspektywą przeciętnej egzystencji aż do śmierci. 

Od takiej wizji życia można oszaleć. Jęzorego tylko jego poezja może wyciągnąć z bagienka Kozłowic. 
Dlatego z taką gwałtownością szuka istotnych inspiracji i dlatego za nic nie może zgodzić się z niedorzecznym 
przekonaniem Anastazji, że nie był jej kochankiem. Był nim, musiał być, ponieważ cierpiał i pisał wiersze. Czy 
ten metafizyczny grafoman potrafi w utworach swych przeczuć przyszłość? Ale nie uprzedzajmy biegu zdarzeń. 

O nie wszystko jest takie śmieszne, zabawne, groteskowe w tym dworku. W tej sztuce każde zdanie ma swe 
miejsce i tego miejsca uzasadnienie. Każdy pomysł znajduje wytłumaczenie, każde zdarzenie poprzedzają wyra
źne zapowiedzi. Dziwność zdarzeń i wypowiedzi rozdziera co chwila zasłonę normalności. Na naszych oczach 
świat wypada z form i kiedy chce wrócić, w formach dawnych pomieścić się już nie może. Czas dramatu nie 
oddaje ksepsydra z jej naturalnym przesypywaniem piasku ale zegarek- szalonąkonstytucjąkół i sprężyn, która 
nie naśladuje niczego rzeczywistego, a oddaje coś nieuchwytnego. Dowcipne kalambury, niezwykłe wydarze
nia, groteskowe postaci tworzą kółka w szalonym, precyzyjnym mechanizmie sztuki. Śmiejemy się przeczuwa
jąc sensy ważniejsze, tajemnicze i dziwne. Czy podziwiamy także piekielną inteligencję (i inwencję) aktora? 

Widzimy w Witkacym skandalistę, gdy go nie rozumiemy. Jego szaleństwa, dziwactwa, kolekcje osobliwości 
wyrażają potrzebę wyłamania się z świata przewidywalnego, uporządkowanego i zrozumiałego . Oto autor pra
gnący istotnych doznań dla siebie i widzów jego dramatów. Walczy z przyzwyczajeniami i stereotypami, gdy 
one wydają mu się murem skrywającym - tajemnicę istnienia. A kiedy nie doznaje dziwności i dziwności w 
oczach widzów nie dostrzega, parodiuje, ośmiesza, mistyfikuje, klnie i wyzywa - z wściekłości za utraconym 

) 

światem wzruszeń. Dramaty pisał Witkacy, by życie (jego, czytelników, świata) zyskało głębię i by zatrzymać 
upadek cywilizacji. Właściwie opętała go jedna myśl: by stworzyć dzieło o nieprzemijającym charakterze. 
Przynajmniej on wiedział, że trzeba tworzyć jakby ziemia miała za chwilę rozpaść się. Więcej, trzeba tworzyć 
dzieła wieczne nawet w chwili końca świata. 

Być może, jeśli uprzemy się, życie Witkacego nazwiemy ekscentrycznym, Trudno jednak nazwać go eks
centrykiem w sztuce, gdyż pozostał wiemy do końca swemu centrum. W mistyfikacyjnych grach trwonił 
jedynie siły twórcze. Przede wszystkim jednak wspierał legendą swą twórczość, dawał publiczności błazeńską 
oprawę sztuki, by mogła zrozumieć, przejąć się samym dziełem. Po przymierzeniu kilkudziesięciu kapeluszy, 
wybębnieniu tyluż kompozycji fantastycznych, uwiedzeniu córek fryzjerów, żon urzędników i ledwo cywili
zowanych góralek, wytrąbieniu duszkiem półlitrówek i zakokainizowaniu niedźwiedzicy w Tatrach, wracał do 
pracowni. Naiwnego, który artystę identyfikuje z maską i gestami kabotyna, zadziwić musi dodane do tej 
niepełnej, choć pełnej fantazji wyliczanki proste zestawienie: 54 lata życia - 23 tomy projektowanych pism 
zebranych, setki obrazów i rysunków, prawdopodobnie ponad dwa tysiące portretów. Pominę powszechnie 
znaną wartość tego dorobku. Ale kiedy to stworzył? 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseud. Witkacy (1815 - 1939) - dramaturg, prozaik, filozof, malarz. Do czasu 
egzaminu dojrzałości uczył się prywatnie, gdyż ojciec jego, Stanisław Witkiewicz - wybitny krytyk, malarz i 
pisarz, twórca „stylu zakopiańskiego" - uważał, że szkoła niszczy samodzielność myślenia . Witkacy miał 
niezwykłą biografię między innymi uczestniczył w etnologicznej wyprawie do Australii, walczył w I wojnie 
światowej po stronie Rosji, widział rewolucję bolszewicką, eksperymentował z narkotykami, prowadził teatr, 
zako?czył życie sa~obójstwem na wieść o wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski (18 IX). Aktywność życio
wa me przeszkodziła Witkacemu stworzyć w krótkim czasie bardzo wielu dzieł: powieści: 622 upadki Bunga 
(1911), Pożegnanie jesieni (1927), Nienasycenie (1930), Jedyne wyjście (1933); dramatów: m. in. W małym 
dworku (1922), Mą_twa (1923), Wariat i zakonnica (1924), Matka (1924), Sonata Belzebuba (1925); rozpraw 
filozoficznych: m. m. Nowe formy w malarstwie (1919) i Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie 
istnienia (1935); polimorficznych szkiców: np. Niemyte dusze (1936); obrazów malarskich, portretów robio
nych na zamówienie, fotografii, artykułów krytycznych ... Swoje przekonania estetyczne nazwał Witkacy teo
rią Czystej Formy, choć nigdy - jak sam uznał - zmierzonej „czystości" w swoich dziełach nie osiągnął. 

:Vi~kacy uważ~ł, że od czasu rewolucji francuskiej rozwój cywilizacji europejskich destrukcyjnie wpływa 
na zyc1e ludzkośc1. Jednostki ogłupione życiem "łatwym i przyjemnym" tracą zdolność dostrzegania i odczu
wania problema~czn_o~ci istnienia. Ponieważ nikt już nie przeżywa tajemnicy istnienia stopniowo zanikają: 
sz~ka, filozofia 1 religia. Jedynym sposobem przeciwstawienia się dekadencji kultury jest obudzenie w lu
dziach ?wych istotnego ~rzeży_cia ("uczucia metafizycznego"). Witkacy sądził, że tylko nierealistyczny i apsy
chologiczny dramat moze u widza wywołać owo metafizyczne uczucie (teoria "Czystej Formy"). 

Tomasz Bocheński 

Tomasz Bocheński (ur. 1959) - historyk kultury, związany z Uniwersytetem Łódzkim. Autor książki ""Powieści Witkacego. Sztuka i mistyfikacja" - Łódź /994. 
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Mapka maj ątk u w Kozłow icach, rys. Zofia Mazurczak 

Małgorzata Dziakońska 

PRZYGOTOWANIA DO PREMIERY DRAMATU „W MAL YM DWOR
KU" ZAJĘŁY PONAD 2 MIESIĄCE. DLA WIDZÓW NAJWAŻNIEJ
SZY JEST EFEKT SENICZNY. DLA „DUCHÓW" ZAMIESZKUJĄ
CYCH TEATR, LICZY SIĘ SAM PROCES - TRUDNY I NIEPOZBA
WIONY KONFLIKTÓW. PROCES PEŁEN OLŚNIEŃ. PODRÓŻY W 
ZAŚWIATY RZADKO TOWARZYSZY BESTROSKI ŚMIECH. 

„Uwadze państwa polecam wieś Kozłowice (powiat Sandomierz) leżącą przy szosie Koprzywni
ca - Samborzec, kryjącą w sobie niejedną tajemnicę. Dla zwykłego turysty, zajętego pstrykaniem 
zdjęć rodzinie i studiowaniem wykazu najszybszych fastfudów, nie ma w niej nic zajmującego. Ale 
romantyczna kobieta łasa na współczesne romansidła z rozkoszą sobie tutaj powęszy i wygrzebie 
dla siebie zatęchłą, acz smakowitą kość.( ... )" - czytamy z niesmakiem we współczesnym przewo
dniku: „Nieszczęśliwa miłość" - miejsca spirystycznego kultu". Podobno straszy tutaj jak nigdzie 
dotąd . Cztery widma krążą zgodnie po okolicy, przechadzają się tu i ówdzie, konwersują o czym 
bądź. Legenda mówi o młodym poecie do nieprzytomności zakochanym, oszołomionej przez opium 
kobiecie fatalnej, mężu tak okrutnie oszukiwanym, a nawet zarządcy niecnie wykorzystanym. Do 
dzisiaj dziewczątka, które naiwnie wierzą w prawdę i nieprawdę tragedii, wierzą w obie równie 
mocno. 

Fakty są inne. Mapa jest nieugięta - żadnych Kozłowic w pobliżu Sandomierza nie wykazuje. 
Pryska szarobure złudzenie realizmu. Nie ma też żadnego małego dworku, nawet na mapie, która 
choć nigdy rzeczywistości do niczego nie nakłoniła, nadzieję nie raz potrafiła dać. Znajdujemy za to 
zakurzony, tajemniczy plan. Wiemy teraz gdzie będzie mostek, rzeka, ogród warzywny i pole, gdy 
to wszystko w końcu zaistnieje. Pójdziemy wtedy do sadu na jabłka (to przecież wrzesień), do 
ogrodu po szczypior. 

W zamian pojawia się na niebie długowłosa kometa. Zapowiadanej przez reżysera realistycznej 
sztuce przez chwilę grozi nieuleczalna choroba wywołana przez przesądy. Mówi się, że nie będzie 
wystarczająco śmieszna, a nam już chce się śmiać gdy ktoś biega po pokoju i wrzeszczy: - Jak nie 
napiszę wiersza to się wścieknę! Jak nie napiszę, to„. Nie ma o czym gadać. 

Potem obowiązkowe sprzątanie czystej formy ze wszelkich manieryzmów, wymiatanie z czło
wieka kilkunastoletnich osadów złożonych z przyzwyczajeń, schematów, przesądów. Elastyczni za
wodowcy dają sobie radę, choć z trudem skupiają się na partnerze. - Obnażę się, ale powiem ci mój 
wiersz - grozi współczesnym wyzwolony Czystoformista i pozostaje w marynarce. - Na szczęście 
słowa nie zmieniają rzeczywistości - myśli beznamiętnie doskonały Obserwator, który nie chce 
mieć swojego zdania. 

Wracając do komety„. Co zapowiada? Nadejście nowej ery w rozumieniu rzeczywistości czy 
wielką rewolucję w kartografii? - Może zmiany na mapę naniesie kiedyś literatura - marzy po cichu 
Autor. 



Co trzy i pół tysiąca lat jakiś Reżyser spotyka kometę. Życie dwóch istot łączy się na niebie, tuż 
nad naszymi głowami , które zadzieramy w oczekiwaniu na byle co, byle wesoło. Wśród meteoryto
wej ulewy krąży Widmo, naprawiając naprędce to, czego naprawić nie można „stamtąd" przycho
dząc. - W trosce o dobro sprawy„ . - Reżyser zaczyna oficjalniej niż na to wygląda„ . - zabieram was 
na wycieczkę. W rezultacie włóczą się przez kilka dni między Niemnem a Oblęgorkiem, zapoznając 
się z "realiami". Reżyser nie zabiega o prawdę prostacką. Wśród przekleństw mebluje pokoje, w 
których umieści kilku bohaterów. Daje im dzień czy dwa do namysłu, by ułożyli sobie plan tych 
niepokojących, mało przyjemnych wydarzeń. Żąda dokładnych życiorysów, od urodzin aż do dzi
siaj . Trzeba napisać listy, które mają uzasadniać pojawienie się i rozwiązanie konfliktów. Na tym 
etapie uczucia trzeba skrywać i nie zdradzić kim się jest i czego się można po nas spodziewać. 

Stopień uczuciowej komplikacji większy niż w wenezuelskiej telenoweli , posiadający tę zaletę, 
że został staroświecko skoncentrowany w trzech aktach a nie w 300 odcinkach. Kto kogo kochał 
naprawdę, prawie nigdy nie wiadomo niezależnie od długości. Z ulgą przyjmowane jest odejście 
niewygodnych postaci, po których puste miej sce zawsze da się wypełnić czymś lepszym. Bywa się 
tak w wyższych strefach„ Okazuje się, że nawet życie w twardej rzeczywistości, gdzie nie ma okazji 
by zwątpić i dłużej zastanowić się, łatwo może runąć . Wystarczy drobna ingerencja niedoskonałych 
zaświatów i każda oczywistość gubi swój reprezentacyjny kwiatuszek pewności 
i spokoju. Przyjemny nastrój powraca i usypia najgorszy ból. 

Malgonata Dziakońska 

···--" ·- ···- r • ."! ., ~ 

. ......,,. -- : 

rys. Zofia Mazurczak 

Spektakl promują: 

gazeJ!l IS•I 2S-350 KIB.CE, ul. S19«1EW1CZA 14, lelJlax: 48-81 

, "C telewizj: 
1 kablowa 

KIELCE 

I - okładka: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Autoportret 

POLSKIE RADIO KIELCE S.A. 

r:;;J71,15UKF 
~101,4FM 

IV - okładka: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Autoportret wielokrotny w lustrach , 1915 

RADIO , , 

..Hl\OSC 
UKF 71,95 I 98,00 MHz 

Inspicjent, sufler: BARBARA SOBCZYK, RENATA GŁASEK-KĘSKA, Światło: RYSZARD ZAJĄC, MAREK 

DUDKIEWICZ, Realizacja akustyczna: ANDRZEJ WODECKI, Brygadier sceny: IGNACY ABRAM, Rekwizytor: 

ZOFIA ZAJĄC, Garderoba damska: DANUTA OZIMINA, Garderoba męska: HELENA STAWIARSKA, Prace peru

karskie: IDA LANG, Kierownik pracowni krawieckiej - damskiej: BARBARA KARYŚ, Kierownik pracowni kra

wieckiej - męskiej: STANISŁAW STĘPIEŃ, Kierownik pracowni stolarskiej: LESZEK MACIAS, Pracownia malar

ska: TOMASZ SMOLARCZYK, Prace tapicerskie: ANTONI KANIOWSKI, Kierownik techniczny: HENRYK DU

BOWIK, Reklama: IWONA JAMKA, Kierownik Biura Organizacji Widowni: JOLANTA SPERKA 

Państwowy Teatr im. Stef ana Żeromskiego 
Kielce, ul. Sienkiewicza 32 

telefony: 34-460-48 centrala 
tel./fax 34-447-65 

34-475-00 kasa i organizacja widowni 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Piotr Szczerski 
Kierownik Literacki - Jerzy Sitarz 

Koordynator Pracy Artystycznej, s·ekretarz Literacki - Halina Kuchcińska 
Kierownik Muzyczny - Konstanty Wileński 




