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Jan Nowara 

Teksty piosenek pochodzą ze Stanisława Ignacego Witkiewicza: 
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ROMUT. MUTOR TORMU, 

O baydLv-'J'. ten „1~or M ózgowicz" ... ?eksizm, ra~ 
sizm, „scientyzm . Bełkot, po trqkroc bełkot. Cóz 
ludzie w tym wicb4? „Czystą Formę"? Wolne żar

ty ! Sex wicb_.ą, „dziwl<i w majonezie", jak pisał onegdaj Marek 
Jodłowsb, poeta. Wesoły burdel rodziru1y w zakładzie psychia
trycznym. Perwen,J'iny l"'.lbaret sado-maso dla widzów gustują
cych w artystycznej nimfomanii i satyryzm.ie.Teatr Witkacego. 

W świecie szaleństwa, obłędnych wizji, mordów i koyu
łacji Tumor Mózgowicz, v-rn.ul~ Króla Ubu, bohater 'Wltbe
wicza, „ohydna bul<la" jest na swoim miejscu. Tu nie obo
wiązują żacłnt:' prawa logJ<i czy psychologii. Tu nie ma „ży
ciowego prawdopodobieństwa", „bebechów"; jest za to wi
zja z mechaniczną, znaną z innych dramatów autora „Mą
twy ", upiorną galerią tych samych typów: artystów, dziwek, 
„atletów władzy", demDnicznych geniuszy, motłochu. Jabeż 
to w gruncie rzeczy nudne, infantyL1e ... Zamknięte w brę
gu ciągłych powrotów fantazmaty dominacji fJozohcznej, 
poliLycznej i seb:;ualnej - hlo z biJn, b o bogo, kto na bini.. 
Tyllw, że w tym świecie nie ma lwgoś, nie ma nawet cienia 
osol1y - tyllw „ohydne kukły". 

Zdrada, zazdrość, pożądanie - w tym poj7ciowym trój
bąc ie rozgrywa się więl<szość erotycznych trójl~ątów i wielo
bątów, ustanawiających relację między postaciami dramatów 

Witkacego. Chuć, wyuzdanie kreują i motywują działania bohaterów, są źródłem ich 
mocy i p.rzyczyną zgub~. Perw~rsyjne zwią7:t~i: ko~iet-demonów ~ierws~~j i,trzecie~ kla
sy, modliszek podstęprue wabiących samcow, by ich wykorzystac i pomzyc; z męzczy
znanu - tytanicznymi lwchankami, „bykami parmvyrni" poniewierającymi i poniewie
ra.nymi pi:zez swe kochanl<i - realizują si~ w ~iągłych lw'.nbinacjach, erotycz~ym ~~a
leidoskopie.Tumor marzy: „Gdybym był lwb1etą, straszliwą byłbym rozpustmcą ... 

Przemoc, sJa mózgu i mięśni ustanawiają hierarchię. Tabe rasa, arystokracja. To 
następna J?Orcja elementów kornbinatoryb Wiell<iego Mistrza Czystej Fom1y. „On -
olbrzym zbudowany jak lur. Ona - ... wście!Je rasowa i ponętna ." Syn księcia, hra
bianl<a, lord, radża i tłum „bezosobowych postaci" w tle. Panowie i niewolrucy ... Lu
dzie i bydlęta. Tumor: „Jabe jest kryterium dla odróżnienia człowieka od bydlęcia? Daw
niej było to wiadomym, dziś, w czasach mdłej demokracji .. . "; „Jabe nienawidzę Eu
ropy. Ja, cham, bydlę zupełnie pierwotne, nie mogę znieś '- już tej mdlej demokracji. " 

Świetny jest ten Tumor M ózgowicz! Jakże przenJJiwa satyra na jajogłowych rasi
stów, faszystów i zmutowanych arystol<ratów! Jakże dogłębna wizja byzysu zdehwna
nizowanej współczesnej naub - sy;;temowo opresyjnej ideologii. Witkacy jawi się jako 
zupełnie współczesny kryi.yk społeczeństwa 1wnsumpcyjnego, l<tóre dobrze rozumie ję
zyh~ sel<su - uży..:ia i przemocy - dominacji. 1)rn.u językami p1-Lemawia autor „Szew
ców" do zbydlęciałej publicznośc i . Obnaża mecha1Lizm totalnej molestacji. Delwnstru
uje eurocentryzm, strąca z piedestału pyszniącą się naukę. Metaforyzuje matematykę, 
apoteozuje tradycyjne wierzenia Malajów. S ex, przemoc, a do tego jeszcze New Age! 

Pozostaje MÓZG. Chory mózg- tumor to przecież rak guz. Tumor Mózgowicz 
to personifikowana jednostka chorobowa. 'V-.7 jednej ze swoich prac teorelycznych o Czy
„{ej Formi~ w teat~e, Stanisław !,gnacy Wi~kie~cz u::i:y} ~brazowe.go por~wnani~; J?i
sząc o „mozgu wanata na scenie , oglądame ktorego stac się moze „wehJwlem dla 
przeżycia Dziwności Istnienia. Może się stanie. 

Zbigniew Bitka 
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musical metafizvcznv 
Osoby: 
Tumor Mózgowicz - Dariusz Siatkowski (gości:nm"'=~ 
lbissa (lzia) Krzeczborska - Aleksandra Cwen a e t~ 
Józef Mózgowicz - Waldemar Kotas 
Rozhulantyna - Małgorzata Andrzejak 
Maurycy Mózgowicz - Mirosław Bednarek 
Profesor Alfred Green - Andrzej Czernik 
Balantyna Fermor - Grażyna Misiorowska 
Książę Tengah - Slawomir"'Fctlavwicz 
lrena Mózgowiczówna - Grażyna Rogowska 
Lord Arthur Persville - xxx 

Głos - Jacek Dzisiewicz Muzycy: 
Janusz Kościów - pianino 
Marek Knera - perkusja 
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Choreografia 
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Kompozycja światel - Grzegorz Cwalina 
Operator światel - Kazimierz Marosz. 

Janusz Kaźmierski 
Akustyk - Grzegorz Guzik 
Brygadier sceny - Jerzy Kowalewski 
Rekwizytorka - Krystyna Marosz 

Inspicjent 
także w roli Malajki 
Cecylia Jacewska 
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i Malajów 
Staszek Kraska 

Witold Janiszewski 
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ROZMOWA Z REŻYSEREM JANEM NOWARĄ 

Katarzyna Cichalewska-Federowicz: Dlaczego właśnie Witkacy i „Tumor Mózgo
wicz", skąd taki właśnie wybór? Nie jest to w końcu najbardziej popu lamy okres 
w jego twórczości, w przeciwieństwie do późniejszych bardziej dojrzałych owo
ców jego rozwichrzonego geniuszu, które są bardziej doceniane. "Tumor Mózgo
wi cz" nie jest również łatwy do zinterpretowania, pomimo dowolności i wolności 
twórczej panującej obecnie wydaje się to zadanie trudnym. Co Cię skusiło, co za
fascynowało? 

Jan Nowara: Już raz tknąłem Witkacego w „Mątwie-Pragmatystach". Zrobiłem spek
takl z dwóch jednoaktówek: „Mątwy" i „Pragmatystów'', filozoficzno-egzystencjalny, 
z ambicjami wniknięcia w istotę rzeczy, w tajemnicę bytu, w sens życia, w rejony, w któ
rych gdzieś, być może, czai się prawda. Staraliśmy się go budować, jątrząc w sobie ta
kie dociekania. Była to fascynująca przygoda teatralna - wprawienie się w szczegól
ny rodzaj wibracji, wędrówka w zaświaty. Doznałem przyjemności „odjazdu" w inną 
rzeczywistość i dziś, gdy po raz kolejny zadaję sobie pytanie - co ma sens w teatrze 
- to mam przeświadczenie, że właśnie taki „odlot" w inną rzeczywistość ma rację by
tu na scenie. Witkacy pragnął oderwać sztukę od rzeczywistości, a człowieka od jego 
zwykłych odruchów. 

Wracając do „Mątwy„.", jak powiedziałem, była to rzecz pomyślana serio, a w Wit
kacym pozostały ledwie dotknięte wówczas przeze mnie pokłady - jego niesamowite po
czucie humoru, rodzaj groteskowej zabawy, która nie stroni od wygłupu„. 

K. C. F.: ... absurdalnego? 

J. N.: Tak, nadrealistycznego wygłupu literackiego. Bardzo chciałem się spotkać z ta
kim Witkacym. 

K. C. F.: Skąd wzięły się w „Tumorze Mózgowiczu" Twojego pomysłu piosenki, 
zamiast recytacji, w musicalowej konwencji? 

J. N.: Postanowiłem zrobić spektakl z piosenkami, ponieważ odczuwam szczególną 
słabość do muzyki w teatrze. Robią na mnie wrażenie inscenizatje, w których muzyka 
wyraża duszę. To działa, w każdym razie na mnie. Skonstruowałem więc scenariusz „Tu
mora.„", dodając Witkacowskim lstnieniom Poszczególnym prywatne wyznania muzycz
ne w postaci wierszy pozbieranych z różnych jego dzieł i dziełek. Otwarta konstrukcja 
tego dramatu, zwariowane przeskoki nastrojów - sprzyjały temu. Witkacy to wielki lite
racki kosmos, genialnie przyrządzona kasza, w której mieszają się nienasycone obsesje, 
szalone marzenia. Okazało się, że różne wiersze i wierszyki mogą się ze sobą składać i moż
na je w usta bohaterów „Tumora„." wkładać, a nawet można im kazać je zaśpiewać. 

K. C. F.: Trochę więc zaintrygowała Cię na początku forma. A co z treścią? Co chcesz 
przekazać, co opowiedzieć? 

J. N.: „Tumor Mózgowicz" jest opowieścią o genialnym mózgu, który pragnie być 
genialną wyobraźnią. Mózg znakomicie prześwietla rzeczywistość i tworzy nowe kon
cepcje, a jednak czegoś mu brakuje - duszy artystycznej. W tym dramacie wielkie pożą
danie sztuki wiąże się z pożądaniem miłosnym, tak to się splata. Dalej nie powiem, bo 
dopiero się okaże. 

K. C. F.: Co będzie najmocnitjszą stroną przedstawienia? 

J. N.: Nie wiem. Wymyśliłem podtytuł - musical metafizyczny. Chciałbym, żeby spek
takl był na miarę tego podtytułu, tzn. żeby jednocześnie dał przyjemność w obcowaniu 
z formą muzyczną i garść dreszczyków, taką porcję ukłuć z Witkacowskich zaświatów. 



K. C. F.: Czy zatem kluczem do realizacji był pomysł muzyczny, czy początkiem 
był jakiś obraz lub forma? 

J. N.: Zaczęło się po prostu od samego Witkacego. To jest nie tylko wyobraźnia, ale 
światopogląd, którego, moim zdaniem, nie można lekceważyć ani spychać do poziomu 
robienia dziwnych min i idiotycznych figur. Tak czasem próbuje się go lokować, albo rzu
ca się Witkacego na polityczną patelnię, na której smażą się komuniści, faszyści i tota
litaryści wszelkiej maści, cywilizacja jest śmierdząca, prędzej czy później zjedzą nas sza
re wszy, będziemy mieli jednakowe miny, a na swój widok dostawać będziemy torsji. To 
jest oczywiście ta najczarniejsza wizja katastrofy, która przywiodła go do samobójstwa. 
Jednak mnie fascynuje Witkacy, dla którego największą wartością jest tworzenie rzeczy 
niezwykłych, ucieczka z szarości bytu w absolut, w wyobraźnię. 

K. C. F.: Czy zastanawiałeś się choć przez chwilę nad tym, czy Witkacemu spodo
bałaby się taka realizacja? 

J. N.: Tak, w jakimś sensie„. Na którejś z prób, podczas rozmowy z aktorami, kiedy 
zrodził się jakiś kolejny pomysł, ktoś powiedział, że chyba by się to Witkacemu spodo
bało. Jest takie wyświechtane sformułowanie: wierność autorowi. W tym wypadku, jak 
sądzę. ma ono szczególny sens. Było dla mnie ważne w pracy nad „Tumorem„." mu
śnięcie Witkacowskiego świata wyobraźni. 

K. C. F.: Czy nie boisz się głosów oskarżających Cię o skandalizujący wybór lite
racki? 

J. N.: Mam wrażenie, że to raczej rzeczywistość jest dziś skanda'lem. Na oczach świa
ta panoszy się nieustająca dewiacja, cy11iczna obłuda wśród polityków, którzy głoszą szla
chetne idee, a kryją brudne intencje. Wszystko to pokazuje telewizja. Witkacy może być 
na to odtrutką. 

Opole, 3 lutego 1998 

Pkiic/Hc jl{Jlll!f s!ff 
ZJzillltlj4 1111 Zlll!fS/;J. 

A t/11sz11 ~tlzkś sir11t11 
AJ&t {! 11if/ 11/c Jl!f/11. 

I 

I 
I 
i 



, 
TIVORC9' • • 

JAN NOWARA ur. 1956 w Bytomiu. Od 1982 w Teatrze irn. Jana Kochanowskiego w Opo
lu. Redaktor wydawnictw teatTalnych, konsultant programowy, kierownik literacki, reży
ser. Selekcjoner Opolskich Konfrontacji TeatTalnych - „Klasyka Polska''. Uprawiał lekko
atletykę i kiytykę. a łamach miesięcznika „Opole", a potem czasopisma ,.StTony" pu
blikował eseje na temat kina (cykl „Projekcje"), recenzje literackie, felietony sportowe, roz
mowy z artystami, reportaże. W latach 1993-96 bj4 sekretarzem redakcji „StTon". Przy
gotował publikacje książkowe poświęcone historii opolskiego teatTu dramatycznego: „4D 
lat TeatTu w Opolu. 1945-1985"; „Czas TeatTu. Opole 1945-1995"; Marek Jodłowski, 
„Dygresje teatTalne. Sceny opolskie''. Jego debiutem scenicznym by4a współpraca reży
serska przy inscenizacji „Domu, któiy zbudował Jonathan Swift" ( 1985). Potem zreali
zował: „Brudne czyny" wg Marka Hłaski (prapremiera - we własnej adaptacji), „Chore
go z urojenia" Moliera, „Mątwę-Pragmatystów" wg Witkacego, „Zbrodnie serca" Beth 
Henley, „Tajemną ekst azę" Davida Hare·a (prapremiera polska). V\yróżniony za reżyserię 
„Elektiy" Euiypidesa podczas Opolskich Konfrontacji Tearralnych - Klasyka'89. 

MAREK MIKULSKI ur. w 1947 w Gdańsku. Od 1949 mieszka w Zakopanem. Stu
dia PWSSP w Poznaniu, dyplom w 1973 roku. Od 1974, poprzez prace z zakre
su projektowania architektuiy wnętrz, wiąże się z Opolem. Od tej poiy, w zal eż

ności od aktualnych zajęć, dzieli czas pomiędzy Opole i Zakopane, pracując twór
czo w dziedzinie architektuiy wnętrz, wystawiennictwa i scenografii (realizacje 
w Teatrach: Stanisława lgmicego Witkiewicza w Zakopanem i Jana Kochanow
skiego w Opolu, w Studyjnym i Powszechnym w Łodzi, w Dramatycmy111 w Le
gnicy, Wyspiańskiego w Katowicach i Staiym w Krakowie). Bardziej osobiste emo
cje v1yraża w pracach realizowanych w technikach mieszanych, prezentując je co 
jakiś czas na wystawach indywidualnych. Od dziesi ęciu lat ści śle w:,-półpracuje z Te
atTem Stanisława Ignacego Witkie icza w Zakopanem, gdzie zaprojektował sce
nografie do dziesięciu spektakli, by4 współautorem trzech scenografii oraz stworzy4 
architekturę kawiarni i sceny teatTalneJ Atanazego Bazakbala. 

TOMASZ BAJERSKI studiował w latach 1975-80 na VVydziale 
Kompozycji, Dyiygentuiy i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej 
w Warszawie. Napisał muzykę do około 80 spektakli. Współ
pracował niemal ze wszystkimi scenami dramatycznymi w kra
ju, jak również z Teatrem Telewizji i TeatTem Polskiego Radia. 
Szczególnie ceni sobie współpracę z warszawskim teatTem 
,,Szwedzka 2/4" (później - „Rozmaitości") oraz Pracownią 
JeatT" - gdzie zrealizował autorski spektakl „Obiad-teatT 
instrumentalny". Był kierownikiem muzycznym w Teatrze Na
rodowym, Ateneum i Nowym w Warszav.~e. Otrzymywał nagro
dy m.in. na festiwalach w Szczecinie, Toruniu, na Konfronta
cjach TeatTalnych w Opolu. WW1rszav.~e i Oslo prowadził warsz
taty dotyczące muzyki teatTalnej. 

!WONA OLSZOWSKA - założyciel, kierownik artystyczny, choreograf, pe
dagog i tancerka Eksperymentalnego Studia Tańca (EST) w Krakowie. 
Pierv1szy warsztat zdoby4a w Studenckim Teatrze Tańca „KontTast", ko
lejne na Uniwersytetach: Alabama i George Mason (USA) oraz Calgaiy 
(Kanada). Jest autorką szesnastu choreografii. Jej prace b ły nagradza
ne na Festiwalu Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu i nomino
wane do udziału w Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesne
go w Bytomiu (m.in. „NastToje", „Echo wnętrza Balladyny", „Galeria ży
wych obrazów'', „Topsy-impresje"). „Odmienne stany świadomości" 
i „Echo wnętrza„." były prezentowane na Mii;dzynarodowym Festiwa
lu TeatTów Ul icznych w Krakowie i Collage·u Tearralnym w Sanoku. Ja
ko pedagog zajmuje się plastyką ruchu, techniką, improwizacją i kom
pozycją ta1ica. Jest autorką choreografii do „Wspólnego pokoju" w re
żyserii Iwony Kempy w Staiym Teatrze w Krakowie. 



P 
ierwsza wystawiona sztuka Witkacego, ,,TUMOR MÓZGOWIQ", b0a 

zagrana tylko dwa razy w krakowskim Teat11e im. J. Słowackiego w 192 1 

roku w reżyserii Teofila Tucińskiego, który musial p11etamać opór cenzury i opinii 

publiune1, nieprzyjaznej temu przedsięwzięciu Przedstawienie, które w końcu 

doszlo do skutku w prawie rok po zamierzonym terminie, b0o aprobowane p11ez 

Witkacego, ale wywotolo gwałtowne napości i wplątało autora w skandale i spory 

W zamie11onym wznowieniu sztuki w warszawskim Teatrze Małym w 1926 roku 

aktorzy odmówili udziału. ,,Tumor ... " po raz drugi został wystawiony dopiero 

w 197 4 roku przez Teatr im. Stefo na Jaraua w Olsztynie. Spektakl 

wyreżyserowała Wanda Laskowska. Opolska realizaqa jest t11eciq w historii. 
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PCHŁY SZACHRAJKI 
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RADIO OPOLE 12.n FM 113.2 
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