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Stanisław Ignacy Witkiewicz jest dla mnie najbardziej samotną postacią 
polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Jednocześnie jest postacią artysty 
polskiego najbardziej wyczerpująco, najdobitniej ten okres dokumentującą. 
Zadziwia szerokością pasji twórczych, od malarstwa, fotografii, literatury po teatr 
i filozofię. Budzi szacunek pracowitością i całkowitą niezależnością sądów. Poraża 
tragizmem małych i wielkich życiowych perypetii i losem uwikłanym w historię, 
w trzy największe kataklizmy XX.go wieku: pierwszą i drugą wojnę światową oraz 
rewolucję 1917 roku. Stąd pewnie moja fascynacja tą postacią i powrót po okresie 
realizowania dramatów na scenie (lata 60-te i 70-te) - powrót tym razem do 
biografii Witkacego („Staś" - 1985 i „Grzebanie" - 1995). 

Ta przechadzka po jego życiu i twórczości, a w wypadku „Grzebania" nawet 
po jego „życiu - po życiu", to dla mnie swojego rodzaju oswajanie tego zbanalizowa
nego, ale wciąż aktualnego ontologicznego paradoksu, jakim obsesyjnie chociaż 
nie bez poczucia humoru, zajmował się Witkacy. 

Jerzy Jarocki 

Po raz pierwszy Jerzy Jarocki zrealizował „Grzebanie" jako spektakl dyplomowy w PWST 
im. Ludwika Solskiego w Krakowie wiosną 1995 roku. Pod koniec tego roku odbyła się premiera 
na Scenie Kameralnej Starego Teatru. Telewizyjna realizacja - przygotowana dla Teatru 
Telewizji - nie jest' prostą rejestracją spektaklu teatralnego. W scenach, które nawiązują do 
biografii Stanisława Ignacego Witkiewicza, do autentycznych zdarzeń tak.ich, jak na przykład 
zakopiański pogrzeb domniemanych szczątków Witkacego, akcja przenosi się z teatru w plener. 

Witkiewicz, główny bohater przedstawienia, krąży pośmiertnie zarówno po swojej 
przeszłości, jak i po naszej współczesności, która próbuje oddać mu ostatnią posługę - pogrzebać 
na cmentarzu na Pęksowym Brzyzku. Zjawia się także w swoich sztukach, rozmawia i z posta
ciami z dramatów, i z rodzicami, i z kobietami, które spotykał i kochał w życiu. 

,Grzebanie" ukazuje Witkacego w drodze spoza ziemi na ziemię, jest wędrówką ze sztuki 
w życie, z życia w sztukę. Krakowska realizacja to kolejny ważny głos ważnego reżysera 
w sprawie bardzo ważnego artysty i człowieka. 

Dorota C:hamczyk 


