
at ta 



Nie zabrną me utwory popod żadne strzechy 

Bo wtedy, na szczęście, żadnych strzech nie będzie. 

W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy, 

I tylko świństwo równomiernie rozpełźnie się wszędzie. 
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Witkacy 

ŚMlEJĄCV SlĘ W'lTl<ACV? 
Są twórcy teatralni, którzy jakby niewiele rozumiejąc z tego, co 

czytają, posądzają Witkacego o bełkot. Wywodzą się oni najczęściej z 
kręgów malarskich i potrafili dzięki swojej przebojowości zająć 
światową pozycję w teatrze. Ich wyobratnia wzrokowa przerasta 
świadomość i umiejętność uważnego, a także rozsądnego 
przeczytania utworu dramatycznego. Skoro więc Witkacy uprawia 
matactwo myślowe, można go dowolnie interpretować i poprawiać? 
Jakby to co napisał nie wystarczało, pomaga się autorowi własną 
mądrością. Te "głębokie" przemyślenia są takie: wszelka władza jest 
zła i zdegenerowana, a każdy wielki artysta musi być niezrozumiany 
przez otoczenie. Nie byłoby w tym nic szczególnie złego, gdyby te 
interpretacje były realizowane z minimalną choćby troską o jasność i 
precyzyjność wywodu. Kończy się to jednak często krzykliwym 
bałaganem, w którym nawet nieudolność zawodowa i braki dykcyjne 
mogą ubiegać się o miano głębi i mądrości. 

Śmiech i wzruszenie ramion jednych i ponure uwielbienie innych 
wywołały próby przebrania Witkacego w szaty proroka 
antykomunizmu. "On przewidział wszystko" - mówili koniunkturalni 
interpretatorzy. Istnieje też i funkcjonuje teoria, że Stanisław Ignacy 
Witkiewicz jest prekursorem francuskiej awangardy, teatru absurdu. 
Teorię tę wymyślili i rozpowszechnili przed laty bardzo wpływowi 
krytycy-dyktatorzy. Można przyznać im rację pod warunkiem 
zupełnej nieznajomości zarówno twórczości Witkacego, jak też 
Samuela Becketta i Eugene Ionesco. Czyżby nie wiedzieli o tym, że 
prapremiera UBU KRÓLA Alfreda Jarry'ego w reżyserii Lugne-Poe 
na scenie Nouveau Theatre de la rue Blanche odbyła się w Paryżu IO 
grudnia 1896 roku? Może lepiej ,tutaj szukać źródeł francuskiej i 
polskiej awangardy niż fabrykować polocentryczne teorie. 

Sztuki Witkacego są stale obecne w repertuarze teatrów 
europejskich, głównie francuskojęzycznych. Z dostępnych 

informacji wynika, że popularność swą nasz dramaturg zawdzięcza 
poczuciu humoru Francuzów i własnemu wyrafinowanemu 
dowcipowi. Znany jest tam jako autor komediowy. Stosując duże 
uproszczenie, można stwierdzić, że realizacje francuskie interpretują 
w maksymalnym stopniu tekst autora za pomocą realistycznego 
aktorstwa. Są przeciwieństwem tego, co widzimy u nas - przedstawień 
efektownych, nawet nadmiernie, lecz intelektualnie pustych. Taki styl 
stal się w Polsce obowiązującą przez długie lata artystyczną normą 
jakości. 

Polacy nie potrafią i nie lubią się śmiać. Wzruszenie uważane jest 
za o wiele szlachetniejszy stan duszy. Witkacy w swych utworach 
scenicznych i prozie dostarcza minimalną ilość powodów do 
roztkliwień. Bez zbytniej przesady można stwierdzić, że nie dostarcza 
ich wcale. Posługuje się drwiną, wielobarwnym szyderstwem i 
wnikliwą satyrą. Tadeusz Boy-Żeleński, który bardzo cenił 
Witkacego, uważał, że konwencja zbliża go do takich widowisk jak 
"Żyd w beczce" czy "Młynarz i kominiarz". Zdaniem Boya twórczość 
Witkacego jest zbliżona do szeroko pojętego teatru ludowego. 

Jerzy Sopoćko 



Witkaces{) s1111 o teatrze 
Jego chrzestną matką była Helena Modrzejewska. Może więc to 

czar rzucony przez "gwiazdę dwóch kontynentów" sprawił, iż 

nazwisko Stanisława Ignacego Witkiewicza - w jeszcze większym 
stopniu niż z malarstwem, filozofią, powieścią, krytyką artystyczną 
czy fotografiką - kojarzyć się będzie z dramatem i teatrem. Swoje 
poglądy estetyczne zawarł w pracy "Teatr", przenosząc z malarstwa 
teorie o Czystej Formie. Teorie te okazały się jednak często niezgodne 
z praktyką dramatopisarską. Powiada Witkacy: "wychodząc z teatru 
człowiek powinien mieć wrażenie, że obudził się z jakiegoś dziwnego 
snu, w którym najpospolitsze nawet rzeczy miały dziwny, 
niezgłębiony urok, charakterystyczny dla marzeń sennych, nie 
dających się z niczym porównać. 

"Karaluchy" - pierwszą swoją "sztukę" napisał mając łat osiem. 
Cały dorobek obejmuje około trzydziestu dramatów. "Dramaty jego 
prowadzone są na pograniczu absurdalnej groteski i poważnej 
dialektyki, a mimo pozorów bezsensu i niekonsekwencji wyrażają 
skondensowane i niebłahe treści o kryzysie współczesnego świata" -
stwierdzał Tadeusz Kudliński, podkreślając, iż Witkacy "żądał by 
dramat i teatr były najzupełniej czystym wytworem wyobrażni" . 

Sceniczny żywot dziel Witkacego rozpoczął w 1921 roku "Tumor 
Mózgowicz" w reżyserii Teofila Trzcińskiego w Teatrze im. 
Słowackiego w Krakowie, z ciekawymi rolami Władysława 

Brackiego, Leokadii Pancewiczowej i Haliny Kacickiej-Gallowej. To 
przedstawienie bardzo spodobało się autorowi. Zachwyciła się Zofia 
Stryjeńska: "Sztuka jest sensacją, nowa epoka Krakowa, ogromny prąd 
ekspresjonizmu" . Przygotowana wkrótce także przez Trzcińskiego 
"Kurka Wodna" stała się popisem Marii Modzelewskiej, która zdaniem 
Witkacego" przeszła wszelkie jego oczekiwania". Teatr Miejski w 
Toruniu pokazał "W malym dworku" oraz "Wariata i zakonnicę" (pod 
zmienionym tytułem "Wariat i pielęgniarka"). Wielki sukces odnosi 
warszawski "Jan Maciej Karol Wścieklica" w inscenizacji Jana 
Pawlowskiego. "Nowe Wyzwolenie" reżyseruje w Warszawie Aleksander 
Węgierko, zaś Karol Borowski - Wariata i zakonnicę" . Obaj korzystają z 
autorskich projektów dekoracji i kostiumów. 

Reżyserii "W małym dworku" we Lwowie, ze znaczącym udziałem 
Stanisławy Wysockiej i Ireny Solskiej, podjął się sam Witkiewicz. Będzie 
on też niebawem "niesłychanie zadowolony" z wystawionej priez 
Mieczysława Szpakiwiecza w Łodzi sztuki "Persy Zwierzontkowskaja''. 
Edmund Wierciński realizuje w Poznaniu "Metafizykę dwugłowego 
cielęcia", Wladyslaw Józef Dobrowolski w krakowskim Teatrze "Cricot" -
"Mątwę, czyli hyrkaniczny światopogląd" . Ogółem przed wojną odbylosię 
osiemnaście premier witkacowskich . 

Renesans twórczości Witkacego nastąpił w 1956 roku, przynosząc z 
czasem istną lawinę przedstawień jego sztuk na scenach całej Polski. Warto 
więc odnotować choć kilka najważniejszych . 

Jako pierwszy krakowski Teatr "Cricot 2" przypomni "Mątwę" w 
reżyserii Tadeusza Kantora i w kostiumach Marii Jaremianki. Prapremierę 
"Szewców" w 1957 roku przygotuje Zygmunt Hiibner w Teatrze 
"Wybrzeże". Dalsze spektakle wstrzyma jednak cenzura. Po ośmiu latach 
wystawi ten utwór wrocławski studencki Teatr "Kalambur'', jeszcze 
później Maciej Prus w Kaliszu i w ślad za nim Jerzy Jarocki w Teatrze 
Starym w Krakowie ze znakomitymi rolami Ewy Lassek, Jerzego Treli, 
Jerzego Bińczyckiego i Marka Walczewskiego. 



W Bialymstoku pojawi się "Sonata Belzebuba" inscenizowana przez 
Jerzego Zegalskiego. "Kurka Wodna" grana jest w Teatrze Narodowym w 
reiyserii Wandy Laskowskiej, wspierana świetnym aktorstwem Barbary 
Kraftówny i Haliny Mikołajskiej. Po sztukę tę sięga realizujący teorie 
Witkacego Tadeusz Kantor. W znacznie późniejszej wersji Macieja 
Englerta w warszawskim Teatrze Współczesnym tytułową rolę kreuje 
Marta Lipińska, a "największa aktorka epoki" Maja Komorowska błyszczy 
jako księżna Alicja ofNevermore. 

W Gtlańsku Andrzej Szalawski zachwyci rolą Jana Macieja Karola 
Wścieklicy. Wydarzeniem była prapremiera "Bezimiennego dzieła" w 
Teatrze im. Słowackiego w Krakowie w inscenizacji Bronisława 

Dąbrowskiego w ł 967 roku. Bezbłędnym wyczuciem stylistyki Witkacego 
imponowala Maria Malicka. Interesujące postaci stworzyli rownież Jerzy 
Kamas oraz Janusz Zakrzeński, który w przyszłości zadziwi idealnym 
filmowym wcieleniem Witkiewicza. Po piętnastu latach wystawi 
"Bezimienne dzieło" Krystian Lupa w Starym Teatrze, natomiast 
realizacja w Gdyni stanie się dużym osiągnięciem reżysera i scenografa 
Andrzeja Markowicza. Janusz Warmiński pierwszy pokaże "Pannę Tutli 
Putli" w stołecznym Teatrze Ateneum z przezabawną królową wyspy -
Anną Seniuk. 

"Czterdzieści lat czekała na swoje prawykonanie napisana w 1924 
roku »Matka«.»Matka« stanowi przegląd wielu stylów i epok i zamyka 
w sobie całą historię nowoczesnego dramatu od lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku do współczesności, z 
kulminacją w mistrzowskim epilogu w duchu Czystej Formy. ( ... ) 
»niesmaczny« dramat Witkacego najpierw szyderczo prezentuje, a 
potem zawzięcie pustoszy bogate dziedzictwo teatru europejskiego w 
stylu realistycznym.( ... ) W »Matce« Witkacy wiel.okrotnie stosuje 
swoją technikę nadawania przenośniom dosłownego kształtu 

teatralnego" - twierdzi Daniel C. Gerould. 
Prapremierę "Matki" w 1964 roku reżyserował w Teatrze Starym w 

Krakowie Jerzy Jarocki, scenografię projektowała Krystyna 
Zachwatowicz, muzykę skomponował Krzysztof Penderecki. 
Tytułową rolę kreowała Ewa Lassek, Leona Węgorzewskiego - Antoni 
Pszoniak. Po dziewięciu latach Jarocki wznowi "Matkę" w zmienionej 
koncepcji reżyserskiej, także z Ewą Lassek, Leonem będzie Marek 
Walczewski, pó:tniej Jerzy Stuhr. 

Wystawiana w wielu teatrach "Matka" dawała pole do popisu 
wybitnym aktorkom. Były wśród nich: Halina Mikołajska, Aleksandra 
Śląska, Halina Winiarska i grająca po angielsku na scenach 
amerykańskich - Barbara Krafftówna. Ta jedna z najlepszych sztuk 
Witkacego prezentowana była również w teatrach Rzymu, 
Sztokholmu, Monachium, Paryża (tu ze wspaniałą kreacją Madelaine 
Renaud). "Matka" cieszyła się zawsze dużym uznaniem krytyki i 
publiczności bowiem obcowanie z tym utworem każe nie tylko 
podziwiać jego zlożoność i wielowarstwowość, ale też dzielić 

niepokój autora przed "nowym wspaniałym światem". 
Zdzisław Kordecki 

l 
I Leon 

projekty kostiumów: 
Teresa Czerska 

Matka 



Witkacy - Autoportret, 1924 

Stattisław l5ttac11 Witkiewicz 
Stanisław Ignacy Witkiewicz - syn wybitnego krytyka i malarza 

Stanisława Witkiewicza i Marii z PietrzJ<,iewiczów, nauczycielki 
muzyki - urodził się 24.II.1885 r. w Warszawie. Artystyczno- -
intelektualna atmosfera domu, w którym częstymi gośćmi byli 
najwybitniejsi artyści polscy, umożliwiała stały kontakt z sztuką i 
sprzyjała rozwojowi bardzo wcześnie ujawnionych zdolności 

malarskich, muzycznych i lfterackich młodego Witkiewicza. Rozwój 
tych zainteresowań był właściwie samorzutny, ponieważ ojciec -
zwolennik teorii, że każdy system nauczania zabija indywidualność -
starał się nie ingerować w kształtowanie upodobań syna oraz nie 
zgadzał się na jego naukę w szkole, przystając tylko na lekcje 
prywatne. W czerwcu 1903 roku Witkiewicz zdał maturę jako ekstern 
we Lwowie. W latach 1904-1908 odbywa kilka podróży za granicę 
(Wiochy, Francja), w czasie których poznaje nowoczesne malarstwo 
europejskie. W 1905 roku rozpoczyna studia w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych (w pracowni Jana Stanisławskiego), ale po roku pod 
presją ojca przerywa je i pobiera lekcje prywatne u przyjaciela 
Gauguina, wybitnego malarza - Władysława Ślewi 1ńskiego. Poznaje 
Irenę Solską, aktorkę związaną z kręgami ówczesnej cyganerii 
artystycznej Krakowa. Znajomość ta przerodziła się w burzliwy ,i 
pełen dramatycznych momentów romans, który to trwa do 1912 r. i 
staje się kanwą pierwszej powi~ści Witkiewicza pt. "662 upadki 
Bunga czyli Demoniczna kobieta", pisanej w latach 1910-1911 
(wydana dopiero w 1972r.)( ... ) 

2 l .II.1914 w Tatrach popełniła samobójstwo narzeczona 
Witkiewicza - Jadwiga Janczewska. Pod wpływem głębokich przeżyć 
związanych z tym tragicznym faktem Witkiewicz decyduje się wziąć 
udział - jako rysownik i fotograf - w ekspedycji naukowej na Nową 
Gwineę, którą organizuje B. Malinowski. Echa tej podróży wielokroć 
będą powracać w twórczości Witkiewicza. Wrażenia z pobytu na 
Cej!orue opisze w cyklu artykułów pt. "Z podróży do tropików", akcję 
kilku dramatów umieści w południowo-wschodniej Azji i Australii, a 
w kompozycjach plastycznych wykorzystywać będzie motywy 
indyjskie i orientalne. 

Ekspedycję Malinowskiego przerwał wybuch wojny. Witkiewicz 
decyduje się wracać do Europy. Pod koniec października 1914 r. w 
stanie głębokiej depresji psychicznej przybywa do Petersburga, gdzie 
mieszkająjego bliscy krewni. Tutaj zapisuje się do szkoły oficerskiej, 
uznając za swój obowiązek udział w wojnie przeciwko Niemcom 1i 
mając nadzieję, że będzie mógl potem wstąpić do oddziałów polskich, 
które zamierzano zorganizować. W marcu 1915 roku dostaje się do 
osławionego pułku lejbgwardii, w którym służyli synowie 
arystokracji. Pułk, w którym służył, pierwszy zbuntował się w czasie 
rewolucji lutowej 1917 r. Żołnierze wybrali Witkiewicza do 4 roty 
swego batalionu, w dowód uznania za jego humanitarny stosunek do 
podwładnych ("nie bilem w morde, nie klolem pa matuszkie, karałem 
słabo i bylem bezwzględnie grzeczny").( ... ) 



Do kraju powrócił w czerwcu 1918 r. i od razu rozwiną! niezwykle 
ożywioną i twórczą działalność. W ciągu niespełna 6 Jat napisał ponad 
30 sztuk teatralnych, wydal trzy książki, w których sformułował 
zasady swej teorii malarstwa i teatru oraz wyłożył poglądy na rozwój 
kultury. („.) 

W Jatach trzydziestych Witkacy poświęca się niemal całkowicie 
filozofii. Ogłasza kilkadziesiąt artykułów popularyzujących własne 
założenia filozoficzne i polemizujących z innymi koncepcjami. 
Twórczość artystyczna stanowi już tylko margines jego 
zainteresowań. W latach 1931-32 pisze pierwszą część powieści 
"Jedyne wyjście" ,której nie ukończył. W roku 1932 wydaje książkę o 
szkodliwości narkotyków pt. "Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, 
morfina, eter" oraz broszurę "O czystej Formie". („.) W roku 1936 
powstaje studium psychologiczno-obyczajowo-społeczne pt. 
"Niemyte dusze", w którym m.in. przedstawia swe poglądy na historię 
Polski i analizuje wady narodowe (ukazało się w roku 1975). Za 
twórczość literacką zostaje odznaczony Złotym Wawrzynem Polskiej 
Akademii Literatury ( 1935 r.). 

We wrzesniu 1939 r. zgłasza się jako oficer rezerwy do wojska, ale 
z powodu wieku i stanu zdrowia nie otrzymuje karty mobilizacyjnej. 
Wraz z falą uciekinierów opuszcza 4 września Warszawę i w 
towarzystwie swej przyjaciółki Czesławy Oknińskiej udaje się na 
wschód. W połowie września docierają do wsi Jeziory, koło 

Dąbrowicy na Polesiu. 18 września - na wieść o wkroczeniu wojsk 
sowieckich- popelnia samobójstwo. 

Janusz Degler 
(przedruk z programu do "Szewców" Witkacego 

w Teatrze Polskim we Wrocławiu - 1982 r.) 
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