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RE',7.YSERIA 

JACEK ZEMBRZUSKI 
SCENOGRAFIA 

DOROTA MORAWETZ 

asystent rci.yscra 

ST ANTSŁA W BICZYSKO 
inspi<jent, su(]er 

DANUTA FULDE 

W oprawie muzycznej spektakl/I wykorzy.~ttmo fragmenty opery pt.: "Ro11.1eo 
i Julia" Ch. Gounoda, "Kaprysy" N. Paganiniego oraz - za łaskawym pozwolemem 
kompozywra - muzykę Janusza Stoklośy z m11sical11 pt.: "Metro". 

OBSADA: 

PAN KALIKST BAŁANDASZEK - bardzo bogaty, tzw. znawca "sztuk plastycznych" 

STANISŁAW WITOLD BICZYSKO 

SPIKA HRABINA TREMENDOSA - aktorka 

HALINA CHMIELARZ 

MARIANNA SPLENDOREK - kucharka 

DANUTA DOLECKA 

GAMRACY VIGOR - dyrektor teatru 

KONRAD FULDE 

Teraz "oni": 

MELCHIOR ABŁOPUTO - pułkownik 

WŁODZIMIERZ MANCEWICZ 

KRETOWICZKA - miły chłopiec 

PIOTR TOMCZYK 

PROTRUDA BALLAFRESCO - dama: matronowata. r; pu howata 

MARIA CHRUŚCIELÓWNA 
HALUCYNA BLEICHERTOWA- żona prezyden ta 

ANNA RAMZA 

SALOMON PRANGIER - fina nsista 

ANDRZEJ BIENIASZ 

ROSfKA PRANGTE R - jego żona, ponętna kok ietka pierwszej klasy 

MAŁGORZATA JĘDRUSZCZAK 

SERASKIER BANG TEFU AN - założy iel nowej religi i Absolu tnego Automatyzmu 

JAROSŁAW RABENDA 



"Szafę mić • znaczy: kobiety pożądać" 
Janusz Majcherek, kry tyk teatralny 
interpretując Zygmunta Freuda, p ychiatrę. 

"W Polsce. sytuacja jest taka, że potrafiłby ją literacko 
przetworzyć tylko jeden pisarz: Stanisław Ignacy Witkiewicz. 
Dzisiaj to j est naprawdę temat dla Witkacego." 
sierpień '92 G. Herling - Grudziński 
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Powiedziała jedna pani, 
że nasz przemysł jest do bani. 
- A jak ONI - rzekła jasno -
teraz tamtych z góry trzasną, 
to będzie efekt produkcji 
gorszy od trzech rewolucji. 

Zrobiłem się niespokojny, 
czy z tego nie będzie wojny, 
jak o Prusy, czy Inflanty. 
Zeby tylko szło o TAM1YCH, 
to by krzyknął człek: - Do broni! 
Lecz tu jeszcze jacyś ONI. 

Bo taką własność miewa zaimek, 
że zastępuje konkretne imię: 
on, ona, ono, oni, one. 
Niby wiadomo klo, a nie! 

Raz się wkurzył mój pociotek, 
że mu ktoś przewrócił płotek, 
więc "nieznane siły wraże". 
Straszył: - Jeszcze wam pokażę! 
I pokazał pewnie to IM, 
bo już płotek znowu stoi. 

Ze zdumienia oniemiałem, 
pytam: Komu pokazałeś? 
Tu pociotek tupnął nogą: 
- Są tacy co dużo mogą, 
lecz ty nie zacieraj knykci, 
nie postawią oni nic ci. 

Bo własność miewa zaimek taką, 
że o sobie mówi nijako: 
on, ona, ono, oni, one, 
a nie wiadomo klo, o nie! 

Raz poeta, chyba z Pruszcza, 
.aczął problem mi wyłuszczać, 
że choć niby człowiek wolny, 
jeszcze młody, bardzo zdolny, 
to mu stoi w oku solą, 
że mu śpiewać nie pozwolą. 

Pytam go: - Cenzura może? 
A on na to: - Dużo gorzej, 
ONI dali taki prikaz 
(zaraz ci pokażę wykaz), 

a w ogóle to mów ciszej, 
bo jeszcze ktoś z NICH usłyszy. 

Zapytuję mimo tremy: 
- Czy ONI to czasem nie my, 
bo już zaczął ktoś rozgłaszać, 
ie Polska jest ICH, nie nasza. 
A więc dla wspólnego zysku: 
Może by tak po nazwisku. 

Powiedzmy sobie szczene, raz na jakiś czas: 
- Przecież nie ma tu nikogo oprócz nas. 

Piotr Mitmer 





Czesław Mil z 
STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

Ogień, piołun i kurz. 
Oto s toję w obliczu njepodzielnej rzecry. 
Na płas kim rumowisku ruetrwałycb państw . 

Po raz ostatni wiatr unosi chmurę, 
Mówię głośno, co widzę ostatni raz 
W b ij ącym blasku niepodzielnej rzeczy: 
Nad niebo, nad krzyk gęsi w rozlewisku rzek 
Pająk mały wchodzi po brylancie w górę, 
Niżej piołun, pokrzywy i dzika czereśnia 
Na sennych polach rueobeszłych państw . 

Otom jest zwyciężony, 
Ginę zgubą wszelkiego żywego stworzenia. 
A jednak wiem, że to mój własny , ruczyj więcej los. 
Otom jest zwyciężony, odbiega mnie ziemia, 
A kruchy kształt pamięci topi się jak wosk. 

Wszystkje stukoty kołysek, {Tlatek śpiewy, gdy dzieci kołyszą. 
Wszystkie dyszenia kochanków z oczami nabiegłymi krwią, 
Wszystkie śniegi pomarańczowych, górskich świtów 
Mam jeszcze w sobie.Jeszcze chw i lę - są, 

Zanim upadnę w otchłań cramego zenitu. 

Oto zwycięża ludzkość, zacięta i płodna, 
Która nie pragnąc tajcmrucy mnoży się i trwa. 
Ja, wbrew jej woli, chciałem ięgnąć do dna; 
Chociaż ona ma łuszno - bo ta k tylko 
Dosięga się dna. 

(z tomu "Ocalenic'',1945) 



marzec 1963 

30 stycznia 1965 

3 czerwca 1965 

4 marca 1967 

8 kwietnia 1967 

27 lipca 1975 

20 maja 1978 

12 stycznia 1980 

13 stycznia 1980 

20 stycznia 1980 

Z dziejów scenicznych "Onych": 
prapremiera 

Akademicki Teatr Prób "Centon" Uniwersytetu Warszawskiego 

reżyseria - Jadwiga Marso 

dekoracje : Krzysztof Pankiewicz 

Teatr Kameralny we Wrocławiu 

reżyseria - Witold Skaruch 

scenografia - Franciszek Starowieyski 

patronat nad premierą sprawowali: Koło Teatrologiczne i stu

denci Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego 

Teatr Polski w Warszawie 

reżyseria - Witold Skaruch 

scenografia - Franciszek Starowieyski 

mu7-yka - Adam Walaciński 

Teatr im. J. Słowackiego w Koszalinie 

(spektakl grany w Zamku Książąt Pomorskich) 

Teatr Stary w Krakowie 

(wraz z "Nowym Wyzwoleniem") 

reżyseria i scenografia - Józef Szajna 

muzyka - Adam Walaci ńs ki 

Teatr Nowy w Poznaniu 

reżyseria - Izabella Cywińska 

s enografia - Kazimierz Wiśniak 

Teatr Ateneum w War. za ie 

reżyseria - Piotr Paradow. ki 

scenografia - Francisz k Starowieyski 

Teatr Polski w Bydgoszczy 

r ży eria - Hieronim Konieczka 

scen grafia - Ry 7lł rd Str1:embała 

Teatr Adekwatny w Warszawie 

adapta :ja i reżyseria - Henry k Boukołowski 

scenografia - Ryszard Winiarski 

Teatr im. S. Wyspiańskiego w Katowicach 

reżyseria - Jan Sycz 

5 lutego 1980 

6 lutego 1980 

9 maja 1980 

26 Iistopada 1983 

23 marca 1984 

scenografia - Grażyna Żub rowska i Stanisław Małek 

muzyka - A\cksandcr Lasoń 

Theatre des Amandiers w Nanterre 

reżyseria - Andr7ej Wajda 

sc~nografia - Krystyna Zachwatowicz 

Teatrino del Pascoli w Livorno 

reżyseria - Giovanni Pampiglione 

scenograria - Kazimierz. Wiśniak 

muzyka - Stanisław Radwan 

Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie 

reżyseria i scenografia - Andr7cj Markiewicz 

muzyka - Andrzej Głowiński 

Teatr im . J. Szaniawskiego w Płocku 

inscenizacja i reżyseria - Andr1:ej Maria Marczewski 

współpraca reżyserska i plastyka ruchu - Jerzy St\!pniak 

scenografia - Jerzy Michalak 

muzyka - Tadeusz Woźniak 

Teatr Polski we Wrocławiu 

reżyseria - Jacek Bunsch 

scenografia - Wojciech Jankowiak i Michał J\!drzejewski 

muzyka - Zbigniew Piotrowski 

6 października 1985 Teatr Miniatura, Teatr im. J .Słowackiego w Krakowie 

7 września 1986 

J 6 marca L989 

reżyseria - Rudolf Zioło 

scenografia - Anna Sekuła 

muzyka - Janusz Stokłosa 

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie 

reżyseria - Wanda Laskowska 

scenografia - Krzysztof Pankiewicz 

Teatr Polski w Warszawie 

reżyseria - Jan Englert 

scenografia - Jadwiga Jarosiewicz 



Stanisław Ignacy Witkiewicz 
popełnił samobójstwo 

w dniu wkroczenia Armii Czerwonej do Polski 
1 7 września 1939 r. 

Kierowwnik Biura Obsługi Widzów 
JOLANTA JANUS 

Kierownik techniczny 
TADEUSZ KOBIAŁKO 

Kierownicy. pracowni: 
elektroakustycznej 

MAREK ZIELONKA 
krawieckiej 

DANUTA DZIARMAGA 
malarsko-modelatorskiej 

WOJCIECH WERYK 
stolarskiej 

CZESł.A W LEW 
fryzjersko-perukarskiej 

BOGUMIŁA CIECIELĄ.G 

tapicerskiej 
KRZYSZTOF SZAł.APSKI 

ślusarskiej 

ROMAN KUCHARCZYK 
Główny brygadier sceny 

.JANUSZ MŁYNARCZYK 
Rekwizytor 

LESZEK ROMANEK 
Garderobiane 

ANNA KOŚCIELNIAK 
HALINA MŁYNARCZYK 

Światło 
DARIUSZ KOWALCZYK 

Akustyka 
HENRYK PANIEC 
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