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Filozof i głupcy 

Kurtyna się podnosi Widzimy celę w domu furiatńw. Czekamy na rozpoczęcie akcji i 
nie zadajemy sobie pytania: dlaczego autor jako miejsce akcji wybrał właśnie dom 
wariatów. Przypadek!' A może jakiś znak., symbol? 

W rogu celi tapczan, na nim człowir 'k, nad człowiekiem kartka z rozpoznaniem 
choroby i cyfrą 20. Nie imię i nazwisko tylko numer to drugi ważny znak. Będzie takicb 
znaków jeszcze więcej , tylko trzeba umie(: je znaleźc: i odczytać . 

* 
Nim zajmiemy się sztuką Witkacego kilka słr1w o njm samym Urodzony w 1895 

roku, syn wybitnego malarza i teoretyka sztuki, Stanisława Witkiewicza (rnórcy stylu 
zakopiariskiego') młody Stanisław lg:uacy ·wychowywany był na geniusza. Miał 
wrodzony talent do rysunków i słuch absolutny, mógl wybrać karierę malarza, lub 
kompozytora . Miał też świetnych nauczyl·ieli ojciec stawiał wyżej kształcenie domowe 
( kilkudziesięciu nauczycieli + jeden uczer\ ). ni ż państwowe (kilkudziesięciu uczniów+ 
jeden nauczyciel). Potem młody Witkiewicza studiował na krakowskiej ASP pod 
b erunkiem takich mistrzów jak Stanislawsb czy Mehoffer, potem jeszcze uzupełniał 
wiedzę i kształcił smak w podn'.iż ach. Pozna] Petersburg ( Rosję pozna dopiero w 1917 
roku„.) poznał Włochy i ~iPmcy, Anglii; i Francję tam zetknął się z malarstwem 
Gaugina i Picassa, z kubizmPm i dadaizmem - co fatalnie wpłynęło na jego romój Do 
lat kształcenia i podroży trzeba dodaf'. wyprawę w tropiki z Malillowski.m, udział w 
wojrue i w Rewolucji PaździernikO\vcj został wybrany korujsarzem, potem cudem 
uniknął rozwałki 

Gdy Witkacy puwrucił do kraju m · ązal się z modnym formizmem. (To było drugim 
fatalnym przypadkiem w j 1~go życiu„ tit: mieścił się w tym nurcie!). Poza tym jako 
tmSrca renesansowo wszechstronn y: fotografował był jednym z pionierów fotografi i 
ar tystycznej na świecie:, malował - założy ł nawet "firmę portretową' , z której żył; pisał 



powieści ( 622 upadki Bunga, Pożegnanie jesieni, Nienri~yr;r:niP) a nawet układ a l 
wiersze najczęściej groteski, które wplat al w teksty swni1 :h Rztuk. \\ itkaC) by ł t eż 

teoretykiem sztuki i filozofom -dwa jego główne dziełu tu: !'vowe formy w mularstwie 
(1919) oraz Pojęcia i twierdzenia implikowane p r;::,('Z pojęcie fstnienia (N.3. ). 
Ostatnie dzieło zawierało główne tezy filozofii \~ 'itkucP,~n ; d łat1·,go nazywał je 
"główniakiem". Tak naprawdę jednak to jego główniakumi Lyły dzieła scelJ i1 ·znc . W 
formie groteskowej pisarz nasz stworzył dramat filozofi l'zny - nic 'Sl f'ty n'r.ntie 
niedoceniony jak i pozostałe jPgo dzieła z r 'iżnych dzied zi n. 

Witkacy debiutował na scPn.ie w roku 1921 dramacem 'T um o.r 1VJ.'izgnwicz , potem 
napisał między innymi - takie sztuk.i j<ik 'W ma(•m dworku (wvst. 10:2.1), 'llw·ia t i 
zakonnica '(wyst. 192b), 'Mątwa ' (wyst 19~-$ : { , i Szewcy· '. Ostatnią., najważniejszą ze 
sztuk pisał najdłużej, w latach 19~H -34, przedstawił w niej wizję prZ)'"l:>Złc j rcw0łucji i 
końca cywilizacji. Nie doczekał jej wystmvien.ia. Zmarł śn1iercią S<Hnob1'1j<'Z'-l 18 
września 1939 w Jeziorach na Polesiu . W P RL był przez lata :.mkazany. ' 'zeu 'L_Y 
ujrzeli scenę dopiero w roku 1957 od tej pory zaczynu s i(; ~wiat11wa k:.:iri1·ra 
Witkacego dramaturga.Jako filozof pozosta je n.iedoc ·en i o ny. 

* 
Jak większość sztuk Witkacego fVczrial i zakonnica to szni Im z pud'\\ójn)TID dnem, t'Z)' 
może raczej: sztuka dwuwar::;twowa. W wnr::; twie p ierwszej rlużu dziwnych zrlarzcr! . 
pod nią filozofia .. która tłumaczy ich prawdziwy ~r·ttS, 11:i'wiad a.mia '\\•-i<lzowi, 1·11 
naprawdę widzi, zmusza do głębszych przeżyf '.. (>cl rnzu trz 'ha <lodac~, :.il' do tego, li~ 
się dobrze bawić wystarczy obserwacja pierwszej warstwy, Z< t~łęhie1 ii e :-;ię w rl n 1~q 
raczej psuje zabawę. 
Więc w pierwszej warstwie ma.my ki lka se nsacyi nyrh wydarzeń. Zal..1 mnica, k1t1ru 

zgłosi.la się do opiek.i nad chorym rozpoznaje w n.im wybitn .go poetę . \\ariat 
okazuje się rnórcą, może nawet zbrodnimzem. w każdym razie 1·zlowif'kje111 
zdolnym do pot~nych uczuć . Indywidualistą. Na pocz41 ck przdat ujt> zakonnicę 

(która zresztą wcale się nie Lroni), potem zabija jednego ze swoich lekarzy., j1-·sz1·z1• 
p&nie j się wiesza, trochę dynda, ale na kon iec zmart,vychwsta je . Jc;Ji kng114 z 
widzów to dziwi znak, że zacZ)rna myśleć . 

Oczywiście takie zdzi'\\rienie to rapte1u pierw,.;Z) krok. TrzPha je utrwala1 '.. 
pogłębiać następnymi zdziwieniami. Tak.IB dotyf'ząr:yrni zd z]wieni a . B(• 1 U:-tezt'g11 
nas dziwi, że ktoś, kto już żył zmartwychw:otul, a n.ie dziwi , że zmJa.d sit;" n a :,;wiecit' . 
ktoś kogo przedtem nie bylo. Ostate• znie ten pierwszy rniul więbze <lo~wi ; 11kzenie_ 

było mu łatwiej. Albo: dlaczego nas dziwi . żr~ j t>-1-ilPśmy w domu ww-iatr'iw, a n ie d zi\\ i, 
że w ogóle jesteśmy„ że coś jest, choćby tuki ::iZfJitalik, a przeci„ż rnogłul 'y n ie hy1'. atu 
szpitala; ani wariatów, ani w ogóle nic!. 

Klucz do interpretacji sztuki w„i.1wa nam w rękę :;wn a utor - z dyskrcrją i 
wdziękiem 41 letniej filQzofki . z\\T(!l('. rny uwag« na wypowiedź gk1wrwgu hohatt·ra 
dramatu: 
Dawniej pmv-iada Walpurg życic 111:e byto l1r::x·elowym poruszaniem się 

bezdusznych automatDw. Spole«zPństwo jako mas=-..yna nie i.st nialo. / (;--la min ~ rrr1 

cierpiących bydląt, na której uyrastaly wspaniale kwia(y ;3:,ąd::y: potęgi, tw5rczo,i·i i 
okrucieristwa. 
A kiedy siostra Anna wspomni o swoim nw·zt~czonyrn: On by-l inżynier<'tn. „ 

- \Xtalpurg najpierw ryknie, potem rzr 1ci: 7azdroszczę mu ty lko. l~v{jeclnym z m lek 
w maszynie, a nie zabląkcznym kamykLem , w.51ód ::.ębatyt:h , stalowvch /Vl. 

Zarowno zwie<lzariie Zachodu jak i duświac kzanic Rewolucji rfopru\\·adzil) 
Witkacego do wniosków o koricu ludz.kiegn świata. l\';,;.-;za cvwilizacja. gn ·c·ka. 
rzymska, chrześcijańska upadu: zan ika ją uczi wia m etafiZ)TZllt\ k1lm· o°0'" ·ia ly 
religię, sztukę i filozofię. wielkie uczucia , ktr'•re czvnily nas lud.źm.i, Dwunożn i 

mieszkaricy Ziem.i wolą by(< sytymi zwier z<;:ta mi., niż l11dźmi. SpołPCZt' 11stwn 

zamienia się w mechanizm. Większośr'. obywateli' ru już tylko bezm~i,;l.r1 f' tryLiki w 

ma.szynie. Niektórzy tylko; jak \Valpurg., jf'sZC'Ze pn'•hują si~ st · wiw'.. je:<z1' ZP ,.;t 

kamykami wśród stalowych kr)ł. 
[Przyszłość łudzkuści nst:rzP/W ~'itkacy w innym < lzid e., w J, ·Jynym wy;~iu '. 19b8. 
73)] musi być wyobrażona w postaci p ewnego rodzaju komunisty l':::nego m rou •iskn. 
z maksymalny m zużytkowaniem każdego człowieka u •edlugjego zdolno:h 

* 
Rd igia we1 Uuf! Widrn1·pgo j ·~ t już skazan a na za~laJę, bo 1 ·złuwiek współczesny 

s1rncil zdolnnś<: d n przPzywnnia uczul: mt>tafizyt ·znych, d i> przf'zywuniu z1lziwier t.ia 
j.,,mieui(' n 1 .. wdzięcznn~ ·i za is111i1-·ni 1~ .. czy d wćby l . U,.n filo 1wfinmej l'iekawości. 
ut.rar'ił t(,'. zd ulnu•V mi~dZ)' innymi cLi ctt('go, ~e podup:.idu religia. Z tego bł~<:lnego 
knła zdaje się nie ma wyj~;ia . {)st amią sz:im; q. 11statJ1ią n ud zieją jc ' t sztuka. 

\\' t ym m iPjs1 ·u. Lrod1~ na1 · iąguj:cic pujf('r· ia \'\' itkm·. wląc ·zu id .,. Czy::.i.•j Furmy. 

. u roli; form ~ \\ ~z'llwc zwracuła uwugę już sPr't>sj a. Potem pr7. ~rsz li kr 1 L iści , 

dnrl ai-4 ·i i aJ1s1rnJ,.1·junif. ·i 11 '1żn ·j m u::i< ·i , kll)rzy za!'zęli ~fo,.; i 1 ': .. 2r ..;ztuka niP musi 
p rzl'<L<-;tawiać. 71~ furnm ważuif~jsza jest niż trPśf. \X 'itkacy rup poszPcU w swoim 
formaliznUP tak rl <J t'k•J; uw:1 ż;1 ł; ~e sztuka np. , ul•raz m1 rsi przt>d :-;tawiać jakieś 

przedmioty, hn inacz j zam it>ni się w plamy. PrZt'Z Czy1o tq Fnrruc: rozun ulll przede 
\l'szys1k.in1 fo rm•; nczyszcznrn z 11)żnt'"n rHrlza j11 t kmcnf!.'~· p rzypadkuwych, 
mrrzuconych · rz ·z rzP • 'Z)"'risto~( '. . Bron i ł autnnomii l h mzu. l.rn 111..ił wolności rnórcy 
jegu p rnwa d" upwszczrń; do dPfurmacji, a lbo l)(h\ rutJ1j, . do d c:::kornwcuiia ubruzu 
rl nd:.u.k ami wziętymi nic z rzcczywistu~-i a z far tlH zj i. Przr•· iwst awif·n.icrn nkreślen i a 

( :zysta l·orma nic, jest u niq ;u ,.; łowi > Tr\'Ś f'. .. a.l·~ Forma Un 1drm, :"J ir ch l1 rjna. 
T1· korn:ep1 ·ję \X 'itk:wy przer1i{1,.; ł un lt' alf . .Jeśli rel igia n iP bud:r.i już zd ziwi n.ia 

~·win tf'm mul-ii z:rnbic'. tn ,.;ztu.ka . Tylko o na m oir· wstJ·ząs114ć c·złowieki m, 
sprowokować \\ i dz a d u m)Śłenia. 13 k, by V)'l'hndząc z te al r ll nuał pn :zucie, if bi ( 

wrcsz"it' ni 1udzil! Dr:.u nat I >rzC'z deformucjt; 6-wia ta puL1 zujf'. że wszystko mogłoby 

wy•~ląd ur' inul'zf• j:, p17ez przerywanie L.trl.c ·tJC'hów ['rzyczyu i skutk&.v sug<'rn je, 'ŻP 

:;,, iat jes t l>ardzi1·j sknrnpl ikowan) , 11.iż b)ś r uy ,.;ohiP f t'~n ży1 ·zyli , 'Żf:' porządek 

11ndawm1y rze('zywistości jest rylko nm;zyrn porz<.ldk..iPm. 
P i,.;arz łw 1ue w zan1uzie w~zystkie regu ły jcd no~·i wyrn~~ l 11 11e I rzez Ary -tot łesa. 

\V ffón:acie 1: zakonnif'y nu.ruszona zobt:1jp jerl nnśl'. a k1-ji i j edność postaci, 
chwilami zn i_kt-1. związek działaniu bohatPn'iw z j akąknlwir·k motywacją znaną być 

mi,~ j,.;tJ1jej4 przyczyny tln kt1 )r:'• ·h nie mam. dostępu- liy1'. n 111'.le takit' prżyc ·zyny są 

1-ylko nas21 rni wym y:-ila.mi. \\" kulejnyd1 :-iztu.kach "°.itk1wy będzie t.e prowokacjr 
po~lf.'.hiał. zakwest.iouu jc zw1wnn porzqch~k p rZ)'•:Z)Ti lOWtl -;kutk1Jwy,. jak i tPżsrtmnś1'. 

post w ·i . T, kic ąt pliwośi:i zrt•szu.1 podb1rwa już \\ 'll (1riocie 1: -::,ukonnicy' czy 
\X.ulpurg ktl)ry si{;'. puwi ,_,; i.ł i \~'al purg .. l u)rv wraca dn 1·1·li , In tPn :;am 'Vulpurg? Czy 
w wszc byłn go 1hwkh, czy mo:ir pc •dwoiła gn śmiPr•? (a nadto zo,-;t al ngnlony! ). Ii • 
,;amu OCZ)'Wi.~ · i1 · dntyezy B11 rdypPla. ktc'il) za.hit y ol•'"' kif' rn . \\Taca z z~wiatów 
ulmmy w czarny cu1glcz. Czy tam :-;i<;: tak ubiera ją( Czy za~wialy to warsztat 
krawiecki. t'Z)" mnżr ,'al nn w kti'1ryu1 obn,vii1w j13 111odn ;m if' !~ka , skądinąd 

prutPstarH'ka„. fr ,.\Ji bywają wrn w~~:igi koru1t' , 111 jak jest 7. w·nif'IHrwstąpien iem 

kun i? Jeśli dobrze pnm)~lf'ć, to mo;:na napi:-,ać drugi dramat! 

Drnr na uu·g-ia \\' itkiewir·za miała mnl ,i1 ·j1' fi lozoficzne. ' iosła pm ażne 
01o trzt>7enia, p11ważnc p n •f.Jnzvc je. Hub ilu l" jed n uk w n..i f'zbyt pmYażnej formie 
1Uatt>gn ni traktnwam J jl'j pm ażnie. '.\ud1n.iar Pft>k1J'1w ma jrp 'Ydt budzić zdziwi nie 
i\\~al~m obracał się µ rz '" i" bZllJkur n , nazwa furm i;;m korarzyła 1' i<; z bardzo 
puwicrzcł1ovmymi krZ)-ka<:z; 1rni_ h lrzy p n'ibowali mal11wac: formy. w h~rych 

rrn ·zego nw n1a. 

w ·itkacy m <lgl zu::;ta« ~eruu szt>m ak m1ch1; p rz ·clubrzył . Nie znacZ\· tu , ~ jegu 
sZ1uk.i sq zie. 21' JU (' 1m'1wią nam uir·zpgu rn w ln' go. M1Y\,·i [ ylku ( '.Zi.L'W01 zbyt rrlośno . l 
ni1 ·p( trze l, n.ie n 1ł 1i<.1c µ rzy tym tylP min . 

:\'a zak111l.1 ·z1' 11ie wn'\ćr11y raz je.szczi"' do 'li (iriala i zukonniry '. ·a 1occni · widzimy 
kotlriją<'q s ię miazgę ciał. juki~ [ llt\\Ór u d zicsiqtkach rąk . rnlg. głów I rz walają się po 
podłodze. międZ) c iałauó twfa sit,: ja.ki.~ trup. ~I~ 1 j u ż nst·;.1111ia -;, ·e na - kur(} TUI wolno 

ZU/ H nlrr. 
\X Yl!ł11p:.-- ·\p11bl ip.s11 . ,\ mn,:, j<'<Ulu i dn1gie'l 

Bnhc Ian l . rhanknw~.ki 

ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 



Scena Inicjatyw Aktorskich ma w p!ockirn tf'a trze wiclol emią tradycję 

~c„na Inicjatyw Aktorskich nie jest instytuc:j q. To przeds tawienie przygotowane 
przez aktorów naszegu t(~atru ., powsta1qce z ich inic jat)'\.vy„ potrzeby 

sacuorealizacji. chę1 ·1 działani1. w· każdq d zia łalności a szczeg<')lnie w działalności 

ar1 ystycznej potrzebny jes t r.-\{'1rczy fennent. Tee;o nie rnużna zaplanowa<'.. Wynika 

Lu samuistnie. 
Każdemu z nas " · 1'0Ś w duszy p:ra··. Pojmvia s ię irracjonalna zclawałoby się 

potrzeba ""zrubienia (·z1 ·gu,.\ „' . a kiedv nwrz<~ ttia przyhi e rajq konkretny kształt -

pozosta je jak w przypadku mo1rndn11m1 sam"i,.,tna prw·a nad tekstem , czy też 
n )ZlllOWa kiłku n 1y~lą< Y< ·h pudolmic fH Z\ · 1u ci <'1 ł. 

Zaczynaj <=l :-; ię dYskusjP. ostre ,.\. ·iera11u ' nwji i 10 już iesl początek pracy 
l\'\Órc·zej. l nie musi to wcale W\'Tlihtt'. - juk rwpisu110 w jednej z recenzji - z 
rnezadowolenia z l1 ·go f'n sit; aktu al m e w tt-'at rze d ziqc. 

(P rzed wielu laty grałelll w teatrze w Biebk11-l3i<1lcj [ lamleta a w tym samym czasie 
zaczęli~rny z kulegami ··na huku„ , z włas nej inwjurywy robić '·Rycerzy"' 
A 1Tstufa11esn ) . 

.la.Im jest w tnn ro lu t('atru jako i ust vtlrcji' . 
Prosta. i\!ie przeszkadza<'. - p(>JlH,H'. P()1m'w realizuiq(· scenografię„ szyjqc 

kustiurnv. Żl ' hy przygot1J\\'it11c przez samyd1 a k111n'1w !Cl l przedstawieni e miało 

profc::;junah1ą oprawę sn·niczną., bWi;1tło. muzvkę. Przedst<.nvienia Sceny 

l11icjatyw Aktnrskid1 :-;q dziełem zhiornwvrn. Kszt<dt spektakli tworzy się ze 

~cicrania wza jcnmych rac:ji., poglqr.kiw. dvsk1tsji (ktt'>re niewtajemniczonemu w 

arkarw teatTu mug:q \vvdw'. się 11ieus1aj41·4 wiPlk ą kk>tn i:1). 
P rzt>d::; tuwienia ~,„ ,~ ny lru('jatvw ,\kto rskid1 pmvstajq poza planem pracy 

teatru .. którego cudzienrn· n I rn \vyzmwzajq pn)by i przedstawienia . .Yloi nlłodzi 

k1Jledzy swuje wi.elugod zirme pr1)by odbrvajq_ w czasie ktc'iry mogliby spokojnie 

przczrwc-zyć na odpoczynek., rozrywk\ czy przygotowanie chałtury. Są młodzi, ale 

nie 1 ylko w pojęc iu m etrykalnym. Dzięki tym .. p()\vstałym z potrzeby ducha 
;-;µektaklo rn, ujawnił s iQ t<.Jent scenografi cz ny Durnry Cempury. Dorota 
zrealizowab już ,.;renografię 1 kustiu 1ny cl(> "' rn>nnalnvch·,·. prz1~dstawień: " Za rok o 

lej samej porze·· i do ·Anlygonv w 1'\mv~1 1 1 .lmku.' . Aktorzy pukaz;Ji swoje, nie 
z:w;sze rn lkrvte przez prnfesjunalneg( >reżyse ra rnużliwu~ ·i. 
''·\\ .a riat i zakormica·· >vym yka :-;ię (d11wi ~1 i. nie do kori.ca; z ram inicjatyw 

akturskich. Spektakl reżyst' rujP Ma riusz i->1)p:m1owski. To ·' jego··, tytuł i jego 
kunc·epcja .; ale„. Byłem l'Z(;·„tyrn gośuem 11u pnłbad1. Obserwowałem ostre 

dy:0kus jP i pam.iętu j my., ,:,__, jest to \Vs p/llne dzieli' l vd1 młodych ludzi . 

Sznuuwni Paris two my,;lę. :żr· pi idobmc jak \Vy widzowie - czyli w jakimś 

sc11s1c współt\\{lffY S1 ·1 ·rw J nil"jatyw \ ktmskidi. lit:;:dztt'my czekal i na następne 
spektal<le '·'·hyle im się d1t'ialo dwie(· . 

Z sympatią i nutkr1 =.n:::dro.i.:l;uko, ::eto co ro!1i dyrektor j est już z natury· 
r::;cc:::y "lnslytucjorwlne ·· 

, lir irek . \lokrowiPck1 


