


Spektakl 
Słuchaczy III roku Szkoły 

przy Polskim 

Stanisław 

Dyplomowy 
Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich 
Ośrodku ASSITEJ 

Ignacy Witkiewicz 

MATKA 
Janina Węgorzewska - matka 
Leon Węgorzewski - jej syn 

Zofia Plejtus - panna 
Lucyna Beer - dyrektor teatru 

Dorota - służąca 

Duch Wojciecha Węgorzewskiego 

DRAMATURGIA i REŻYSERIA 
SCENOGRAFIA 

Premiera 7 czerwca 201 O o godz. 19 .OO 

w Teatrze Rampa w Warszawie 

OSOBY: 
- MARIA PIOTROWSKA 
- DAMIAN KWIATKOWSKI (gościnnie) 
- PIOTR MRÓWCZYŃSKI (gościnnie) 
- MARTA BORYS 
- MONIKA DYBAŁA 
- EDYTA ORZOŁ 
- DAMIAN KWIATKOWSKI 
- PIOTR MRÓWCZYŃSKI 

- GRZEGORZ MRÓWCZYŃSKI 
- MAŁGORZATA TREUTLER 

Szkoła Aktorska dziękuje Dyrekcji Teatru Rampa 

za umożliwienie realizacji przedstawienia. 



Stanisfaw 'lanacy Witkiewicz (Witkacy) 1885-1939 

:Jelen z najo_rytJina(nie_jsl._1Jch yisarzy i ma(arzy yofsfich, _fifozof 
i teoretyf. Syn ma(arza i frytyfa sztufi Stanisfawa Witfiewicza 
(twórcy styfu „zafryiańsfieeo';), ftóry Gy[ zwoCennifiem lomoweeo 
nauczania, Gy wyroGić w uzao(nianym chfoycu artystyczną niezaCeżność. 
'Do chrztu trzymafa eo '}-(e[ena 'Modrze_jewsfa. Wychowywa[ się 
w Zafryanem wśról a:tystów 'Mfole_j Po(sfi, maturę zda[ efsternistycznie 
w 1903 rofu, yrzez fi(fa fat stuliov;af w frafowsfiij ~p (m. in. u :Józefa 
'Mehcjfera). Po wyGuchu '1 Wojny Swiatowij Jafo yodd"any rosyjsfi trafi[ 
lo PetersGurea, do eficersfiej PaWfowsfiij Szkofy .l:JGeward-ii, którą 
ufończy{ ze stryniem porucznifa. 

W 1916 zostaf ranny w Gitwie yolWitonieżem. W 1917 yrzeGywaf 
w 'Mosfwie, elzie yrzeży{ wyGuch ~o(ucji Pailziernifowij, co v.ytynęfo 
na ostateczne ufsztaftowanie jeeo fatastrcj!cz~o yoe(ąlu. 
:Jelną z yrzyczyn samoG'!f stwa w jeziorach Gyta wieść o wfroczeniu wo_f sf 
raaziecfich do Pofsfi 17 września 1939. 

W (arach 1918-1934 Witfacy nayisaf trzy yowieści (Pożeenanie 
jesieni, 'Ńienasycenie i jelne wyjście) oraz ofofo trzydżiestu 
lramatów, częściowo zaeinionych. 'Dziś era się wsrystfie zachowane 
utwory m.in. w mafym lworku, 'Kurfa wolna, efaloGnisie i foczfolany, 
Wariat i zafonnica, :Jan 'Maciej 'Karo( Wścief[ica i Szewcy. 

Swe yoe(ąly estetycznojifozo_ficzne wyrazi[ m. in. w yracach: 
Pojęcia i twierlzenia imyCifowane yrzez yojęcie istnienia, 
1f owe formy w ma(arstwie, Szfice estetyczne, tTeatr, Wst~ lo teorii 
Czystij 'Formy w teatrze oraz w wie(u artyfufach. 
'Konceycja Czystij 'Formy zaf[afa, że najważn~szą wartością 
w sztuce jest Wfaśnie forma oraz Guazenie w olfiiorcy uczuć 
metaJzycz~'};lch,_ ~tórych zanif Witfacy yoczytywaf za zwiastun fresu 
nasz9 cywiuzacy. 

Witfacy, nieloceniany za życia,zosta[ olfryty l(a szerszej 
y_uG(iczności w fatach sześćlziesiątych yrzez 'Konstante30 Puzynę, 
ftóry wyla[ lwa tomy jeeo lramatów, ostatecznie spryu(aryzowanych 
w (atach sielemaziesiątych. Wywar[ znaczny ~yw na takich autorów 
jaf: Witold (jomGrowicz, 'Konstanty 'l(lefons (jafczyńsfi czy 'Miron 
'13iafoszewsfi oraz twórców teatru :Józefa Szajnę i Taleusza 'Kantora. 


