




urodził się 24 lutego 1885 r. w Warszawie. 
Był jedynym synem znanego malarza, 
krytyka i publicysty Stanisława 
Witkiewicza oraz nauczycielki muzyki 
Marii z Pietrzkiewiczów. Dom rodzinny 
Witkiewicza charakteryzowały głębokie 
tradycje patriotyczne, ojciec i dziadek 
uczestniczyli w powstaniu styczniowym z 
tego też powodu zesłano ich na Syberię . 
Rodzicami chrzestnymi Witkacego była 
Helena Modrzejewska uznawana za wielką 
aktorkę oraz nie mniej stawny skrzypek i 
bajarz ludowy, góral Sabata-Krzeptowski. 
Witkacy dorastał w szczególnej 
atmosferze sprzyjającej rozwojowi 
intelektualnemu młodego chłopca , 
w domu Witkiewiczów bywali 
najwybitniejsi ludzie epoki (Henryk 
Sienkiewicz, Stefan Żeromski) . 

Witkacy bardzo wcześnie uznany został za 
cudowne dziecko. Już w wieku ośmiu lat ujawnił 
się jego talent literacki. Pod wpływem lektury 
Szekspira pisał „komedie" (określenie 
Witkacego), które sam drukował podkreślając 
wydawcę „Druk Stasia Witkiewicza. Zakopane 
1893" oraz cenę ..Tom jeden kosztuje centa". Do 
1913 roku wiódł życie młodego artysty, 
podróżował do Petersburga, Włoch, Niemiec, 
Francji, Anglii. Malarstwo Gaugina i Picassa, z 
którym zetknął się na zachodzie zrobiło na nim 
duże wrażenie. Malarze ci wywarli niewątpliwy 
wpływ na kształt teorii estetycznych 
Witkacego. 

Ukoronowaniem t~Oilurzliwego okresu życia 
(lata 1910-1911) była powieść "622 upadki 
Bunga, czyli Demoniczna kobieta", w której 
prócz siebie przedstaw ił także swoich 
przyjaciół i środowisko , którym się otaczał . Ten 
burzliwy okres życia kończy samobójcza śmierć 
narzeczonej Jadwigi Janczewskiej 0914), co na 
długi czas pogrążyło go w depresji. 

W 1914 roku wziął udział w wyprawie naukowej do Oceanii, kierowanej przez przyjaciela Bronisława 
Malinowskiego (w charakterze rysownika i fotografa). Między innymi z powodu wybuchu I wojny 
światowej wyprawa została przerwana, a Witkacy wrócił do Europy, gdzie wstąpił do Gwardii Imperium 
Rosyjskiego (chciał walczyć po słowiańskiej stronie). 

Zdecydowany wpływ na jego poglądy wywarły nihilistyczne nastroje inteligencji i arystokracji sprzed 
wybuchu rewolucji październikowej (oraz sama rewolucja). 
W 1918 roku powrócił do Polski, rozpoczął na nowo działalność artystyczną i by uniknąć mylenia go z 
ojcem przyjął pseudonim "Witkacy". W tym samym roku stworzył pierwszy dojrzały dramat '"Maciej 
Korbowa i Bellatrix". 

Witkacy debiutował scenicznie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w 1920 roku wystawiono 
dramat ·1 umor Mózgowicz", który wzbudz ił wielkie zainteresowanie zwłaszcza w środowisku krytyków i 
miłośników teatru. W okresie przedwojennym sztuki Witkacego były chętnie wystawiane, nie mógł on 
jednak znaleźć sobie miejsca ani w sztuce. ani w literaturze tego okresu. Czytany jako "genialny 
ekscentryk", którego twórczości towarzyszyła aura skandalu i prowokacji czuł się lekceważony i przede 
wszystkim niezrozumiały. 
Jednak wciąż kontynuował swoją artystyczną drogę . w 1927 roku wydał " Pożegnanie jesieni", a w 1930 
"Nienasycenie". 

Ukoronowaniem twórczości pisarski~j 
Witkacego są "Szewcy" z 1934 roku.,~~k 
później pojawiło się zasadnicz#zieło 
filozoficzne, które wywołało liczn~ólemiki . 
"Pojęcia i twierdzenia impjjj,ówane przez 
pojęcie istnienia". Dwa la~Oźniej powstały 
"Niemyte dusze·. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz został pochowany 
na wiejskim cmentarzu w Jeziorach. 

Witkacy pozostawił po sobie trzydzieści 
dziewięć dramatów, z czego w całości 
zachowały się jedynie dwadzieścia dwa, a także 
cztery powieści , pisma filozoficzne, liczne 
obrazy, rysunki, fotografie. Jest jednym z 
najoryginalniejszych twórców XX wieku. 
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PIA PARTUM - absolwentka MISH na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz Reżyserii w Akademii Teatralnej w Warszawie. 
Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Instytutu Teatralnego w 
Paryżu , absolwentka reżyserskich staży w Comedie FranGaise. W 
Polsce wieloletnia asystentka Jerzego Jarockiego i Mariusza 
Trelińskiego w Teatrze Narodowym i w Operze w Warszawie, także 
Andrzeja Seweryna w Teatrze Telewizji. Jej własne realizacje to m.in.: 
"Madame Butterfly'' Pucciniego w Operze na Zamku w Szczecinie, 
„ Dziedzictwo Eslery" Mara i' ego w Teatrze Horzycy w Tu run lu, "Love & • 
.Tears.:· wg :·Manfreda" Byr011a i "Łaknąć" Sarah Kane -performatywne . 
czytanie w Teatrze Polskim we Wrocławiu , "Z piasku·· wg prozy 
lnarokańskiegolJisarla tworzącego w~ Francji Tahar Ben Jellouna we · 
• Wroctaws~im Teatrze La l e~ . W ,2014. roku .wyreżyserował~ "Nine" -
słynny amerykański musical Maurego Yestona w Teatrze Capitol 
we Wrocławiu: SpL1ktakr ob!.']rzało do lei p'IJry ~onad 10 ~OO • 
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.M;gdaJena Maciejewska - scen~grafka t;atral~a i · 
filmowa. W 1986 roku ukończyła Wyoział ~cenografii warszaw~kiej · 
'Akademii Sztuk Pięknych, Od -1999 roku związana .z teatrem. TR 
Warszawa. Stale współpracuje z najwybitniejszymi reżyserami , m.in. : 
'Grzegorzem iarzyną , Agnieszką Glińską , Przerrfysłalłem 
Wojcieszkiem, Petrem Zelenką , Agnieszką Holland i Witoldem 
Zatorskim. Zrealizowała szereg projektów w teatrach, w kinie i Teatrze 
T~lewizji . 
Tworzyła dekoracje do filmów Andrzeja Żuławskiego , Mafiusza 
Trelińskiego ; Jacka Borcucha i Wojciecha Smarzowskiego. 
Wielokrotnie nagradzana za scenografię i kostiumy. 
Laureatka najbardziej presttżowych nagród i wyróżnień w swojej 
branży . 
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Małgorzata Fijałkowska - absolwentka Studium 
Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. 
Występowała w Teatrze Komedia w Warszawie, Teatrze 
Dramatycznym .w Płocku (MQłgorzata w ,,Fauście" . Hanka w 
„Dulskiej") oraz w Teatrze Muzycznym w Gdyni C.Hair", „Skrzypek na 
dachu". „Sen nocy letniej"). • · 
6rała!ldział w widowisku muzycinv,rn„Kombinar pod.czas 23. PPA. 
Zagrała epizody w filmach „Dzień Swira" Marka Koterskiego i „Córy 
Szczęścia" Marty Meszaros. 

• l,dentyjikuję się, z _niezależną, inicjatywlj a(łystyFną PUB700 
powstałą w Gdyni w 1999 roku. Jest etatową aktorką i tancerką Teatru 
Capitol we Wrocławiu. · Jako choreograf współpracowała 
Wojciechem Kościelniakiem . 

Tomasz M reńca ! skrzypek; kompozytor. W [ego muzyce 
często można usłyszeć n3$lrojowy ton, słowiańską melancholię i 
dużo przestrzeni. Gra na skrzypcacn stosując przy tym różne 
procesory efektów, loopert, syntezatory. Zwiększa tym spesobem 
paletę brzmień swojego instrumentu. 
Kompozycje Mreńcy często opierają się na złożonych , nakładających 
się na siebie partiach skrzypcowych. interesuje go balansowanie 
pomiędzy gatunkami. Poszukuje swojej artystycznej wypowiedzi 
lawirując między nimi. 
Jest członkiem aktywnego projektu Venter który współtworzy z 
Tomaszem Bednarczykiem. Nagrywał z międzynarodową grupą The 
Frozen Vaults (Yuki Murata -piano, Tomasz Mreńca -violin and Dave 
Dhonau. cello, produced and arranged by Bartosz Dziadosz/PleQ and 
Harry Towell-Spheruleus l. 
Tworzył muzykę do spektakli teatralnych, pokazów mody, 
komponował muzykę-do wielu animacji. 
https:/lsoundcloud.comltgmaszmrenca 

... 



CZYSTA FORMA 
W 1923 roku została wydana rozprawa 
zatytułowana ..Teatr'', czyli wstęp do teorii 
Czystej Formy w teatrze. 

Stan isław Ignacy Witkiewicz przedstawił 
w niej założenia . stworzonej przez siebie, 
oryginalnej teorii sztuki. Teoria Czystej 
Formy miała stanowić wykładnię jego 
poglądów na temat konieczności 
przeprowadzenia zmian formalnych. 
dotyczących wszelkich dziedzin sztuki, 
przede wszystkim teatru. 

Punktem wyjścia do stworzenia teorii było 
katastroficzne przekonanie Witkacego, że 
świat chyli się ku upadkowi i jest 
pogrążony w kryzysie. 

' ' Gdy postęp zniknie, ludzie staną 
sie zuniformizowaną masą 

pozbawioną ambicji„. 
Witkacy uważał. że we współczesnym mu 
świecie następuje zanik wartości , które od 
wieków decydowały o postępie i rozwoju 
cywilizacyjnym: upadek religii, filozofii 
i sztuki. 
Pozbawiona tych wartości ludzkość, 
zaślepiona płytkością egzystencji miała runąć 
w otchłań . 
Gdy postęp zniknie. ludzie staną się 
zuniformizowaną masą pozbawioną ambicji, 
odczuwania uczuć wyższych i zdolności do 

przeżyć metafizycznych. 
Zostanie im zabrane prawo głosu , 
niezależności i intymności. 
Według Witkacego remedium na ten stan 
miało być stworzenie nowej sztuki opartej 
na innych niż dotychczas zasadach. 

Teoria Czystej Formy to właśnie wykładnia 
jego poglądów. Mając na uwadze całość 
sztuki. Witkacy skupił się głównie na 
teatrze. proponując nowe rozwiązania 
formalno -treściowe . 

Do najważniejszych postulatów teorii 
Czystej Formy należą : 

·Postulat całkowitego odpolitycznienia 
sztuki. 

·Postulat wyzwolenia s i ę sztuki spod 
rygorów sztuki realistycznej. 

·Postulat eksperymentu. 



Patrząc jej w oczy, w te oczy, w które 
patrzytem chwilę temu, w oczy zaszklone 
pragnieniem, Izami, które już nigdy nie 
wyptyną , w oczy, w których tylko ja się odbijam, 
oczy tak ukochane, że aż. nierealne, 
nienasycone mną, przerażone . a jakby 
spokojne, pogodzone, a jakby bez ustanku 
pragnące zrozumieć - przyktadam sobie do 
brzytwę , której ostrze lśni , której ostrze 
się, jak jej wzrok barwą nie 
wzruszającą. jak o~az, który c 
namalować . jak muzyka, której 
powtórzyć. a wzrusza. 

Brzytwa w dtoni jest lekka, jes 
przyjemnością , w dl oni mie · 
się idealnie. refleksy św· 
po jej oczach btądzą. 
a ona uśmiecha się 
moment. na jakąś 
ulotną chwilę, na 
ten czas, który 
atrzymuje się na 

zawsze wraz ze 
strużką krwi, 
co sptywa po ostr. 
po dłoni. po nadg: 
po jej oczach, 
jej łzach.jej pragnie 
by jeszcze chwilę 
moje oczy mogły n 
nią patrzeć , by jeszc 
chwilę mój umyst by 
tak czysty jak teraz 
jak jeszcze nigdy n· 
jak to się dzieje, jakłło 
się mogto stać , · 

ial na ciele. Przebuazony 
andelbaum na innym Mandelbaumie 
rzeciera oczy. Czuje niewygodny 

posmak Zielonej Pigułki w ustach. 
Suche podniebienie. To z tęsknoty. Z 
ciepła. Z futra, które mam na sobie. 
Stoję pomiędzy nimi. Pomiędzy górami 
żywych i gorących wciąż ciał. Te u 
spodu obmywa przypływająca z 
natrętną regularnością fala morska. 
Te u góry wysusza chłodny wiatr. 
Muszę kogoś z nich wybrać . żeby nie 
zwariować . Wyciąć fragment 
pulsującej, szarej masy, którą 
wykorzystam jak będę chciała. 

. . 

Połaskoczę każdy nerw twoich uśpionych 
pragnień . Nie bój się gorąca. potu i wilgoci. 
Wystrzegaj się chtodu i straconych szans. 
Potknij. 



Zielona pigułka . którą kupiłem wczoraj w aptece na 
rogu leży w mojej otwartej dłoni. Delikatnie mieni się w 
mocnym świetle skierowanych na nią świateł . by setki 
oczu mogły ją dojrzeć . by właściciele tych oczu. 
siedzący w wygodnych teatralnych fotelach. mogli 
napawać się jej widokiem, mogli uczestniczyć w 
ostatniej drodze zielonej pigułki . która za chwilę . w 
oprawie odpowiedniej muzyki. z odpowiednią 
dramaturgią . w najlepszym wykonaniu, w setkach 
oddechów wstrzymaniu na mej dłoni się uniesie. 
podąży w kierunku ust moich. otwartych i zalegnie na 
języku wysuniętym, czerwonym, śliskim i miękkim. 
Ktoś zemdleje ze wzruszenia. ktoś inny łkać zacznie. a 
może zalegnie cisza nieprzerwana. niezakłócona . 
totalna. A wtedy ja powoli wciągnę pigułkę zieloną w 
głąb ust ciemnych. przepchnę ją w kierunku gardła . 
przełyku. gdzie dzięki fali perystaltycznej dostanie się 
do żołądka . do jelit. do krwiobiegu, do każdej komórki. 
A wtedy „. wtedy rozkochacie się we mnie. Będziecie 
pragnąć z sił całych! Nasycicie! Nigdy mnie nie 
zostawicie! Będziecie dla mnie na zawsze! A 
przynajmniej do czasu. gdy zgasną światła ... 

' ' Nigdy mnie nie zostawicie! 
Będziecie dla mnie na 
zawsze! 
A przynajmniej do czasu, 
gdy zgasną światła ... 

Drogi Mandelbaumie. zrobię z ciebie nieruchomy 
przedmiot. Drogi Mandelbaumie, mam na to 
niezawodny sposób. Przy zerowej aktywności twojego 
ciała i umysłu sprawię sobie tobą przyjemność. 
Zapomnij o swoim niepotrzebnym dla mnie byciu. Mam 
wszystko. czego pragnę prócz twojego ciała pokrytego 
zwierzęcą sierścią . Czekałam na nie tak długo , a dziś 
jest tu przede mną . Drogi Mandelbaumie, masz 
wszystko, a jednocześnie nie masz niczego. 
Wypełnię się tobą na twoich zamglonych zielenią 
oczach. 

. . . . 
. . 
Jadąc pociągiem śniłem pożądanie , które za sprawą przypadku. sieci wodociągów miejskich. wiatrów umiarkowanych 
i przyjemnych. słodkości oraz dań restauracyjnych rozprzestrzeniło się po moim ciele, moim mieście , potem rozlało na 
obszar znacznie szerszy, narodowy, kontynentalny i w końcu światowy . 

Pożądanie uwolnione, jak dzikie zwierzę zza krat, jak narkotyk ze swojej zamkniętej , nietkniętej , bezpiecznej postaci 
formuje świat na nowo. niszczy zakazy, przeciwdziała wojnom, kończy ze światem sztucznym, światem żelaznych 
zasad. moralnych ograniczeń , jedynych słusznych prawd. 
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ZAST~PCA DYREKTORA Ryszard Pałac ; KIEROWNIK LITERACKI Urszu la Likszlet; 
DRAMATURG Szym on.Bogacz ; KIEROWNIK TECHNICZNO-GOSPODARCZY W i esław 
Rymarow icz ; MONTAZYSCI Aleksander Datkun , Daniel Datkun , Michał Dudek , 
Ąndrzej Zapała , Łukasz Zawada ; REKWIZYTOR Łukasz Dudek ; REALIZ~TORZY 
SWIATŁA M i eczysław Oleksyk , Michał Januszkiewicz ; REALIZATORZY DZWl~KU 
Krystian Kobus , Piotr Gmerek GARDEROBIANE Renata Hanusz, Ja dwiga Kotows ka; 
PRACOWNIA FRYZJERSKA M ałgorzata Spanier, PRACOWNIA PLASTYCZNA Ewa 
Chorążyczewska 

DZIAŁ MARKETINGU I ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ Anna Szlaga -
kierowniczka działu , Anna Gicala , Małgorzata Popek , Bernarda Topolewska 

W REPERTUARZE: „Don Juan" reż . Michał Kotański , „Miedzianka. " reż . Łukasz 
Fijał , „Samobójca?" r eż . Krzysztof Rekowski , „Autobus" reż . Julia Mark , „Alicja 
w Kra inie Dziwów" reż . Paweł Aigner, „ Łódeczka" reż . Alicja Morawska - Rub 
czak , „Koniec Świata w Deer's Hill City" reż . Jakub Krofta . „ Pierścień Wielkiej 
Damy" reż . Piotr J ę d rzejas , „ Mąż mojej żony " reż. He nryk Adamek (Scena Inicja 
tyw Aktorskich) , „Karskiego Historia Nieprawdziwa " reż . Julia Mark (Scena lni· 
cjatyw Aktorskich) , „ Miłość i polityka " reż . Paweł Paszta , „Akt przerywany " 
reż . Rolf Alme . 

Zamówienia na bilety indywidualne i zbiorowe przyjmuje Dział Marketingu 
i Organizacji Pracy Artystycznej Teatru im. Cypriana Kamila Norwida 

w Jeleniej Górze, Aleja Wojska Polskiego 38 
Telefon 75 64 281 30 (31),e-mail : widownia@teatrnorwida.pl 

Kasa biletowa czynna od poniedziałku do pi ąt ku w god z. 8.00 . 16.00 or az na go d z in ę 
przed spektaklem . 

BILETY ONLINE na Tiketto.pl 
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