
stan i sław 
i gna cy 
witkiewicz 

wariat 
i zakonnica 



reżyseria - Igor Gorzkowski 
scenografia - Honzo Polivko 

kostiumy - Magdo Dąbrowska 
muzyka - Piotr Tobokiernik 

dramaturgia ruchu - Iwona Posinska 
asystent reżysera - Katarzyno Kropocz 

Inspicjent - Ewo Koncler-Żelensko 
sufler - Barbaro Sadowska 

muzycy 
tubo - Krzysztof Białek 

akordeon - Maciej Frąckiew i cz 

występują 

Mieczysław Wolpurg - Jacek Beler 
Siostro Anno - Anno Moskal 

Siostro Barbaro - Elżbieto Kępinsko 

dr Jon Burdygiel - Kazimierz Kaczor 
dr Efraim Grun - Bartłomiej Bobrowski 

prof Ernest Wolldorff - Franciszek Pieczko 
Alfred - Jarosław Grudo 
Pafnucy - Tomasz Błasiak 

komedianci 
Hanno Zbyryt-Giewont I Aleksandro Grzelak I 
Karolino Michalik I Agato Sasinowska I 
Magdaleno Schobowsko I Paweł Sowo I Morio 
Wordynsko I Kamil Dominiak I Paweł Izdebski 



( ... ) szpital wariatów jest powiększającym szkłem, 
przez które patrzymy no zdrowe społeczeristwo . 

Mamy tom wszystkie typy normalnie w życ iu 
funkcjonujące wyolbrzymione, spolęgowone, o nawet 
skarykaturowane. Włosciwosci , które czynią 
z normalnego człowieka doskonałego pracownika 
o jedynie czystym charakterze typologicznym, 
przesadzone w pewnym, s1ołym zresz1ą dla danej 
choroby, kierunku slworzoją z niego prawdziwe 
monstrum. Przeciągnięte do ostatnich gronie linie 
konsekwencji charakteru jokiegos doskonałego 

działacza czy organizatora, 11 natychojącego" opty
mizmem cole otoczenie, robią zen moniaka o fantas
tycznych pomysłach, wiecznie podnieconego do 
wielkich czynów, ale nie tworzącego nic warto
sciowego. Utrzymany na pewnej granicy typ, już tuż 
koło niebezpiecznego punktu przekroczenia, jest 
podziwianym przez wszystkich geniuszem, dającym 
ludzkosci nowe wartości - o parę linijek dalej czai się 
złowrog i potwór, niezmiernie blisko temu geniuszowi 
pokrewny, którego trzymać trzeba w zamknięciu jako 
typ niesłychanie społecznie szkod liwy. 



między psychicznie chorymi a zdrowymi, która 
ustanawiała , zdaje s i ę, dawna psych iatrio . Ten sam 
zasadniczy podzi ał obe1mu1e zdrowe społea.enstwo , 
jak i wydzielony z niego, jakby jakis okropny wrzód , 
szpital wariatów, gdzie pokutują za nie spełnione lub 
nie swoje winy ci najnieszczęsliwsi z niesza.ęśliwych, 
którym, jak to mówią, „Bóg odebrał rozum" - jako 
kara nie ma chyba nic straszl iwszego. Iluż, nie 
wiedząc jak ze sobq postępować, odbiera ten rozum 
samym sobie, aby potem długie lata gnić 

w obłędzie, dawno już po isłotne1 smierci, 
i męczyć się bezpłodnie, mogqc to jedyne życie 

przeżyć a sza.ytach własnych możl iwości . 

Stanisław Ignacy Witkiew1a . Narkatylci - Niemyte durui", 
Państwowy Instytut Wydawniay, Warszawa 1979, s. 199 - 200. 



Heinrich von Kleist do Marii von Kleisl, 1811 r. 

„Mojo na1ukochansza Mario , gdybys wie
działa jak śmierć przeplata się z miłosciq, by 
m1 uwieńczyć ostatnie chwile mego życia 
kwiatami nieba i ziemi, wówczas doprawdy 
chętnie byś mi pozwoliła umrzeć. Ach, zapew
niam Cię, jestem szczęsliwy. (. ] 
Porwał mnie jokis prqd nigdy dotqd nie odczu
wanej szczęśliwości i nie mogę zataić tego 
przed Tobq, że mi jej grób milszy nizeli łoża 
wszystkich cesarzowych swioto. Ach , mo1a 
drogo przyjaciółko, oby Cię Bóg jak naj
wcześniej powołał w ów lepszy swiat, gdzie 
wszyscy będziemy mogli z onielskq miłościq 
pasc sobie w ramiona ." 

Adieu. 

Heinrich von Kleist; .L sty". Przekl. [z niem.] i wstęp 
Wandy Markowskiej, Warszawa 1983 





Jego 

(Witkacego 
- przy. red.) 

domeną („ .) jest 
sm1erć gwołtowno, 

no1czescie1 złączono 
z rozszolołq nomięlnosciq, 

nom1ętnością zmysłów lub 
bezwzględnosciq włodzy. („.] 

Efektem, którego Witkacy poszu
kuje, jest przede wszystkim efekt 

niezwykłosc1 . 
Stąd - jok łotwo zrozumieć - obo

jętnosć no mimesis, zachwyt wobec 
niezwykłosci, dziwaczności nowel. [„.] Tokże 

śmierć, choć wszechobecna , zostaje niejako 
poniżona, zbagatelizowana, wyrównano do 

poziomu foit - divers, gazetowej ciekawostki . 
Wbrew pozorom - i tuzinom trupów - Witkacy nie jest 

wcale „tragiczny", raczej jeśl i można tak powiedzieć -
anegdolyczny. Tylko w kilku sztukach (.„) potrafił wzbudzić 

litosć i współczucie„. Inna rzecz, ze o tok piękne uczucia nie 
prosił. 

Jan Błoński; uWitkocy: sztukmistrz, filozof, estelyk'', Wydawnictwo 
Literackie, Kroków 2000, s. 161 
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