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TEATRALil.

W ACH, CO TO BYŁ ZA BENEFIS U!

W PRZYSZŁY WTOREK DNIA 17 LUTEGO NA BENEFIS PANI 
WIKTORII WINNICKIEJ

URZĄDZENIE

DLA ARTYSTÓW TEATRU
KRAKOWSKIEGO

Z 18 IX 1843
IV. O PRÓBACH

§ 28.
Próby tak większych jak mniejszych sztuk dzielą 
się na:
a) próbę czytaną
b) próbę z pamięci 
c) próbę generalną.

§ 30.
Przy próbach czytanych zaleca się ścisłą uwa

gę; kto kolwiekby się niepotrzebnie odzywał, lub 
jakimbądźkolwiek sposobem przeszkadzał, ten za 
każdą rażą ulega karze złp. 1.

DANĄ BĘDZIE NOWA CZARODZIEJSKA RYCERSKO-KOMICZNA 
MELODRAMA

Z MASZYNAMI, TABLAMI, TRANSPARENTOWYMI DEKORACJAMI, 
Z DESZCZEM BRYLANTOWYM I GRECKIM OGNIEM, W 3 AKTACH: 

ZŁOTA ROZA, CZYLI ZAMEK ZACZAROWANY.

§ 33.
Wystawienie dzieła publiczne, poprzedzi próba 

generalna na teatrze, z tą już dokładnością, z uży
ciem potrzebnych rekwizytów, przystawek, zmian 
dekoracyj i t.d. jak ma w samej reprezentacji 
nastąpić, dla tego artyści już role swe dobrze na 
pamięć umieć mają, i sufler jedynie słowa gra
jącym poddawać powinien. Właściwy członek Dy- 
rekcyi Teatru, wcześnie przez przedsiębiorcę Dy
rektora uwiadomiony, na tej próbie znajdować 
się będzie.

§ 38.
Kto się spóźni na próbę, ten za spóźnienie się 

o pięć minut ulegnie karze złp. 1; o dziesięć mi
nut karze złp. 2.; o kwadrans złp. 4. i t.d. pod
wajając rygor co minut pięć.

§ 40.
W czasie próby jako i w czasie przedstawienia 

publicznego nie jest wolno żadnych potraw ani 
trunków używać a to celem uniknienia stąd łatwo 
wyniknąć mogącego nieporządku i nieprzyzwoite
go nadużycia. Przeciwko temu przepisowi postę- 
pujący ulegnie karze złp. 8.

ZBYTKÓW E KOSTIUMY 
POWABNE DEKORACJE

Wczorajsza wystawa opery „Fra Diayolo” 
z uniesieniem przyjętą była. Zaraz po ode
graniu uwertury, publiczność okazała naj
żywsze uniesienie i rzęsistymi obsypała ją 
oklaskami. Równego zaszczytu doznała cała 
opera (...) (Garderoba) jest dziś tak staranną, 
tak gustowną i piękną, że do zbytkowych 
policzyć można; żg ledwie wspomnę samą 
tylko panią Niedzielską, która szczególniej 
w trzecim akcie w zachwycenie wprawiła 
widzów czarującą wyższością swego gustu; 
lecz jedną z najpowabniejszych nowości (...) 
pokazały się tą rażą dwie nowe dekoracje 
pędzla młodego artysty p. Stachowicza, który 
nam swoim talentem tak słodko wskrzesił 
szacowną pamięć swego ojca! Przyznam się, 
słysząc poprzednio, że dekoracje do „Fra Dia- 
vola” robi nowy artysta, wątpiłem o ich do
skonałości pod względem tego tak odrębnego 
rodzaju sztuki malarskiej. Pamiętamy, że 
przed dziesięciu laty zrobiona dekoracja 
przez jednego z weteranów polskich w sztu
ce malarskiej, nie udała się wcale. Lecz 
jakże nas nie zachwycił mianowicie akt III 
„Fra Dianola”! (...) wczorajsze dwie dekora
cje roboty p. Stachowicza stanowić będą no
wą epokę sceny naszej i nadzieję przyszłego 
doprowadzenia jej pędzlem jego do tak po
żądanego od dawna stanu prawdziwej przy
jemności (...)

* Były to gościnne występy lwowskiego zespołu 
w naszym teatrze.

Gazeta Krakowska nr 115 z 30 IV 1832

GRANIC NIE ZNAJĄCY
DOWCIP SCHILLERA W ZBÓJCACH

Tragedia Schillera „Zbójcy”, onegdaj wysta
wiona, przynosi zaszczyt niezaprzeczony ar
tystom lwowskim *. Nikt ze znawców o 
stronnictwo nas nie posądzi, kiedy powiemy, 
że role synów hrabiego Moor najpierwszemu 
z teatrów nie przyniosłyby powstydzenia. 
Pan Benza w roli Karola, który wszystkie 
uczucia litości widzów miał za sobą, tak jak 
p. Smochowski w roli Franciszka wszystkie 
przeciwko sobie oburzyć umiał — dowiedli 
niezwyczajnych talentów; toż samo bez za
rumienienia powiemy o pani Kamińskiej. 
Ona wszystkie serca uniosła i lubo Schiller 
w dwóch ostatnich aktach swej sztuki zrobił 
z nieszczęsnej Amalii igraszkę swego granic 
nie mającego dowcipu, lubo ją samą z sobą 
uczynił tak sprzeczną i niepodobną do praw

dy, a przeto rolę kochanki Karola niezmier
nie trudną uczynił — ona przecież wszystkie 
te kaprysy geniuszu romantycznego umiała 
pojąć, zgłębić i rzucić się w ich odmęt 
z godną uwielbienia śmiałością.

Goniec Krakowski nr 76 z 25 VI 1829

1844
Marzenia 

o teatrze przyszłości 
w Krakowie

W takim mieście jak jest nasz Kraków, pu
bliczność teatralna prawie zawsze jest jedna 
i ta sama (..) Kto przez miesiąc bywa cią
gle w teatrze, tak łatwo oswoi się ze wszyst
kimi twarzami, mianowicie w parterze, iż 
śmiele powiedzieć sobie może, iż zna każde
go, chociaż nie wie jego nazwiska ani god
ności.
Ale dlaczegóżby ta jedna i taż sama zawsze 
publiczność była tak wymagająca, iżby miała 
tylko chcieć ustawicznie nowych dramatów 
i komedii? Otóż najpodobniej dlatego, że jej 
przemawiająca większość pragnie tylko do
wiedzieć się ze sztuki treści jakiej, komicz
nej lub tragicznej historii serca ludzkiego — 
nie pytając o resztę. (...) I gdyby tak wszyscy 
myśleli, na cóż się przydałoby wznawianie 
najwytworniejszych dramatów i komedii te- 
goczesnych — na co wytworność gry arty
stów, wytworność dekoracji i garderoby, kie
dy tu od samej tylko nowości miałby zale
żeć los teatru?
Jakiżby to natłok widzów bywał ciągle w na
szym teatrze, zwłaszcza takim jaki dziś ma
my, gdybyśmy odwiedzali go przez zasmako
wanie w tym tylko, co jest prawdziwie pięk
ne, przemawiające do duszy? Do jakiegożby 
to stopnia doskonałości doszła gra naszych 
młodych, z takim zapałem poświęcających 
się sztuce artystów, gdyby każdy z nich za
miast piętnastu ról na miesiąc, miał tylko 
do nauczenia się trzy lub cztery? Jakżeby to 
śliczny wybór sztuk błyszczał na repertoarze 
naszym, jakże pięknie byłyby wyuczone, 
gdybyśmy tę doskonałość i ten wybór spra
wiedliwiej ocenić i polubić chcieli? Trzydzie
ści lub czterdzieści dobrych sztuk wystar
czyłoby na całoroczne przedstawienia — za
miast co ich blisko dwieście potrzeba i to 
jeszcze tak rozmaitych.

§ 42.
Ktokolwiek od próby nie będąc uwolnionym 

na tej się nie znajduje, ten traci dziesięcio-dnio- 
wą pensyą.

§ 43.
Dzieciom wstęp i pobyt za kulisami jest wzbro

niony pod karą złp. 2.
§ 44.

Psów z sobą na próby i w czasie reprezentacyi 
publicznej za kulisy przyprowadzać, i tamże za
trzymywać nie jest wolno pod karą złp. 1.

ABY AKTOROWIE ZE SCENY ŚCIANĄ 
NIE WYCHODZILI!

Na skutek spostrzeżeń przez członków Dyrekcji 
Teatralnej w czasie dawanych w ciągu trzech 
ostatnich tygodni widowisk uczynionych, Dyrek
cja Teatralna ma sobie za obowiązek wezwać 
dyrektora przedsiębiorcę teatru krakowskiego, iż
by zalecił regisserowi:
1. Upomnienie artystów, aby dokładniej ról swych 

się wyuczali, nieumienie bowiem owych przy
musza grającego do trzymania się ciągle koło 
suflera, do rozwlekłego i jąkliwego mówienia, 
słowem krępuje wszystkie jego ruchy i staje 
się częstokroć główną przyczyną niepowodze
nia skądinąd bardzo dobrej i zajmującej sztuki.

2. Winien również spostrzegać, aby aktorowie ze 
sceny ścianą nie wychodzili, co się bardzo 
często wydarzało, oraz dawać baczenie, aby 
większa spokojność była za kulisami. Z powo
du bowiem gwarów tamże ciągle trwających, 
a przez osoby do wystawy sztuki nie należące 
wszczynanych, jak niemniej z powodu sztuka- 
nia drzwiami, artysta na scenie będący od pu
bliczności słyszanym być nie może.

3. Regissera jest obowiązkiem przestrzegać, aby 
artyści w stosowne do epoki, z jakiej treść 
sztuki jest więta, kostiumy ubranymi byli. 
Uchybienie w tej mierze spostrzec się dało 
w sztuce „Cztery epoki życia Napoleona”, mia
nowicie zaś kobiety za czasów Ludwika XV 
zamiast peruk ówcześnie używanych miały wło
sy na sposób dzisiejszy utrefione, mężczyźni 
z tejże samej epoki występowali z krzyżem 
Legii Honorowej, wtedy jeszcze nie istnieją
cym, lub też w ubiorach nieodpowiednich jak 
np. generałowie za czasów Rzpltej francuskiej 
w mundurach za Cesarstwa tylko używanych, 
chorągwie z liliami za Napoleona itd.

Zechce zatem dyrektor p-ca uwag tych regisse
rowi udzielić z poleceniem korzystania z tako
wych na czas następny.
Teatr krakowski pod dyrekcją H. Meciszewskiego, 

Wrocław 1967, s. 313—314

opr. Jerzy Got

Krakowskie Zakłady Graficzne, Zakład Nr 3, zam. 1102 71 5000 M-4(8301)
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PREMIERA W TEATRZE KAMERALNYM 
12 czerwca 1971 

WJ LX fi CY 
prorok · 

i.· szyDerca 

Jan Bł.OŃSHI 

Niespodziewane powodzenie Witkaceg'o - Stanisła
wa Ignacego Witkiewicza - stanowi niewątpliwie 
najbardziej zdumiewające zjawisko literackie ostat
nich piętnastu lat. Nie dlatego jednak, aby nazwisko 
Witkacego 'było dawniej nieznane. Przeciwnie, było 
nawet znane za dobrze... przynajmniej wśród elity; za
razem jednak - od strony najmniej ciekawej. Los Witka
cego to tajemnica w pełnym świetle, zagadka na środku 
rojnej ulicy. Będąc synem najwybitniejszego chyba krytyka 
sztuki końca XIX wieku, Witkacy już w kolebce niejako 
znał cały polski świat intelektualny. To zaś, że za główną 

· kwaterę obrał Zakopane - bardziej zresztą z niezaradności 
niż z świadomej decyzji - przydało jego życiu blask nie-

1 
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prorok 

i . szyDerca 

Jan Bl..OŃSHI 

Niespodziewane powodzenie Witkacego - Stanisła
wa Ignacego Witkiewicza - stanowi niewątpliwie 
najbardziej zdumiewające zjawisko literackie ostat
nich piętnastu lat. Nie dlatego jednak, aby nazwisko 
Witkacego było dawniej nieznane. Przeciwnie, było 
nawet znane za dobrze... przynajmniej wśród elity; za
razem jednak - od strony najmniej ciekawej. Los Witka
cego to tajemnica w pełnym świetle, zagadka na środku 
rojnej ulicy. Będąc synem najwybitniejszego chyba krytyka 
sztuki końca XIX wieku, Witkacy już w kolebce niejako 
znał cały polski świat intelektualny. To zaś, że za główną 

· kwaterę obrał Zakopane -- bardziej zresztą z niezaradności 
niż z świadomej decyzji - przydało jego życiu blask nie-
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ustannej zabawy i aurę niepoważnego żartu, wiecznego 
dandyzmu czy dyletantyzmu. Wśród wspomnień z lat mię
dzywojennych nigdy prawie nie brakuje malowniczej po
staci niezmordowanego mistyfikatora, rzelomego narkoma
na i autentycznego chyba erotomana; zw;aszcza, jeśli po
chodzą spod kobiecego pióra. Legenda Witkacego-człowieka 
wyrządziła nieopisaną szkodę Witkacemu-artyście. Ale i ten, 
można by zawołać, nie miał przecie powodu do narzekaD.! 
Skarżył się, że go nikt nie chce zauważyć. Tak nie było: 

jego sztuki zachwalał, co prawda dość zdawkowo, Boy-Że
leński: polemiką z witkiewiczowską teorią Czystej Formy 
była „Walka o treść" Karola Irzykowskiego najgłębszego 

na pewno z ówczesnych krytyków; wreszcie najpoważniejsi 
z filozofów - Kotarbiński, Ingarden, Tatarkiewicz - uzna
wali w Witkacym autentyczny talent filozoficzny. Witkacy 
był na dodatek malarzem, początkowo z plastyką wiązał 

swe największe nadzieje; później dopiero ograniczył swe 
ambicje do czysto zarobkowej „firmy portretowej". Napisał 
wreszcie kilka powieści, z których dwie - najlepsze - · wy·· 
dał: i nie można powiedzieć, aby nie wzbudziły ciekawości... 
Jak na jednego człowieka i dwadzieśca par·ę lat twórczości 
·- praca olbrzymia. Witkacy urodził się bowiem w roku 
1885, publikować zaczął około 1918, wielokrotnie zaś zapo
wiadane samobójstwo popełnił we wrześniu 1939. 

Witkacy skarżył się także, że nikt go nie rozumie. W tym 
był już bliższy prawdy. Boy trafnie nazwał jego teatr „meta
fizycznym kabaretem": nie umiał już jednak określić, jaka 
to była metafizyka i dlaczego wykładał ją Witkiewicz w ka
barecie. Polemika Witkacego z Irzykowskim była rozmową 
głuchych. Nawet wśród filozofów nie było zgody: Kotar
biński brał jego monadologię za odmianę materialistycznej 
ontologii; Ingarden zaś przypuszczał, że intencje Witkie
wicza spokrewniały go raczej z egzystencjalizmem, tyle że 

wyrażonym mylącymi terminami i jakby wbrew sobie sa
memu ... Wszędzie więc - nieporozumienia, wszędzie - po
myłki i w ostatecznym rachunku lekceważenia. Renesansowa 
zaiste bujność uzdolnień szła bowiem u Witkacego w parze 
z chorobliwą niecierpliwością i pogardą dla form skończo
nych, zrównoważonych, zupełnych... Toteż pod koniec lat 
trzydziestych, kiedy jego rówieśnicy i przyjaciele mieli za 
sobą jakieś dzieło, jakieś stanowisko - on wydawał się 

wiecznym debiutantem, amatorem bardziej i oryginałem 

aniżeli twórcą rzetelnym. 
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Byli wszakże ludzie, zwłaszcza wśród młodszych, którym 
Witkiewicz nie dawał spokoju. Rzecz w tym, że był zarów
no człowieki.em spóźnionym jak wyprzedzającym epokę. 

Spóźnionym, bo aż do śmierci pozostał - choćby po
średnio - wierny problematyce własnej młodości, spę

dzonej pod znakiem Schopenhauera i Nietzschego, Przy
byszewskiego i Micińskiego; młodości więc, jak mówiono 
w dwudziestoleciu, artystowskiej i „dekandenckiej". Nikt 

' nie przeżył głębiej kryzysu wartości ,tak znamiennego dla 
początku wieku; ale też literatura polska odwróciła się 

prędko od niepokojących zagadnień, które podjęli wtedy 
krakowscy „dekadenci", co prawda powierzchownie; drą

żyły one jednak cały wiek XX, aby ze szczególną mocą 

objawić się w nadrealizmie, egzystencjalizmie, „teatrze ab
surdu" itd. Witkiewicz także wyprzedzał swój czas: w la
tach zachłyśnięcia niepodległością, złudzeń demokratycznych 
i powszechnego pacyfizmu (myślę zwłaszcza o latach 1920-
--1925, kiedy Witkiewicz był najczynniejszy) - nie prze
stawał głosić nadciągającego końca cywilizacji jednostki, 
masowych tyranii, ostatecznego wreszcie kataklizmu, który 
przyniesie zagładę sztuki i metafizyki, roztopienie się in
dywidualności w „zmechanizowanym" społeczeństwie szczę

śliwych mrówek. Argumentował zaś nader osobliwie: znał 

przecie (dzięki przyjaźni z wielkim etnologiem Malinow
skim) ówczesną antropologię i (dzięki własnym studiom) 
radykalne potępienie metafizyki, jakie głosiła część filozo
fów; r.ozumiał też doskonale społeczną krytykę, zawartą 

w marksizmie. · Sam był świadkiem walk rewolucyjnych 
w Rosji, które pozostawiły na nim niezatarte · wrażenie. 
I w swoich właśnie argumentach umiał dostrzec przyszłość: 
kiedy go czytamy dzisiaj, mogłoby się zdawać, że to współ
czesny intelektualista narzeka na „zmechanizowany" świat 

ludzi wyobcowanych w przedmioty, sprasowanych przez or
ganizację pracy i sterowanych bądź przez mass-media bądż 
przez nacisk propagandy ... 

Stąd paradoksy Witkiewicza. To naprzód, że z estetyzmu 
fin--de-siecle'u wyciągał wnioski najba,rdziej radykalne, bu
dując czysto formalistyczną teorię sZituki, programowo od
ciętą od wszelkiej historii i od wszelkiej „treści" w ogóle. 
Ale ten radykalny nowator nie był bynajmniej optymistą: 
przeciwnie, w rozkwicie awangardy widział łabędzi śpiew 

wszelkiej sztuki... Co więcej, tak był opętany natręctwem 

końca, że we własnej twórczości nie przestrzegał bynaj-
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mniej reguł, które głosił; nie przestawał więc obrazować -
obok fosów sztuki - także (czy przede wszystkim) agonii 
cywilizacji. Jego katastrofizm był również paradoksalny. 
Przewidywał „falę przemian, która zmiecie, zniweluje 
wszystko i inni ludzie, tak inni jakby z innej planety, 
wypłyną na wierzch i będą tworzyć nowe życie, jakościo

wo niepodobne do naszego. Ci, którzy chcą z tym walczyć, 
to nie ludzie przyszłości - to jakby ktoś wkładał pięknie 
rzeźbiony patyk w koła lokomotywy chcąc ją zatrzymać" . 

Nowe i nieuchronne życie było mu wstrętne: społeczność 

doskonała, sama sobie wystarczająca, najszczęśliwiej, ni
czym szwajcarski zegarek, wyregulowana - obywać się 

będzie bowiem bez artystów, bez sztuki przez wielkie S, 
podobnie jak istnieć będzie bez religii, filozofii czy wszel
kich przejawów wybujałego indywidualizmu. Ale tę wła

śnie równościową i zmechanizowaną przyszłość uważał za
razem Witkacy za sprawiedliwą i potrzebną. Nikt nie roz
dzielił ostrzej sfery etyki - rozumianej jako organizacja 
społeczeństwa - od strefy estetyki. Bałwochwalstwo sztuki 
sąsiadowało więc w myśli Witkacego z generalną zgodą na 
„niwelistyczną" rewolucję. Katastrofizm Witkiewicza pozo
stawał bezinteresowny - doprowadzając go nieledwie do 
obłędu. 

„Jeżeli nie wytworzysz w sobie jednej stalowej osi, do
okoła której mógłby się obracać cały skomplikowany system 
machiny życiowej, staniesz się umysłowym arlekinem poz
szywanym z łat" - przestrzegał młodego artystę dojrzal
szy przyjaciel z niewydanych „622 upadkach Bunga" (1911). 
Otóż Witkacy taką „stalową oś" wytworzył sobie bardzo 
wcześnie, chociaż znajdował coraz to subtelniejsze i bar
dziej rozmaite środki wyrazu dla przeświadczeń, które w so
bie nosił. Sądził mianowicie (mówię to w największym 

skrócie i uproszczeniu), że wspólne jest źródło sztuki, re
ligii, filozofii; że wszystkie trzy, chociaż odmiennie, dla 
wspólnego celu organizują przedstawienia, uczucia, poje
cia; celem tym jest zaś wywołanie „uczucia metafizycznego", 
czyli takie przeżycie „dziwności" - jak lubił mówić - świa

ta, w którym by człowiekowi dana była „jedność w wielo
ści": jedność świadomości w wielości przepływających wra
żeń, wspomnień, czuć itd.; jedność także jednostki - „Ist
nienia Poszczególnego", (jak powiadał w swoim języku) 

skończonego i ograniczonego - w nieskończoności mnogiego 
Wszechistnienia. Jak jednostka może być jedna - zdaje 
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się pytać Witkiewicz - skoro sprowadza się do przepływu 
zmiennych jakości? I jak sprawić, aby (choćby chwilowo, 
niedoskonale) zrozumiała i przeżyła jako Tajemnicę swe 
miejsce w kosmosie i swój z nim konieczny choć niepo
jęty związek? Taki jest punkt wyjścia Witkiewicza: ale nie 
miejsce teraz na badanie jego światopoglądu. Dość powie
dzieć, że - w epoce upadku religi i filozofii - szczegól
nie uprzywilejowywał sztukę: ona jedna jeszcze, jak mnie
mał, pozwala przeżywać metafizyczną Tajemnicę. Albowiem 
osobowość ludzka, będąca sama jednością w wielości, w 
symbolach sztuki utrwala właśnie swą jedność; tym samym 
twórca (i, w mniejszej mierze, odbiorca) pozbywa się 

„uczucia samotności i przerażenia metafizycznego'', przy
najmniej na tyle, na He to możliwe w naszej epoce: epoce 
ogólnego osłabienia indywidualności z jednej, postępującej 

komplikacji sztuki z drugiej strony. 
Jakkolwiek oceniać system Witkiewicza, właśnie ori sta

nowi osnowę jego sztuk i nawet powieści. „Czysta Forma", 
jaką głosu, ma bowiem szczególne znaczenie. Potrzeba 
przeżywania „dziwności istnienia'', metafizycznej Tajem
nicy, stanowi, zdaniem Witkacego, o człowieczeństwie -
jeśli rozumieć pod nim życie jednostkowe, nie tylko ga
tunkowe. Jest jednak więcej wezwanych aniżeli wybranych: 
potrzeba jest silniejsza niż możliwość jej zaspokojenia, po
nieważ dawniej potrzeby metafizyczne załatwiała religia 
i sakralny kult władcy ... zastąpione dziś pogonią za równo
ścią i dobrobytem, prawdziwymi bóstwami współczesności. 
Została sztuka - ilu jednak jest artystów prawdziwych? 
I tu właśnie tkwi pierwsza oryginalność Witkacego: jego 
postacie to z reguły artyści, nieudani, niekształtni czy za
maskowani. Wspomina gdzieś o ludziach, „którzy w daw
nych czasach byliby może awanturnikami, kondotierami, 
diabli wiedzą jakimi niespokojnymi duchami, aspołecznymi 
«metafizycznymi duchami» bez formy, przeżywającymi swój 
metafizyczny niepokój w czysto życiowych przejawach" ... 
dziś zaś udają artystów. Otóż bohaterowie Witkacego zbu
dowani są zawsze na kształt takich „aspołecznych «metafi
zycznych duchów» bez formy": budują oni fantastyczne 
państwa, podbijają dzikie plemiona, zakładają sekty reli
gijne, prz~prowadzają rewolucje, wywrncają na nice mate
matykę, kochają po pięć kobiet (mężczyzn) naraz, mordują 
najlepszych przyjaciół i dręczą istoty najdroższe - wszyst
ko zaś po to, aby „w czysto życiowych przejawacl)." zaznać 
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metafizycznego dreszczu. Jeśli przyjąć, że postacie Witkie
wicza (podobnie jak sam pisarz, J;ylko mniej udolnie) ści
gają swoimi działaniami „dziwność Istnienia" - całe „wa
riactwo" pisarza staje się natychmiast jasne. Pogoń za 
Tajemnicą jest rodzajem ascezy czy antyascezy. Bohaterowie 
tak pragną ułożyć sobie życie, aby nabrało, możliwie w każ
dym momencie, blasku jedy»ości i intensywności: znie
kształcają więc codzienne, przyziemne postępowanie zjada
czy chleba, aby nadać własnemu losowi tajemnicze piętno 
dzieła sztuki. Swiadomie czy nieświadomie, pragną być 
artystami życia: tworzą sobie - jak księżna i prokurator 
w „Szewcach" - sztuczny świat przeżyć, pasożytując jakby 
na prawdziwym. 

Ale nie w tym najciekawszy chwyt pisarza. Ostatecznie 
myśl o „sztuce życia" powstała w wieku XIX i trąci już 
trochę myszką. Poza tym Witkiewicz był głęboko przeko
nany że prawdziwą „dziwność Istnienia" można osiągnąć 
tylko w sztuce czy filozofii. Cóż więc mogą zdziałać arty
ści życia? Reżyserują świadomie własne życie - łudząc 
się, że spełnią w nim, choćby chwilowo, warunki dzieła 
sztuki. Ale takie inscenizacje muszą być skażone złą wiarą , 
bo wszystko, do czego postacie dążą (miłość , władza, wie
dza, religia .. . ) zostaje sprowadzone do roli narzędzi, przy
wołujących dreszcz: wszystko z wartości zmienia się w nar
kotyk. Stąd dwa wnioski : jeśli tylko postacie Witkacego są 
inteligentne (a na ogół są), wiedzą że graj~ komedię, że nie 
mogą wyjść z udawania uczuć (jak księżna w „Szewcach") ; 
jeśli zaś widz wsłucha się w słowa, które padają ze sceny, 
uchwyci łatwo drwinę, szyderstwo, złośliwość, którymi Wit
lrncy obdarza na równi wszystkich swoich bohaterów. Wiele 
sztuk Witkiewicza najłatwiej zrozumieć jako „gry o dziw
ność istnienia": ale w tych grach przegrywają wszyscy , 
ponieważ nie opuszcza ich świadomość komedii. Wszyscy, 
z wyjątkiem samego pisarza. Budując dzieło sztuki pisarz, 
artysta rzetelny, nie „artysta życia".. . - przezwycięża 
sprzeczności metafizycznego aktorstwa, przez Czystą Formę 
osiągając poczucie Tajemnicy Istnienia. 

Jeśli popatrzeć na sztuki Witkiewicza jak na wielką 
całość, widać, że - chociaż bardzo rozmaite - układają 
się w jedną osobliwą ,,historię". Jest to nie tyle biografia, 
ile pseudobiografia pisarza czy Artysty współczesnego. Syn
tetyczny bohater Witkiewicza (stworzony oczywiście dla 
wygody krytyka!) przeżywa najpierw inicjację- wtajemni-
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czenie w system myśenia, który okazuje się po prostu 
światopoglądem Witkacego (w „Szewcach" funkcję takiego 
wtajemniczenia pełnią rozmowy czeladników i Sajetana 
w pierwszym akcie). To wtajemniczenie łączy się zwykle 
z gwałtownymi przeżyciami erotycznymi i prowadzi do 
przyjęcia swoistego stylu postępowania, do życia poza do
brem i złem, w komedianckim szaleństwie i wymuszonej 
perwersji. „Reżyserowanie życia" polega nieraz na tworze
niu (albo obalaniu) przerażających tyranii, które - w in
tencji założycieli - przypominać mają sakralne państwa 
przeszłości, nam jednak każą raczej myśleć o faszyzmie. 
Albo też na uczestnictwie w niwelistycznych rewolucjach, 
nie po to jednak, aby zaprowadzić sprawiediwość (ta bo
wiem, jak wiemy, oznaczać będzie kres indywidualności), 
po to raczej, aby w zamęcie wydarzeń żyć istotniej, inten
sywniej, znaleźć więc sobie - raz jeszcze - namiastkę 
„dziwności Istnienia" (jak przytrafi się to czeladnikom). 
Jakiekolwiek były drogi bohaterów Witkacego, zawsze 
i wszędzie ponoszą oni klęskę. I to z dwu powodów: po 
pierwsze, ich dążenia są z góry skażone złą wiarą, kome
dianctwem. Po drugie - może ważniejsze - te dążenia 
są już anachroniczne, skazane na porażkę przez społeczny 
rozwój, który nieuchronnie mechanizuje społeczeństwo, 
opróżnia z wszelkiej treści metafizyczne ambicje, dąży do 
wyrównania różnic między ludźmi i do zastąpienia szczę
ścia twórczej jednostki przez szczęście powszechnego przy
stosowania ... Słowem - do szczęścia mrowiska. 

Ze wszystkich sztuk Witkiewicza ostatnia - czyli „Szew
cy" - jest zapewne najbardziej ponura. Z metafizycznych 
komediantów (księżnej i prokuratora) spadają ostatnie ma
ski: te „aspołeczne metafizyczne duchy bez formy" jawią 
się jako rozszaleli w nudzie i rozpaczy wyzyskiwacze, cy
niczni i pozbawieni złudzeń. Przyszłość zaś, której grozy 
nie przeczuwają nawet sami szewcy, przybiera w końcu 
kształt otępiałych biurokratów i robotów. Interpretacja 
„Szewców" przy pomocy politycznych kluczy byłaby jednak 
zabiegiem powierzchownym. Witkacy nie zajmował się po
lityką, ale historiozofią. Przerażała go myśl, że kultura 
a więc to, co dla artysty najcenniejsze) jest zjawiskiem ska
żonym, uwarunkowanym krzywdą, że najlepiej rozkwitała 

w społeczeństwach, opartych na ucisku i hierarchii bez
względnej. W „Szewcach" wykłada to - dość ordynarnie, 
ale w „Szewcach" wszystko jest ordynarne, jak w piekle -
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prokurator Scurvy: „władza pochodzi od totemu - pamię

tajcie, że bez władzy nie byłoby ludzkości w dzisiejszym 
znaczeniu, w której by wasze wolnościowe szpryngle wy
prawiać ( ... ) i siebie najistotniej jako indywiduum (.„) 

w nich przeżywać mogli". Witkiewiczowi cała historia ro
dzaju ludzkiego jawi się jako gigantyczne oszustwo, chytrość 
natury macochy. Ponieważ - dotychczas - najprostsze na
wet potrzeby ludzkie nie mogły zostać zaspokojone, silniej
sze jednostki goniąc za wyższym „standartem" (jak mówi 
pisarz) stworzyły hierarchiczne systemy ucisku, zarazem 
zaś umożliwiły powstanie religii, sztuki itd. - środków , 

którymi wyraża się jednostka i tylko jednostka. Kiedy jed
nak podniósł się poziom wytwórczości i - za sprawą wy
bitnych indywidualności - możliwe stało się rozłożenie do
brobytu na wszystkich i racjonalne urządzenie społeczeń

stwa„. jednostka (oraz wyższe formy kultury) zostaną ode
słane w nicość. Dawniej „tłum szary był tylko miazgą, na 
której wyrastały potworne i wspaniałe kwiaty („.) jednak 
dawny świat wielkich panów życia i śmierci, wielkich wy
chowawców ludzkości (.„) świat wielkich stylów i potęż

nych indywiduów w sztuce i świat filozofów mierzących 

się („.) z niedocieczoną Tajemnicą Istnienia - zachodzi 
w zmierzch, aby ustąpić miejsca na ogół szczęśliwszej, ale 
za to zmechanizowanej, pozbawionej twórczości i bezdennie 
nudnej ludzkości". Wszystko się sprzymierzyło , aby zgładzić 
kulturę: rozwój techniki i myśli krytycznej, proces demo
kratyzacji, możliwość zaspokojenia potrzeb gatunku. Lu
dziom, którym przyszło żyć przed ostateczną katastrofą zo
stała tylko sztuka - jak Witkacemu. Albo rewolucja -
jak szewcom. Mówi im przecie prokurator, że oni tylko po
zostali na planecie ludźmi, co znaczy, że oni tylko „siebie 
najistotniej jako indywiduum przeżywają". To jednak, co 
nastąpi po rewolucji, zmieni i szewców w automaty. Ina
czej mówiąc, człowiek najmocniej żyje wtedy, kiedy po
pełnia samobójstwo. 

Proroctwo Witkacego nie znało wyjątków. Czy ' się spraw
dziło? Nie nam sądzić. Czy jednak - wystawiając „Szew
ców" - nie składamy dowodu, że nie jesteśmy szczęśliwi? 
że pojmujemy niebezpieczeństwa, których i on się bał ob
sesyjnie i konsekwentnie - w swoim życiu i w swojej 
twórczości? że jesteśmy gotowi stawić im czoła i nie cho
wając głowy w piasek -- podejmujemy wyzwanie świadomi 
odpowiedzialności? Może więc ~ w ostatecznym rachunku 
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- proroctwo wcale się spełnić nie musi? Może istnieje wyj
ście z dylematu i warto się o nie pokusić? Dlatego poka
zujemy tę sztukę. Dlatego chcemy się nad nią zastanawiać. 
Napisana przed trzydziestu z górą laty pozostawia niepokój 
i rodzi pytania, na które należy odpowiedzieć. 

g 



VJZXflCY 
ekspresjonista 
__ Drugiej fazy „ 

Konstanty PUZYNA 

(„.) Wyobraźmy sobie spory kraj gdzieś w środku 
Europy, który po kilku wiekach mniej lub bardziej 
szumnej przeszłości przestaje istnieć jako państwo 
i na przeszło sto lat zapada w sen zimowy. Płaskie 
pola, chałupy, kryte słomą, chłopski wózek na roz
mokłych drogach; małe, senne miasteczka, kocie łby 
na rynku, czarne żydowskie chałaty i sutanna księ
dza proboszcza; znowu pola, stado krów, topole nad 
stawem, biały dworek -wśród drzew. W dworku na 
ścianach ciemne wąsate portrety: pradziad - oficer na
poleoński, dziad - powstaniec z 1830 roku, ojciec - powsta
niec z 63-go; przy lampie naftowej młodzieniec z wypiekami 
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na. twarzy czyta ostatnie zdania powieści pana Sienkiewicza, 
iż nie ma takowych terminów, z których by się przy boskich 
auxiliach podnieść nie można. Na Zachodzie kwitną i upa
dają mieszczańskie fortuny, giełda, przemysł i handel są te
matem dnia; tu w największym mieście panowie w surdu
tach rozprawiają u Loursa, że trzeba by rozwijać przemysł, 
szerzyć oświatę, rozpocząć pracę od podstaw, ale niejakie
go Wokulskiego, co z europejskim rozmachem próbuje zor
ganizować handel perkaliami, traktują z pobłażliwym lekce
ważeniem i narwaniec ten istotnie kończy nie najlepiej. 
W innym dużym mieście, pełnym dostojnych zabytków i na
rodowych pamiątek, blady inteligent żeni się z chłopką 

i przebiera w ludowy strój, a dziennikarze i artyści zjeżdża
ją do chaty na weselisko by bratać się z ludem: bo tak trze
ba, zgubiły nas waśnie, jeden tylko, jeden cud, z szlachtą 

polską polski lud. Na ścianach Matka Boska, Wernyhora, 
i Racławice, za oknami tętent: może to wici na nowe po
wstanie? Rozgrywa się w tym kraju akcja Króla Ubu. „W 
Polsce, czyli nigdzie ... " Z perspektywy Francji czy Niemiec 
owo „nigdzie" Jarry'ego było najzupełniej uzasadnione:' kra
ina zdawała się lekko zwariowana, dzika, wschodnia i w 
dodatku nie istniejąca na mapie. 

Obrazek jest oczywiście migawkowy i stronniczy; coś nie
coś jednak wyjaśnia. Pozwała na przykład podjąć, czemu 
Polska prawie nie przeszła naturalizmu: musiał on pozostać 
tworem wątłym i krótkotrwałym w kraju gdzie nie znano 
ani silnego mieszczaństwa, ani rozmiarów proletariackiej 
nędzy w metropoliach przemysłowYch, ani darwinowskiej 
dżungli wielkiego kapitalistycznego miasta. Obrazek wy
jaśnia jednak coś jeszcze: wczesny start polskiego ekspre
sjonizmu. Krzyk rozpaczy i buntu, bardziej intuicyjne niż 

intelektualne diagnozy sytuacji, poczucie tragizmu i bezsil
ności, gorycz, ironia i patos - trafiały tu na atmosferę 

szczególnie podatną. Tworzyła ją pamięć przegranych po
wstań, poczucie rozczarowania i destabilizacji poszlacheckiej 
inteligencji, zastój i zacofanie , ekonomiczne, silne - nic 
gorsze niż w Niemczech - zaplecze dramatu romantycznego 
oraz rozpalone do białości marzenia o wyzwoleniu narodo
wym. 

W początkowej fazie rozwoju ekspresjonizmu Polska łatwo 
więc dotrzymuje kroku Europie, ba, na.wet ją wyprzedza 
w zakresie i rozmachu problematyki. Etapowi Strindberga 
i Wedekinda na Zachodzie odpowiada u nas Wyspiański, 
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Miciński, Przybyszewski. ( ... ) U nas od razu wybucha wielka 
problematyka narodowa i polityczna, a także społeczna: 

dźwięczy już w „Klątwie" i „Weselu", a rok 1905 odbija. się 
natychmiast głuchym echem w dwu niebagatelnych preeks
presjonistycznych dramatach - „Kniaziu Patiomkinie" 
i „Róży". 

( ... ) W Polsce tymczasem druga faza ekspresjonizmu w 
dramacie - w ogóle nie nastąpi. Wątłe, sporadyczne próby 
po 1918 roku będą już zdecydowanie epigońskie: wtórne, ja_ 
łowe i puste. Dlaczego? po tak obiecującym starcie? Analiza 
literacka jest bezsilna wobec tych pytań, ale rzut oka na 
sytuację kraju pozwala zrozumieć, co się stało. A stała się 

rzecz dość paradoksalna. Polska nie przeżyła - jak Niem
cy - wstrząsu przegranej wojny, krachu, cesarstwa, stłu

mionej rewolucji, zamordowania Liebknechta, równie ostrych 
walk socjaldemokratów z komunistami, chaosu, republiki 
weimarskiej, widma głodu, bezrobocia i niepewności. Nie 
przeżyła też - jak Rosja - dwu kolejnych rewolucji, oba
lenia caratu, wojny domowej, interwencji, straszliwych lat 
i:-łodu, tyfusu, krwi i wYrzeczeń, które to lata w sztuce ra
dzieckiej lat dwudziestych zrodziły bardzo pokrewne ekspre
sjonistom kierunki awangardowych poszukiwań. Polska 
przeżyła jedynie - cud, o który modliły się pokolenia przez 
cały wiek XIX: odzyskała niepodległość, dzięki układowi sił 
międzyDarodowych - niewielkim wysiłkiem , i co lepsze. 
uwierzyła, że ją wYWalczyła. 

( ... ) Skończyła się wreszcie - sądzono - tradycyjna pa
triotyczno-wYzwoleńcza szarpanina narodowa: teraz rozpocz
nie się sielanka, normalne życie normalnego państwa, moż

na się cieszyć wiosną, miłością, ruchem ulicznym, „miastem 
- masą - maszyną". ( ... ) Skończył się wiek XIX, lecz tylko 
pozornie pojmie to rozanielona Alicja w krainie czarów. 
Aby sprostać sytuacji, trzeba by nowoczesnej świadomości 
politycznej całego społeczeństwa - jakżeż tego żądać w tym 
ziemiańsko-klerykalno-legionowym Ciemnogrodzie, gdzie nie
śmiały projekt reformy rolnej upada jako bolszewizm. gdzie 
do 1939 roku dumę armii stanowi kawaleria, gdzie prasa 
obwołuje gorszycielem nieszczęsnego Boya za to, że domaga 
się prawa do rozwodów, gdzie z całą wiarą głosi się hasło: 
„Morze i kolonie to potęga Polski". Kolonie! 
Ktoś, kto to wszystko dostrzeże, będzie tak społecznie sa

motny w swej świadomości, że pozostanie mu tylko wście
kła, groteskowo-deformacyjna drwina. kamuflowana „przy-
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szłościową" fantastyką. „Nic nie mogło zachwiać naszego 
kraju w jego heroicznej obronie idei narodowości w daw
nym, przedhistorycznym nieomal, to jest dziewiętnastowiecz
nym stylu, prŻed zalewem V czy VI (najstarsi ludzie nie 
pamiętali) Międzynarodówki. A syndykalizm czy robotni
czy, sorelowski, czy amerykańsko-faszystowsko-inteligencki, 
to wcale nie taka łatwa sztuka do przeprowadzenia. Ileż to 
czasu upłynęło od tych czasów! Polska jak zawsze była „od
kupicielką", przedmorzem, ostoją - na tym przecie od wie
ków polegała jej historyczna misja. Sama dla siebie była 
niczym. I z tej drwiny wybuchać będzie krzyk protestu bez 
nadziei, krzyk rozpaczy „ostatniego indywidualisty": „Ja nie 
mam zamiaru być tym wytwórcą wzmacniających zastrzy
ków dla zdychających narodowych uczuć czy . degenerujących 
się społecznych instynktów, tych wymierających robaków na 
resztkach zgniłego ścierwa wspaniałego bydlęcia z dawnych 
wieków!" A równocześnie zalśni coś może tragiczniejszego 
jeszcze - autodrwina: „O, wstrętny był ten przeciętny inte
ligent polski owych czasów! Lepsi już byli nawet wysokiej 
marki dranie, lub po prostu tłum„. w którego zwojach 
i skrętach czaiła się złowroga, bezlitosna przyszłość prze
żytych warstw ludzkości". To Witkacy. 

Takiego Witkacego częściowo tylko odnajdziemy w drama
tach. Zobaczymy go w pełni dopiero w ostatnich utworach: 
„Szewcach" i „Nienasyceniu". Ale jest to największy Wit
kacy, ten, którego przeoczają nasi „nowocześni" szukający 
recept na awangardowość formalną: Witkacy z podniesioną 
przyłbicą, jedyny polski ekspresjonista „drugiej fazy", do
równujący swoim europejskim rówieśnikom drapieżnością 

widzenia, a przewyższający ich perspektywą filozoficzną 

i świadomością procesów socjologicznych i politycznych, któ
re nastąpią za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. 

(„) „Wszystko działo się p o z o r n i e - to było istotą 

epoki („.). Pozorni ludzie, pozorna praca, pozorny kraj.„" 
„Polityczne tło tego wszystkiego było chwilowo zbyt dale
kie. Ale coś sunęło z mrocznych gór niewiadomego, jak lo
dowiec. Małe, śpieszne, nie mające tyle czasu, co on, la
winki, tworzyły się po bokach, ale nikt nie zwracał na nic 
uwagi, Mężów stanu wszystkich partii, które zatraciły swą 
dawną odrębność w ogólnym, sztucznym, pseudofaszy
stowskim bezideowym au found dobrobycie, ogarnęła nie 
znana dotąd w kraju szerokość poglądów i beztroska, gra
nicząca z jakimś zidioceniem na wesoło. („.) W ogóle poza 

Jł -

Polską o narodach nikt nie mówił. Ostatnie wyniki antropo
logii były z tym zresz'tą w zgodzie". 

Ta wizja ogłupiałego społeczeństwa, gdzie wszystko stoi na 
pozorach i nikt nie zdaje sobie sprawy z rzeczywistej sy
tuacji - wizja z roku 1927 - jest godna „Wesela"; i nie bez 
powodu w „Szewcach" aluzje do „Wesela" powracają nawet 
w ostatniej śpiewce Gnębona Puczymordy, w której łatwo 
uchwycić stylizację na widmo Hetmana („A buciska te czer
wone I Oczy straszne, wywalone I Takim jest i takim be
de"). Przewyższa jednak „Wesele" przerażliwie jasna świa
domość Witkacego, czym się skończy sanacyjna sielanka. 
„Przyszedł czas, kiedy wyspa szczęśliwości zaczęła się dziw
nie zwężać, jeżeli nie fizycznie na ·razie, to moralnie. Mimo, 
że kraju nie ubyło ani piędzi, zdawał się być coraz to mniej
szym skrawkiem, zalewanym wokoło rozpaloną magmą. 

Członkom Syndykatu gorzały pięty, ale jeszcze się trzymali. 
W imię czego? Nie wiedział nikt - nie było gdzie uciekać 
w razie czego". 

Nazwanie Witkacego Piątym Wieszczem byłoby pomysłem 
złośliwym. I fałszywym: nie miał takich ambicji. Lecz jego 
narodowe proroctwa sprawdziły się znacznie dokładniej niż 
wróżby księdza Piotra. 

, 

ze wstęp u do „ DR AMAT ÓW" ST. I. WITKIE WICZA PiW 1962 
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' 
Wszystkie fragmenty pochodzą z książki 

„ST r. WITKIEWICZ - CZŁOWIEK 1 TWORCA" PiW 1957 

....._ 

( ... ) Stanislaw Ignacy Witkiewicz urodził się dnia 
24 lutego 1885 roku w Warszawie przy ul. Hożej 
nr 11 jako syn Stanisława. Witkiewicza i Marii 
.z Pietrzkiewiczów, nauczycielki muzyki. Ochrzczo
TIY był w Warszawie, w kościele Sw. Aleksandra. 
Pod aktem Chrztu są podpisani oprócz ojca, jako 
świadkowie, Antoni Sygietyński, krytyk, oraz Józef 
Holewiński, artysta rytownik. 
Właściwe chrzciny (z olejów) odbyły się 1.v cztery 
lata później w Zakopanem, na które przyjechała 

z Ameryki, jako matka chrzestna, wielka aktorka 
Helena Modrzejewska. Ojcem chrzestnym był góral, 
popularny Sabała-Krzeptowski. Asystą na tych 
chrzcinach były liczne pary góralskie. Później mó
wili górale, że „Staś ich wszystkich jest chrześnia~ 
kiem". 

Jan Witkiewicz 
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(„.) Witkacy, z natury nieprzystępny, w sposobie 
bycia z ludźmi niełatwy, gdy został zagadnięty znie
nacka przez obcego człowieka, od razu ~poglądał na 
niego z nieufnością, jako na uzurpatora jego czasu 
i wolności. Wszechświatowej sławy iwirtuoz, Artur 
Rubinstein, który pewnego lata przybył na krótko 
do Zakopanego dla dania koncertu, pragnął zamówić 
swój portret .u St. I. Witkiewicza. Skorzystał więc 
z okazji natknięcia się na niego w przejściu na estra
dę w teatrze hotelu „Morskie Oko" przed .samym 
swoim występem. Zaczepiwszy go począł mówić o 
swojej sprawie, jednak z rosnącym :onieśmieleniem„ 
Witkiewicz bowiem, który przeciskał się poprzez 
t,łum na widownię, aby się ,nasycić grą słynego ~zo
penisty, zmierzył go w owej chwili zimnym spoj
rzeniem, nie zatrzymując 1się wcale. A gdy zrozu
miał, o co chodzi, przerwał mówiącemu krótkim po
wiedzeniem, że jego „firma portretowa" przyjmuje 
o tej a /tej godzinie i sprawę załatwia na miejscu. 

Jadwiga Roguska-Cybulska 
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( ... ) Witkiewicz nie bierze udziału w rozmowie, zrobił 
swoje - nacisnął sprężynę, wprowadził w ruch 1na
szynerię ,ludzką, podniecił ambicje, rozpalił cieka
wość - siedzi z uśmiechem na twarzy po królew
sku oparty o poręcz werandy, patrząc jakby z per
spektywy na dzieło sztuki, jakim potrafi być nawet 
zwyczajne towarzyskie zebranie, jeżeli go odpowie
dnio wyreżyserować. ( ... ) Nacieszywszy się tą gamą 
najróżniejszych podniet, niespodzianek i niezwy
kłych sytuacji, występuje Witkiewicz już sam w roli 
pierwszorzędnego mima i naśladowcy przyjaciół 
swoich i znajomych. Ożywia ich za pomocą ,czarów. 
Słyszymy aż do złudzenia podobny ;głos Karola Szy
manowskiego: oto wchodzi, jak nieraz by1vało, na 
werandę - uroczy, uśmiechnięty, naturalnie wy
tworny. ;Słyszymy nie tylko jego głos („To jest coś 
piekielnego!"), lecz poznajemy sposób mówienia, 
używania tych, a nie innych wyrazów. ,I nagle zmie
'nia się sceneria: to już (nie Karol, ktoś inny, nie 
mniej popularny ·- Boy-Zeleński, dyszkantowe, nie
co piskliwe nutki jego głosu świadczą o tym, że byl 
przede wszystkim mistrzem pióra, nie rozmowy. 
Witkiewicz cieszył się jak \dziecko z naszego zachwy
tu. Jak każdy artysta potrzebował uznania, uwiel-
bienia. 

Maria Kasprowiczowa 
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(.„) Pewnego razu pdwiedziłem Witkiewicza z kole
gą Wacławem Wąsowiczem, jednym z najbardziej 
utalentowanych malarzy naszego pokolenia. Witkacy 
bawił wówczas chwilowo w Warszawie, mieszkając 
przy iul. Brackiej. Przyjął nas w. swym pokoju ubra
ny w piżamę uszytą prawdopodobnie z łowickiej 
spódnicy w jaskrawe żólte, zielone !i czerwone pasy: 
coś niby z cyrku 1czy dornu wiariatów. Wacio Wąso
wicz, który był sensatem nie lada i nie miał ani 
odrobiny poczucia humoru, ku uciesze .mojej i Wit
kiewicza był tym widokiem nieprawdopodobnie 
zgorszony, toteż owa wizyta trwała niezmiernie 
krótko. 

Konrad Winkler 
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sceniczne 
Dzieje 

• •• 
SZEWCOW 

1 
Za datę prapremiery należy uznać dzień 12 paździer
nika 1957 r., datę próby generalnej spektaklu przy
gotowanego przez Teatr „Wybrzeże", w reżyserii 
Z. Hiibnera i scenografii J. A. Krassowskiego 
spektaklu, który nie wszedł do eksploatacji. 

2 
Następną inscenizację „Szewców" przygotował Stu
dencki Teatr „Kalambur" we Wrocławiu. Premiera 
dnia 13.111.1965. Reżyseria: W. Herman, scenografia: 
.J. Dąbrowski i J. Redych. 

l 
2 maja 1971 r. odbyło się premierowe przedstawienie 
trzeciej z kolei inscenizacji „Szewców", przygotowa
nej przez Państwowy Teatr im. W. Bogusławskiego 
w Kaliszu w reżyserii Macieja Prusa, ze scenografią 
Łukasza Burnata. 



... 4 
„Szewcy", których dzisiaj prezentujemy Państwu 
w Teatrze Kameralnym w Krakowie, są czwartą 
próbą przedstawienia dramatu Witkiewicza na sce
nie. 

Zdjęcia z prób „SZEWCÓW" - W. PLEWIŃSKI 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ (1885-1939) * ma· 
larz, filozof, pisarz, krytyk. Studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie oraz w Monachium. Wybuch I-szej 
wojny światowej zastaje go w Australii, gdzie znajduje się 
jako członek ekspedycji etnologicznej. Wraca więc do Euro
py, zgłasza się do wojska rosyjskiego, walczy na froncie. W 

.ji j eaiJl.ś~~-"'-:a••·SJI, 

yc1!11ie", 
i „NieMf'łe dusze" wylłait"' zo

stały dotąd trzy pierwsze. Swój własny system estetyczny, 
tzw. Teorię Czystej Formy, rozwinął w pracach teoretycz
nych: „Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd niepo
rozumienia", „Szkice estetyczne", „Teatr". Jako malarz naj
bardziej znany jest z swoich portretów, których stworzył 
ponad tysiąc. 


