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Witkiewicz był zarówno człowiekiem spozn10nym jak wy
przedzającym epokę. Spóźnionym, bo aż do śmierci pozostał 
wierny problematyce własnej młodości, spędzonej pod zna
kiem Schopenhauera i Nietzschego, Przybyszewskiego i Mi
cińskiego; młodości więc, jak mówiono w dwudziestoleciu , 
artystowskiej i dekadenckiej. Witkiewicz także wyprzedzał 
swój czas: w latach zachłyśnięcia niepodległością, złudzeń 

demokratycznych i powszechnego pacyfizmu - nie przesta
wał głosić nadciągającego końca cywilizacji jednostki, ma
sowych tyranii, ostatecznego wreszcie katakli zmu, który 
przyniesie zagładę sztuki i metafizyki, roztopienie s ię indy
widualności w „zmechanizowanym" społeczeństwie szczęśli
wych mrówek. Kiedy go czytamy dzisiaj, mogłoby się zda
wać, że to współczesny intelektualista narzeka na „zmecha
nizowany" świat ludzi wyobcowanych w przedmioty, spra
sowanych przez organizację pracy i sterowanych bądź przez 
mass-media bądź przez nacisk propagandy ... 

Jeśli popatrzeć na sztuki Witkiewicza jak na wielką ca
łość, widać, że - choć bardzo rozmaite - układaj ą się 

w jedną osobliwą „historię". J est to nie tyle biografia, ile 
pseudobiografia pisarza czy Artysty współczesnego . Synte
tyczny bohater Witkiewicza (stworzony oczywiście dla wy
gody krytyka) przeżywa najpierw inicjację: wtaj emniczenie 
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w system myślenia, który okazuje się po prostu światopo
glądem Witkiewicza. 

To wtajemniczenie łączy się zwykle z gwałtownymi prze
życiami erotycznymi i prowadzi do przyjęcia swoistego stylu 
postępowania, do życia poza dobrem i złem, w komedianckim 
sza leństwie i wymuszonej perwersji. 

„ Reżyserowanie życia" polega na uczestnictwie w niweli
stycznych rewolucjach nie po to jednak, aby zaprowadzić 
sprawied liwość (ta bowiem, jak wiemy, oznaczać będzie kres 
indywidualności), po to raczej , aby w zamęcie wydarzeń żyć 
istotniej, intensywniej, znaleźć więc sobie - raz jeszcze -
namias tkę „dziwności istnienia". 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, komedianctwem. Po drugie - może waż

niejsze - te dążenia są już anachroniczne, skazane na po
rażkę przez społeczny rozwój, który nieuchronnie mechani
zuje społeczeństwo, opróżnia z wszelkiej treści metafizyczne 
ambicje, dąży do wyrównania różnic między ludźmi i do 
zastą pienia szczęścia twórczej jednostki przez szczęście 

powszechnego przystosowania ... Słowem - do szczęścia mro
\Viska. 

Jan Błoński 
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Reżyseria: Izabella Cywińska 
Scenografia: Kazimierz Wiśniak 

Opracowanie muzyczne: Zenon Andrzejewski 

PAN KALIKST BAŁANDASZEK 
- Michał Grudziński 
Bardzo bogaty, tzw. znawca „sztuk plastycznych". W ogóle 
nie ś miały, ale miewa ataki koźlego zaiste uporu. 

SPIKA HRABINA TREMENDOSA 
- Halina tabonarska 
aktorka. Żyje sobie z Bałandaszkiem i ma wy1sc za niego za 
mąż. Znajduje się w trakcie przeprowadzania rozwodu z mę
żem swym, hrabią Tremendoscl, którego ju:l od lat nie widziala 
na oczy. 

MARIANNA SPLENDOREK 
- Sława Kwaśniewska 
kucharka. 
FICIA 
- Danuta Borowiecka 
slużqca. 

DYREKTOR TEATRU (GAMRACY VJGOR) 
- Janusz Michałowski 

Leszek Dąbrowski 
Dżentelmen pierwszej klasy. 

MELCHIOR ABŁOPUTO 
~ Marian Pogasz 

Teraz "O N I" 

pułkownik. Mówi brodate - wąsiasłym zawiesistym 9/osem, 
mimo że ma tylko wąsy, brody nie ma wcale. Akcent kr3s6w 
wschodnich. 

GLIWUŚ KRETOWICZKA 
- Tadeusz Drzewiecki 
porucznik żandarmerii. Bardzo układny, ale pod tymi forma
mi ukrywający charakter nieugięty i żelazną wolę. 

PROTRUDA BALLAFRESCO 
- Wanda Ostrowska 
dama. Matronowata ropucha . Mówi władczo. Żona przywód
cy partii automatystów. 

l 
J 

l 
} 

Asystent reżysera: Janina Mari sów na 
Inspicjent: Iga Figiel 
Sufler: Barbara Bilicka 

HALUCYNA BLEICHERTOWA 
- Janina Marisówna 
chuda staruszka . Żona prezydenta. Tak zwana najsłraszniejsza 
jego halucynacja. 

SALOMON PRANGIER 
- Jerzy Ernz 
lir.ansisła. Krępe bydlę z kwadrałowymi plecyma. Niesłycha
ny despota. 

ROSIKA PRANGIER 
- Urszula Lorenz-Błażewicz 

jego żona. Była szansonistka . Bardzo ładna i ponęłna kokiełka 
pierwszej klasy. 

Trzech sekretarzy: 

HRABIA MACIEJ CHRAPOSKRZECKI 
- Bolesław Idziak 

BARON RUPRECHT BAEHRENKLOTZ 
- Jacek Różański 

MARKIZ FIBROMA DA MIJOMA 
- Henryk Abbe 
SERASKIER BANGA TEFUAN 
- Edward Warzecha 
założyciel nowej religii Absolutnego Automatyzmu. Wielki 
przyjaciel pułkownika Abłopuła . Jatagan za pasem. Twarz czclr
na od łkwiących w niej ziarenek prochu. Wróg szłuki. 

ŻOŁNIERZE 
Elżbieta Jarosik 
Leszek Dąbrowski 
Wiesław Komasa 
Eugeniusz Kotarski 
Leszek totocki 
Edmund Pietryk 



Życie w ulu - to wielki, powszechny, z całą surowością 
pełniony przez wszystkich obowiązek względem przyszłości, 
która od początku świata ciągle ucieka w dal niedościgłą 

i bezkresną. Dla tego ideału każda z jednostek wyrzeka się 
więcej niźli polowy swego szczęścia i praw swoich ... W pań

stwie tym jednostka jest niczym, posiada jeno byt względny, 
jest faktem obojętnym, jest jakby uskrzydlonym organem 
gatunku. Całe życie jednostki jest tam ofiarą zupełną, skła
daną ciągle owej zbiorowej istocie wieczystej, której część 

stanowi .. Królowa jest jedyną władczynią, ale zarazem nie
wolnicą królewską, wykonawczynią najważniejszych funkcji, 
depozytem jutra i odpowiedzialną wobec wszystkich posłanką 
jutra. Caly lud jej służy i jej oddaje cześć, nie zapominając, 
że nie poddaje się jej osobie jako takiej, ale mis.ii, którą 

pełni, i przeznaczeniu, jakie ucieleśnia. Trudno by chyba 
napotkać republikę ludzką zakrojoną na tak kolosalne roz
miary i ziszczającą tak wielki zakres celów naszej planety .. 
U podnóża drabiny ewolucyjnej żyje w nqdzy i smutku 
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pszczoła samotnica. 

Maurycy Maeterlinck Il 

Lao-lsy ł) opowiada, co by zrobił, gdyby był królem. Prze
de wszystkim intelektualiści nie byliby dopuszczeni do urzę
dów, ponieważ używają oni swojej inteligencji jedynie do 
robienia spustoszeń. Jego techniką kontroli politycznej było
by „opróżniać umysły i wypełniać żołądki ludzi", trzymać ich 
w niewiedzy i apatii. Następnie zakazane byłyby wszelkie 
podróże: poddanych należy doprowadzić do takiego lęku, by 
nie śmieli postawić stopy na lodzi czy wozie. Nadto wszelkie 
pisma i nauki powinny zostać usunięte, system zapisywania 
- sprowadzony do wiązania węzłów, izolacja zaś pogłębiona 
do takiego stopnia, żeby ludzie przechodzili przez życie sły
sząc jedynie pianie kogutów i szczekanie psów. 
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Znam treść jego ksi<Jżki. Dochodzi on do ostatecznego 
wniosku, iż ludzkość musi być podzielona na dwie nierówne 
części. Dziesiąta część otrzymuje nieograniczoną władzę nad 
r:oz0stałymi dziewięcioma dziesiątymi. Tamci zaś zatracają 

osobowość, stają się stadem i bezgraniczne posłuszeństwo 
doprowadza ich w drodze przekształceń do niewinności pier
wotnej, do jakiegoś raju przedhistorycznego, w którym jed
nak będą musieli pracować. Środki, które proponuje autor 
w celu odebrania woli większości i przerobienia jej w stado 
za pomocą odpowiedniego kształcenia szeregu pokoleń, są 

bardzo interesujące i logiczne. 

Fiodor Dostojewski G) 

Z władzą suwerenną w1ąze się uprawnienie do tego, by 
rozstrzygać, jakie poglądy i doktryny są sprzeczne z poko
jem, a jakie do niego prowadzą; i co za tym idzie, uprawnie
nie do tego, by rozstrzygać, w jakich sytuacjach, jak dalece 
i co do czego należy ludziom pozwalać, by przemawiali do 
dużych gromad ludu, oraz by rozstrzygać, kto ma badać dok
tryny wyłożone w książkach, nim zostaną opublikowane. 
Działania ludzi bowiem wypływają z ich poglądów i na na
leżytym kierowaniu opinią polega należyte kierowanie dzia
łaniami ludzi, iżby one prowadziły do pokoju i zgody. I cho
ciaż tam, gdzie chodzi o doktryny, należy mieć na względzie 
tylko prawdę, to przecież nie jest to niezgodne z regulowa
niem doktryn ze względu na interes pokoju. Doktryna naru
szająca pokój nie może być prawdziwa, tak samo, jak pokój 
i zgoda nie mogą być sprzeczne z prawem natury. 

Tomasz Hobbes R) 

Istnieją trzy siły, tylko trzy siły na ziemi, które mogą na 
wieki zniewolić i zjednać sumienia tych słabych buntowni
ków dla ich szczęścia. Te siły to - cud, tajemnica i autorytet. 
Najbardziej to męczący i nieustanny frasunek człowieka: ma-
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jąc wolność szukać tego, przed kim można się pokłonić. Lecz 
pokłonić chce się człowiek przed tym, co jest niewątpliwe, 
tak niewątpliwe, aby wszyscy od razu zgodzili się na wspól
ny pokłon. Albowiem frasunkiem tych istot jest znalezienie 
tego, w którego by wszyscy uwierzyli i wszyscy mu się po
kłonili, i to koniecznie wszyscy razem. Właśnie ta potrzeba 
powszechności pokłonienia się jest najistotniejszą męką ludz
kości od zarania wieków. 

Fiodor Dostojewski 

Jak ty sam jesteś dopełnieniem ustroju społecznego, tak 
i wszelkie działanie twe będzie dopełnieniem życia społecz
nego. A jeżeli twe działanie nie ma związku czy to bliskiego. 
czy dalszego z celem dobra społecznego, to rozrywa życie, 

nie dopuszcza jednolitości i jest tak samo buntownicze, jak 
wśród ludu człowiek, który sam jeden występuje przeciw 
zgodzie ogólnej. 

Marek Aureliusz 10J 

Mistrz powiedział: Niezwykłość wiedzie do nieposłuszeń

stwa. Lepiej być poślednim i zwyczajnym niż nieposłusznym 
i niezwykłym. 

Konfucjusz 12) 

Nie myślcie więc, że tak łatwo scenę teatralną pozwolimy 
wam rozbić na rynku i zgodzimy się na to, żeby wasi akto
rzy swym dżwięcznym i donośniej niż nasz brzmiącym gło
sem prawili dzieciom, niewiastom i całemu pospólstwu o tych 
samych rzeczach, o których my mówimy, nie to samo, co my, 
lecz najczęściej coś nawet przeciwnego zgoła. Musielibyśmy 
doprawdy zupełnie postradać zmysły, my i wraz z nami cale 
państwo, jeżeliby pozwoliło występować wam u nas, zanim 
by władze nie osądziły, czy wasze poematy nadają się do 
tego, żeby je wypowiadać i głosić publicznie, czy nie. 

Platon 14) 

'aJllłZS qn1 11FJA°? M 'q9sods !ffljB[ M ;_Ja)Zpa!1\'.\0di\M {BlBlS a!S 
apaq ! 'Wa{Op~OJ.\ f.ZJ Buzf.zJ[O 'wawop B{BMZ a!S aizpaq AZJ 
'o+ eu npa1~zM zaq ';ii<:z1a!M aue1saz1d Bl9Pl l'I.\ 'f.zJaz1 ł1'?nłs 
apaq a!N ·a!u,\z;in a!u o~azJ e 'a!ui\zJn oJ 'Ja!M p wa!MOd 

·aJ.\a!do ! Jowod o 8ą?o1d z 
eMlSl}<lZJa{ods op a1s a)UaJ91Mz 01Kq epf.? o~aw waulzJ 
e)ua)da+od o~auzJa!'"' wf.upo~ ! w.\u1ez;:ieqlMa!u 'wi\Jl:qq 
-ve4 wf.uf.par ·f.1ew llqz a1e ·npf.? M wz!lenpJMf:pu1 Pi!C>!M 
'jf.qz C>)U !BMOpOMOdS e[OW aU!llB: ·wayepB? J.\Cl]M!OJ.\f:paj}\ ?!U 
'e+e!M? po ;iepB? [a1uw OJ.\a1ep ! 'J.\<lJM[OJ.\Kp;i!J.\ wa1I.qop,\M 
!l<l?!Ue '[aJaJM OJ.\a1ep a)qa)S z :;>f.qopf.M azsnw ·J.\a!,"'lOJ.\f.pa)J.\ 
?!U 'n)udo1s az;izsa[ wKZSJ.\a!M OJ.\a1ep M w1u a1s ;ie+s azsn]i\l 
·e1snenp]Mf:pu1 W!J.\Ja!M llqz wa1I.q a? 'a1uw o ouo!M9W 

"O}JS!Ma!W?Od eu o~ JBfeJMe+sK1\'.\ a1u 'pewn 
f.qa? 'Bq901d Z l}Op a]S O{JJ9.1MZ 0MlS9q SBZJ1\\9M - a!S JB[BZS 
-n1od a!u 1e+s J.\a!MO{Z;) ·;ua)w9 BMOlSBJWl{Jf.leU ;ie1\'.\opoi\'.\ 
-ods OUU]MOd l}aZla!M a1pa1\\ OJ 'Ja1ed [9Ms O~Cl!U eu O{eM 
-Ola)J.\S ! )MOJ.\llda::is a!S O{BZBJ.\Od 'ouzpo4J al9łJ.\ o '0MlS9q 
wa+od aJl9lJ.\M ·a!Ua?eMaJJial a[OA\S W! 1ezeJio C>!UZJ!Jąnd ! 
'lPJJ.\S~eqaUU)i\\ M')S9q l{Jf.ZS')a!1\'.\9[eu ) L{Jf.ZS[<l!UZSBllS[eU azp 
-e{i\\ di'<\ f.zla!1\'.\ a1u Cl? ':;>!Zpla!A\lS a!S !,\?eMOd Al9'.)J.\ 'n}\<lli\\ 
-O{ZJ o ;i~a!MOdo euzsa!JOd lSa[ eueuz M96eqauu!M P9.I?M. 

"O}[lS.,\ZSM WBZSCl!i\\BZ 'apo)S!L{ :;>a!W8d 
zaz.ld BUOJP!A\9201 'euo~uzJa{odsn ! ewa1u o~a[ e1eJ wezsa1A\ 
-ez :J.\a)MO{ZJ :;>f.q ew wf.zJ 'we~f.Z.IlSZOJ e.r ·,<;:ueModa.lJ.\S a!u 
'f.uw1z 'lupoqoMs wezsa1Mez pBs :a1qa!S BIP J)U wep8? a1u 
'eJia!MOFJ wlzJ!U o~aueModalJ.\S a1u OlC>J\ ·o+ai\ wa1sa.r · . .c+ 
-eqo.ide [a[ow zaq J)U ;ie1s nl a!S ew a1u 'wa+sa[ ni o+ Od ("„) 

Me.id 4Jf.upe? a!uw JaqoM ew a1u 'a!ULU azaq lSa[ ?PBq Jia!t>\ 
-jO}jOJ a1e '1Bu~e1d ;iKzJOMlS w,<;:q !J.\B[ e1e!M~ ;>BMzeu wa!run 
OJU 'lUC>J8lS1\'.\0d O~ClZJBjp 'WC>]i\'.\ Cl!U "Cf i,Ol)J: ·wa1sa[ Bf" 



Przypisy: 
1 Maurycy Maeterlinck (1862-1949) pisarz belgijski two

rzący w języku francuskim. Studiował mistyków flamandz
kich, romantyków niemieckich. W wyniku tych studiów 
stworzył swoistą filozofię biernośc i wobec nieszczęść, nieu
chronnie wyznaczonych przez los, na które jedynym lekiem 
miała być kontemplacja przyrody. Pasjonował się okultyz
mem i metafizyką . Poglądom swoim dał wyraz w esejach 
i szkicach na temat swoiście pojętej filozofii przyrody -
„Życie pszczół" . 

z Jan Jakub Rousseau (1712-1778) francuski pisarz, filozof, 
czołowy myśliciel Oświecenia. Głosił teorię egalitaryzmu w 
społeczeństwie, k tórego jedyną racją jest dobrowolna umo
wa jego członków, a jedyną suwerenną władzą lud, wyraża
jący swą wolę w prawie („Umowa społeczna"). Ugruntowu
ją c teoretyczne podstawy nowożytnej demokracji, nawiązy
wał zarazem do wzorów antycznych, akcentując bezpośrednie 
więzi społeczności. Jego idee znalazły oddżwięk w czasie 
rewolucji francuskiej. 

a Albert Camus (1913-1960) francuski pisarz i eseista. 
Jako przedstawiciel laickiego egzystencjalizmu, w pierwszym 
etapie zainteresowań filozoficznych przeszedł drogę prowa
dzącą do głębokiego humanizmu. Wartościami nadającymi 

sens życiu ludzkiemu są bunt i twórczość, jako świadectwo 
wielkości człowieka. 

4 Lao-Tsy (ok. 604-514 p.n.e.) filozof chiński, postać na 
pół legendarna , wg tradycji twórca tzw. taoizmu. 

s Shukra (ok. III w. p.n.e.) jeden z autorów „siastr" 
świeckiej literatury ind y jskiej . 

o Fiodor Dostojewski (1821-1881) pisarz rosyjski. Jego 
zdaniem, zarówno kapitalizm jak i ideologie socjalistyczne 
były ostateczną konsekwencją oderwania się człowieka od 
Boga. Zerwanie z tradyc ją chrześcijańską wyzwoliło w czło
wieku irracjonalne siły niszczycielskie, a z drugiej strony 
zrodziło tendencję do zgubnego racjonalizowania stosunków 
międzyludzkich. Przejawem tych procesów jest indywidua
listyczna samowola, · prowadząca do zbrodni („Zbrodnia 
i kara") oraz będący jej odwrotną stroną arbitralny despo
tyzm (,,Biesy", „Bracia Karamazow"). 

1 Alexis de Toqueville (1805-1859) francuski historyk i po
lityk, autor dzieła „Dawny ustrój i rewolucja francuska''. 

s Tomasz Hobbes (1588-1679) angielski filozof i myślic iel 

polityczny. Państwo pojmował jako gigantyczny mec hanizm 
(„Lewiatan") , którego najprostszym elementem jest człowiek. 
posiadający niezmienn ą, egoistyczną natur<;. 

' Stanisław Brzozowski (1878-1911) filozof i teor etyk kul
tury, związany z ruchem socjalistycznym. Głównym nurtem 
jego twórczośc i była krytyka prujawów wyobcowania z ży
cia społecznego, politycznego konformizmu i konserwatyzmu 
myślowego w ówczesnej polskiej kulturze. 

10 Marek Aureliusz (121-180). W „Rozmyślaniach " zawarł 

swe poglądy filozoficzne reprezentatywne dla późnego stoi
cyzm u. Centraln ym punktem rozważań uczynił teorię życia 

zgodnego z naturą. Środek osiągnięcia spoko ju widział w wy 
pełnianiu zadań, wynikających ze stanowiska wyznaczonego 
przez los. 

11 Oskar Wilde (1856-1900) poeta, prozaik i dramatopi
sarz angielski. Czołowy reprezentant moderni zmu, hołdujący 
skrajnemu estetyzmowi. 

12 Konfucjusz (551-479 p.n.e.) chiński myśliciel i mędrzec. 
Glosil hasła powrotu do przeszłości i poszanowania tradycji. 

t3 James Joyce (1882-1941) pisarz irlandzki piszący po an
g ielsk u. Jego twórczość wyrosła z protestu przeciwko jezuic
kiemu wychowaniu i irlandzkiem u na cjonalizmowi - była 

prześladowana przez cenzurę , a niektóre dzieła („U lisses") 
p:.ilone przez władze w różnych krajach. 

1·1 Platon (427-347 p.n.e.J jeden z najwybitniejszych filo
zofów greckich , twórca idealizmu filozofi cznego. Zbudował 
doktrynę państwa idealnego, opartego na rygorystycznym 
podziale klasowym. 

is John Stuart Mill (1806-1873) angielski filozof, logik 
i ekonomista. W poglądach na społeczeństwo był zwolenni
kiem indywidualizmu metodologicznego, oraz liberalizmu , 
stając się jednym z jego przeds taw icieli , w drugiej połowie 
XIX ·.v ieku . 
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W repertuarze : 

Tadeus z Nowak 

- „A jak królem, a jak 
katem będziesz" . 

Aleksander Suchowo-Kobyl in 
- „Śmierć Tarełk i na". 

Bertolt Brecht 
- „Opera za trzy grosze " . 

Stef an Garczyński 
- „Wacława dzieje'' . 

Maksym Gorki 
N d . " - „ a nie . 

William Szekspir 
- „Jak wam się podoba". 

Gabriela Zapolska 
- „Skiz". 

Michel de Ghelderode 
- „Szkoła błaznów". 

Stanisław Ignacy Witk iewicz 
- „Oni". 

Cena 8,- zł 


