


St. Ign. Witkiewicza B. W. L inke 

Gdy czytałem kiedyś dzieje nasze, to wprost aż wy
łem chwilami z oburzenia ( ... ), że naród tak wielki
mi możliwościami rozporządzający, tak mało istot
nego zdziałał i stworzył, a tak wielu swoich, rzad
kich zresztą, prawdziwie wielkich mężów przez brak 
podtrzymania ich a tępy zasię opór przeciw ich 
wielkości (.„) zmarnował. 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

(„ \Vęztowisko upośledzenia") 
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JAN MACIEJ„KAROL 

WŚCIEKLICA 
Kto :z.ada sobie trud przejrzenia prasy warszaw-; 

skiej z lutego 1925, łatwo odnajdzie recenzje z lP:ra
premiery Janet Macieja Karola Wścieklicy. Są d.z1w
nie zgodne w tonie: chwalą. Witkac~m~ nie ~~arZ?ł? 
się to c.zęsto. Więcej z.bierał wymysł an, złosh wosc1, 
pretensji o niezrozumialstwo, o bezsens, o awan
gardowe broozenie „w modnym dziś stylu futury
stycznym", niż wyrazów uznania, czy choćby tyll~o 
- zrozumienia. Nagła zgoda narodowa wokol 
Wścieklicy zwraca uwagę. Tym bardziej, że nie 
kończy się na recenzentach. Sztuka w Teatrze im. 
Fredry osiągnęła czterdzieści kilka przed~ta~ień -
wcale poważny sukces na owe lata. Co więceJ, te8:tr 
pojechał z nią jeszcze w objazd na cztery tygodnie, 
trafiając m.in. do Poznania, a w roku następny~ 
Pawłowski, reżyser Wścieklicy i wykonawca roll 
tytułowej powtórzył swoją inscenizację w Teatrze 
Małym we Lwowie. Znów sukces. „Takiego_ za~nte
resowania sztuką, jakie wywołało wystaw1eme w 
Teatrze Małym sztuki Witkiewicza, Lwów dawno 
nie pamięta" - notował Kurier Lwowski. I jeszcz.e 
jedna osobliwość: specjalny zasiłek rządowy dla sfi
nansowania owego objazdu po prowincji Teatru im. 
Fredry, prócz tego nagroda ZASPu - wszystko za 
Wścieklicę. To także nie zdarzało się Witkacemu, 
poprzednio. Ani później. 
Skąd to powodzenie? Po trosze możemy się do

myślać. P:rzede wszysVkim Wścieklica jest szt:iką 
dość łatJwo zrozumiałą dla widzów (i recenzentow) 
wychowywrunych na tradycyjnym ~IX-wie<!zny~ 
teatrze, zwanym s'.ZJumnie „realistyc'.Zlnym". AkcJa 
mieści się cała w granicach naturalistycZ111ego 1praw~ 
dqpodobieństwa, nie ma w niej żadnej absurd~lneJ 
fanta-s>ty'ki, żadnych dziWlrlych morderstw, zma~
twycłtwstań, żywych mumii, kdbi~'tonów, ~TW1n 
z praw Jbiologii czy fizylki. Psychologią. ·~stac1 ~ą
dzi zwy1kła „życiowa" logika. Gdyiby 1111e Jęz_yk dia
logu i 'typowo wilt:kacowskie pro'blemy w n_n:i r~z
strząsane, gdy!by nie postać tytułowa - W~ciekLi~ę 
mógłby niemal napisać jakiś Kawecki czy K1etlrzyn
ski. I chylba sam Wi&:acy to wyc~wał. J~kby za
niepokojony, że teatr zrobi i:nu ~ te~ szt~~1 .obycza
jową piłę rodzinną w chałupie „Jak zyweJ i wszys-
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cy powiedzą, że .pomysł ambitny, ale dialogi bez 
sensu - bo jakże wiejski lichtwiarz może z chłopem 
rozprawiać o Bergsol).ie? - dopisał talką uwagę dla 
wykonawców: .,Sztuka ta powi,nna być grana nie
realistycznie. Wypowiadanie zdań zimne. Dekoracje, 
w granicach informacji autora, 1powinny być nie
słychane fantastycme, jednak bez żadnych kubiz
mów i innych izmów. Tempo wściekłe. Typy dopro
wadzone do ma'ksimów przesady w wyglądzie ze
wnętrznym. Styl ogólny - grotesque macabre". In
nych sztuk nie opatrywał aż ta·k łopatologicznym 
komenta-rzem reżyserskim. Widać tonacją insceni
zacyjną chciał zTównoważyć nadmiernie „realistycz
ną" fakturę dramatu. 

Czy Pawłowski poszedł wiernie za tą wskazów
ką - trudno dzisiaj powiedzieć. Ale częściowo po
szedł na pewno. Z recenzji wynika, że zmootmvał 
spektakl wartki, klarowny i z nerwem, a roli 
Wścieklicy przydał indywidualność, barwność i dy
namikę, nie przepsychologizował, nie rozślimaczył. 
Spodobał się ogólnie. Walory spektaklu i głóW1l1ej 
Toli, o'bok „łatwości" samego uitworu, były więc 
ważną przyczyną sulkcesu. Ale była też inna. Ujrza
no też oto na scenie histoi::ię chłopa, ~óry zro~ił 
karierę w sejmie, „zapędził w owczy róg ministra 
skarbu", „cały sejm wybebeszył na ochotniczą ar
mię'', a potem „zrobiwszy swoje na szerokim świe
cie, jak prawdziwy gospodarz powrócił do swojego 

St. Ign. Witkiewicz „Kompozycja figuralna" 
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obowiązku" i znów orze ziemię w Niewyrypach 
Dolnych, podczas gdy wieś go błaga, by przyjął sta-. 
nowisko wójta, a dyplomaci - by kandydował na 
prezydenta Rzeczypospolitej. Aluzje podchwycono 
natychmiast: to Witos! Był rok 1925, za rok miał 
nastąpić przewrót majowy Piłsudskiego, walka po
lityczna podniecała umysły. Kpiny z Witosa niejed-· 
nemu były na rękę. Postać pasjonowała wszystkich. 
Wścieklicę odczytano jednoznacznie: jako aktualną 
satyrę polityczną. 

Witka'Cy protestował z ,pasją. „Mylnie posądzono 
mnie o . chęć sikarykaturowania Witosa, co mi 111awet 
przez głowę nie przeszło" - mówił Janowi Brzęko
wskiemµ w _ wywiadzie dla .„ICK". Czy był szczery, 
czy- też zirytowało go, że sukces Wścieklicy op.i1nia 
przypisuje powodom pozaartystycznym? Chyba -byt 
szczery: rozgrywki wokół Witosa były mu istotnie 
dość obojętne, satyra tak tania nigdy go jako pisa:
rza: nie interesowała, zresztą .W ściek lica wcale nie 
jęst sa:tyrą. Ale czy mu „przez głowę' _ nie przeszło"? 
Można podejrzewać, że _ .przeszło: biografia Wito~ 
mogła stać się zaląż1kjem fabuły Wścieklicy, choc 
autor sam nie bardzo później wiedział, skąd w;padł_ 
l/a taki pomysł. 

- '.To zresztą już nie istotne. Nie wracalibyśmy dziś 
przecież do Wścieklicy dla satyry na Witosa. Waż
niejsz:e, że Wścieklica chwyta i ukazuje na scenie 
zjawisko, dla którego biografia Witosa jest tylko po'
ręką: pękanie barier społecznych w ipiel'WSzych la
tach niepodległości, zawrotną ~arierę polityczną 
chłopa, nagłe ,przyśpie~enie w procesie 'demokraty
zacji społecznej, jakie wówczas nastąpiło. M:iiiej2~a, 
że przyipadek WśdekHcy był jeszcze osobh'wosc1ą 
wyjątkiem nie r~~łą:, ~ze.cz w ~YJ?·. że . by.Ł )U~ 
możliwy. Cw1erc wieku wczesmeJ, w_ W~selu. 
chłóp jest wprawdzie partnerem, który się ' .licef 
z którym się pertraik'tuje, którego się pragnie -zd.o;-· 
być dla idei wyzwolenia narodowego. Czepiec może 
nawet rzucić w twarz inteligenclkim politykom parę 
gorzkich słów kryty1ki, że tpanowie „dużo _by już 
mogli mieć, ino oni nie chcom chcieć". Ale trze~a 
na to zaaranżować wesele w chłopskiej chacie, ne
utralną płaszczyznę negocjacji. Na codzień wspóln~ 
płaszczyzna działania nie istnieje. Czepiec nie spo...:j 
tka się z . Dziennikarzem w parlamencie ani w: r.e
dalrej i. Czepiec narodu nie poprowadzi do walki 7jł
mia:st Gospodarza. Wścieklica - po raz pierwszy 

w inaszej liferatu.fi'e, notuje no'wą syh1ac)ę 'spofoc'z
ną chłopa: tworzenie się chłopskiej inteligencji 
i otwartą już dla niej drogę .do najwyższych starto~ 
wisk .państwowych. W latach międzywoaennych s.po! 
~a?-yczne pr-zypadki typu Wścieklicy rozpoczną wta
sme proces, który ostatecznie i masowo( aokona - się 
w na·szych oczach, w Polsce Ludowej. · .. 

Tak można dorobić Witkacemu „wielki realizm' · 
w klasycznym stylu krytyki z początku lat pięćdzie..:' 
siątych - pomyślicie w tym miejscu. - zwariował 
ten Puzyna! No, może jeszcze nie całkiem. Socjoló,... 
giz.owanie jest tu uprawnione . . Witkacy nie bei· po;;; 
\'v'o<lu wziął ·sobie za temat awans chłopski. Wscie::: 
kL_ica . n:ianowi'Cie~ na realnym, ~ polS1kie-f. rz_eczy
w1stosc1 zacze.rpmętym przykładzie, potwierdzał raz 
jeszcze witkacowską teorię kultury. W :ślad za de
mokratyzacją nadejdzie szarzyzna, mechaniza-cja ży
cia, kres wielkich indywidualności - alę-· d0.P,ietb 
jutro. Dziś - szansę zyskmją coraz powszech
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niej 
in<lywi'dualności ze wszystkich warst'w i grup spo
łecznych: wielkim człowiekiem może zostać chłap, 
szewc, artysta, arystokrata, morderca - każdy. Ale 
są to „ostatnie podr)llgi iindywiduum na naszej pla
necie". 

MechaniZimy społeczne i polityczne, cornz bardziej 
złożone, coraz bardziej anonimowe, ograniczają z 
roku na rok działaln-ość . jednostki. Wie to ·w.ściekli
<:a, choć nie wie jego wiejskie otoczenie. I to jest 
właśnie dramat Jana Macieja KaTola. · „Ja swojej 
woli ni mam. Nijakiej woli, psia kość zatracona, mi 
nie ostawili ... " „Dziś można być tylko potworem albo 
automatem, o ile naturalnie chce się być czymś · W 

społeczeństwie. Ja potworem nie będę, bo mam tę 
obrzydliwą chamską onaturnliność, która·. mi. nie po
zwoli przekr_ociyć p~wnej linii'1• Wś.cieklica jest ·po 
prostu uczciwy. Ale nie bez powodu pi'sze rozprawęi 
której pierwszy ToĘział nosi tytuł: „O· zaniku -in
dywidualności w miarę społecznego rozwoju" .. Nic 
z tego widać nie rozumiała ipubliczność i krytyka 
międzywojennego d'wu'dziestolecia, skoro odc:zy'tała 
Wścieklicę ja'ko satyrę IIla Witosa. Bo · naprawdę 
Wściekli-ca nie jest w. ogóle~ ~W.i.itosem, ·choć go chwi
lami iprzypomina. Jest -znacznie bardziej Wi'bka
cym. 

KON!S'DANTY J>UZYlNA 

(przedruk z programu Teatru Narodowego 
· sezon 1967/68) 



( ... ) Znałem go dotąd jedynie z jego książek i le
gend, jakie krążyły o nim po .całej Polsce in'tele'ktu
alnej i tzw. „towarzyskiej". Książki jego były wy
jątJkowo śmiałe i nowatorskie, uderzały taranem 
pionierskiej umysłowości - może jednej z najbar
dziej renesansowych i naj-bardziej europejskich, ja
lkie Polska posiadała na obszarze całej swojej kul
tury - w chińskie mury szablonów pojęciowych 
i artystycznych konwencyj, wkorzenionych w glebę 
polskiego życia kulturalno-artystycznego. Były mi
mowolnym protestem przeciw umysłowemu maru
derstwu Polski, przeciw jej tradycyjnemu zapóźnie
niu kulturalnemu. Legenda o Witkacym miała aurę 
po trosze frywolnie-sensacyjną, po trosze zaś po
smak pobłażliwie traktowanych, z zaznaczaną po-

wściągliwie przez zwarty klan ogólnopolskich plot
karzy kawiarnianych i kabotyńskich augurów 
tzw. opinii publicznej, „skandalów". Chyba nikogo 
w Polsce międzywojennego 20-lecia nie podziwiano 
tak bezapelacyjnie, bez zastrzeżeń, z bezprzykład
nym wprost brakiem krytycyzmu (były to przeważ
nie snobizujące kobiety, ale nie tylko kobiety), jak 
Witkacego właśnie. I nikogo nie tarzano tak bezce
remonialnie (jak to w Polsce jedynie umieją) w plu
gawych ekskrementach sensacyjnych, złośliwych 
i ośmieszających ploteczek, nikogo nie spotwarzano 
tak częstotliwie i z taką niepolską pedanterią i okru
cieństwem, które wytłumaczyć sobie można chyba 
jedynie psychozą tłumu, jak St. Ign. Witkiewicza. 
Jakich to bajeczek nie puszczano o nim w obieg na 
ogólnopolskim rynku plotek, których niezmordowa
ną wylęgarnią było przedwojenne Zakopane, zresz
tą wcale żywe i tętniące ruchem artystyczno-literac
kim skupisko wysoce atrakcyjnych ludzi ze świata 
sztuki, literatury i nauki. 

Przypisywano mu np. nałogowe eksperymentator
stwo na zboczeniach płciowych, co było wierutnym 
łgarstwem i brudną potwarzą, dalej chorobliwą, bez
ustanną narkomanię, którą uprawiał rzeczywiście 
tylko okresowo, w celach czysto doświadczalnych, 
jako modny malarz „portretów psychologicznych", 
pragnący wprawić siebie za pomocą narkozy w trans 
wizjonerstwa artystycznego; przypisywano mu rów
nież orgiastyczne pijaństwo, chociaż było ono u Wit
kacego jedynie stanem przelotnym; posądzono go 
o amoralny demonizm i sadyzm w stosunku do lu
dzi, słowem o jakieś lucyferyczne właściwości cha
rakteru, chociaż ci, którzy go znali tak blisko jak 
ja, mogli z najczystszym sumieniem traktować wy
niośle ową sensacyjną aurę legendotwórczą, czy po 
prostu rozpasanie plotkarską, jaka osnuwała osobę 
St. Ign. Witkiewicza. Był bowiem naprawdę Witka
cy nieskazitelnym dżentelmenem o wysokim poczu
ciu moralnym i społecznym, w najwyższym stopniu 
wrażliwym na krzywdę i nędzę ludzką, bezkompro
misowym i odważnym aż do granic obsesji, bez
względnie prawdomównym, tj bez względu na nas
tępstwa rąbiącym prawdę zupełnie obcesowo i bez 
ogródek zorganizowanym klanom, które utożsamia
ły ciasne zabobony społeczne i płytkie kłamstwa 

moralne z nietykalnymi dogmatami („.). 
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( ... ) Zapowiedziałem Witkiewiczowi kartką poczto
wą wizytę pożegnalną, która nastąpiła dnia 25 sierp
nia 1939 r. po południu. Czekał na mnie w pokoju 
na piętrze. Był roztrojony i blady, jakby po nocy 
spędzonej' bezsennie. ( ... ) Wyszliśmy na balkon. 

W dalekiej perspektywie kłębiły się przed nami 
rozrzucone kapryśnie, niby szmaragdowe namioty, 
aksamitne bryły ścian leśnych . . Masywy górskie w 
lili9wo-opalowej zamieci zgęszczonego, przesłonecz
nionego świ-atła prężyły się gigantycznymi wieżami 
szcżytQw o bezładnych, łamanych liniach. Z soczys
tego, bukszpano~ego tła . nabrzmiałej, bujnej zieleni 
wyłaniały się tu i ówdzie nierówne, bryłowate syl
wety _will. Witkiewicz zatoczył ręką okrągłym ges
tem w stronę krajobrazów góralskich. - Muszę to 
wszystko porzucić dziś lub jutro na zawsze - świat 
rńojego. dzieciństwa i młodości... Drogi mi i bliski... 
i nigdy więcej - nigdy - nie będą oczy moje po
dziwiać tych cudów niezrównanych ... 
· ( ... )Milczał przez chwilę, a potem zaczął snuć 
bezdźwięcznym głosem czarne horoskopy bliskiej 
przyszłości. - Nie przeczuwasz nawet, jakie piekło 
wali się na świat ... niewielu to przeżyje ... kamień 
na -kamieniu nie. zostanie z tego czym żyło nasze 
pokolenie i nasz czas... jesteśmy nową Atlantydą, 
którą ten dziki potop zatopi wraz z naszymi teoria
mi, które bezskutecznie usiłowały ujarzmić życie 
i poznać jego zagadkowy mechanizm do dna .. . z na
szym zhisteryzowanym katastrofizmem, przerafino
wanym i.mdłym jak ·ta cała epdka ... z nas-zym pięk
noduchostwem, obcym społecznej aktyJwności czło
wieka cr:i.aprawd_ę nowoczesnego - cz.uję, że zbliżam 
s~ę z 'tą epdką do Ikr esu... ciężko mi ibę'dzie odcho
dzić, Jerzy - mnie, który miałem zawsze szalone 
ambicje, by wyssać z życia całą magię i wyrwać 
mu jego tajemni·ce, tby •ponad je-go prawami prze
żywać i przemyślać jego najistotniejszy 1sens ... 

- Zamilkł na chwilę, by -znowu podjąć swój spo
wiedniczy mD'Ilolog. - ·W naszych oczach pęka os
tatnie og1niwo koń:cowe-go kręgu współczesnej kultu
ry i - być może - Slpołecz.nych form życia ... agonię 
tego kręgu_ iprzepowiedziałem w moich powieściach 
i dramatach - ~adna siła nie może jej ipowstrzy-
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mać ... nie wart9 tego żałował ... ale upokarza nie
znośnie.. •świadomość, że j~st się tyllko bezradnym, 
nic _nie znaczącym· atomem wdbec potwornego tę
tentu nowej historii - a jej horoskopy przerażają, 
cierpnie .na mnie ·S'kóra, gdy pomyślę, że :ten izwie
lokroitniony -Dżyingi•schan teutoński mógł!by ziwycię
żyć ... życie wtedy straciłoby swój smak - a kul
tura stałaby się agitacyjną -tragifarsą !l'asistowską -
·nie! nie mogę o tym myśleć bez dreszcw ... 

•Witkiewicz zgarbjł się. W swoim odruchowym, 
posępnym zgarbieniu robił wrażenie gigantycznego 
dębu, który. ·powalił huragan tragicznie na ziemię. 
Żałosny zapach rprzed.twczesnej ·starości wiał z jego 
przygarbionej, zmalałej 1prawie 'Postaci, zastygłej w 
bezsilnej pozie. 

.- Wiele mógłbym znieść, ale nie zniósłbym tor
tur, piekielnie boję się tortur - w ocza.ch jegp czji.,. 
ił się obłąkany strach - a czekają nas ga'lery ... je
den wielki obóz koncentracyjny - to nasza bliska 
przyszłość ... - rzucał gorączkowo i bezładnie słowa, 
z których 'Ziała przeraźliwa aipatia. ( ... ) 

-- Ta'k, Stanisławie, ·czelka mas niewąitpliwie zło
wrogi egzamin, chylba cięż.szy niż p:oprzednie pdko
lenią •polskie, a-le •nie wolno isię nam załamywać -
mówiłem z umyślnie szarżowaną surowością, by roz
wiać przytłaczają.cy nastrój przygnębienia 'który bu
chał 'Ze słów i _postaci Witkiewicza - a ty będziesz 
szczególnie potrzelbny życiu 1polskiemu - dodalem 
miękko - l!lie wiadomo jeszcze, jalk się ułożą spra
w y - twoja diagnoza przyszłości, któ.ra jest w tej 
chlwili niewiadomą, wydaje mi się nazlbyt rczarną 
i lbeLłrladziejną.·. musisz żyć, chociażlby dla nowej 
kultury polskiej ( ... ) 

- Prze.stań, Jerzy - odpowiedział śmiertelnie 
znużonym głosem - nigdy nie byłem potrzebny spo
łeczeństwu polskiemu ani polskiej kulturze - może 
garsteczka przyjaciół moiGh, naprawdę mi wiernych, 
odczuje moje odejście ... - zresztą - nikt - nikt----,-. 
nikt ... - sączył martwo coraz cichsze słowa, które 
zgasły nagle w bezgłośnym skowycie bólu. 

- Tak ... tak. .. będzie mi ciężko przekroczyć ten 
próg ... ale muszę to zrobić - muszę! - powtórzył 
twardo, jakby się szamotał sam ze sobą w obliczu 
ostatecznej decyzji - gdybyś przeżył tę zawieruchę 
i chciał o mnie pisać - błagam cię, Jerzy - pisz 
absolutną prawdę - mówił dale.j łamiącym się głu
chym szeptem - pluń na te wszystkie przeklęte 
konwenanse, które małych ludzi zapędzają w ślepą 
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uliczkę potworn~go kłamstwa... pisz tylko pełną 
prawdę! nie zatajaj niczego... pamiętaj... - jego 
przygaszony głos stał się teraz dziwnie chropowa
ty. 

( ... ) Zawsze szukałem prawdy i walczyłem o nią 
przez całe życie swoje - może dlatego było ono tak 
burzliwe i najeżone niepowodzeniami... ale tylko 
konfrontacja z prawdą jest dla twórcy istotnym 
sprawdzianem jego nieprzemijającej wartości - nie 
boję się tego zabiegu - nigdy nie kokietowałem ni
kogo i nie zabiegałem o niczyje względy .. . nie nale
żałem do żadnej z kapliczek literackich oraz intelek
tualnych... chodziłem wyłączinie własnymi drogami 
i pozostałem samowystarczalny ... tego mi nie chcia
no wybaczyć, jak nie chciano mi darować moich 
awanturniczych bufonad, którymi odgradzałem się 
samoobronnie od ludzkiego kłamstwa, ludzkiego na
tręctwa i beznadziejnej płaskości naszego życia ... 
Przeżywaliśmy je nieraz wspólnie... wiesz o tym 
równie dobrze jak ja, że to była dla mnie jedynie 
humorystyczna dywersja duchowa ... czuję, Jerzy, że 
nie spotkamy się już więcej - uśmiechnął się do 
mnie nikłym migotem bladego uśmiechu, nasycone
go melancholią mrocznych przeczuć - wybacz mi, 
Jerzy, jeśli bywałem nieraz przykry w przyjażni -
zawsze ceniłem twoją lojalność, mimo że intelektu
alnie staliśmy na przeciwległych biegunach .. . uści
snął mi mocno dłoń i ucałował delikatnie moje po
liczki. Żegnając wtedy St. Ign. Witkiewicza nie spo
dziewałem się, że to było moje ostatnie z nim spo
tkanie. 
Wiadomość o jego śmierci samobójczej, popełnio

nej w zapadłej wsi wołyńskiej, dotarła do mnie w 
pierwszych dniach października w Warszawie, do
kąd przeniosłem się na jakiś czas. Była dla mnie 
bolesnym ciosem. Długo nie mogłem się pogodzić 
z· myślą, że ten kapitalny wirtuoz życia i najniepo
spolitszy, wielokierunkowy twórca o niewyczerpa
nych wprost, potężnych siłach witalnych, nie żyje 
naprawdę. ( ... ) 
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JERZY EUGENIUSZ PŁOMIEŃSKI 

(„Stanisław Ignacy Witkiewicz" 
Księga pamiątkowa pod redakcją Tadeusza Kotarbii1sklego 

I Jerzego Eugeniusza Płomieńsklei:-o 
l!aństwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1951 r.; 

SZTUKI STANISŁAWA 
IGNACEGO WITKIEWICZA 

NA SCENIE 
BIAŁOSTOCKI El 



SONATA BELZEBUBA: na pierwszym planie: Aleksander 
Iwaniec, Krzysztof Ziembiński, na drugim planie: Marian 
Szul, Halina Przybylska, Irena Olecka 

SONATA BELZEBUBA 
czyli prawdziwe zdarzenie w Mordowarze. Reż. 
rzy Zegalski, scen. Elżbieta Chojak, choreograf 
zefa Sławucka, muz. Mateusz Swięcicki. 
Obsada: 
Babcia Julia - Halina Przybylska 
Krystyna Ceres - Irena Olecka 

Je
Jó-

Istvan Szentmichalyi 
Hieronim baron Sakalyi 

- Aleksander Iwaniec 

Baronowa Sakalyi 
TeÓbald Rio Bamba 
·Joachim "Baltazar de 
Campos de Balestadar 
J-Iilda Fajtcacy 
.Ciotka Istvana 
'Bon Jose Intriguez de 
"Estrada 
1 _ r..:o~·aj 

Ii Lokaj · 
Lokaj baronowej 
Sakalyi 
Prapremiera 27 I 1966 
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- Krzysztof 
Ziembiński 

- _ Danut~ Rymarska 
- Marian Szul 

- Zbigniew Roman ' 
- Joanna Jarzębska 
- f'\nna Korzeniecka 

- Miłosz Maszyński 
- Bogusław Hubicki 
- Piotr Sowiński 
- Tadeusz Mroczek 

. Każda re·alizacja teatru WitkacegD jest zaskaku
jącym spotkaniem z tym tragicznym pisarzem. Tra
gicznym za życia i po śmierci. Za. życia przez ,po
czucie osamotnienia, prz_ez nadświadom_ość; po śmier
ci dlatego, że trzeba było dopiero .Becketta i Ką.fki, 
aby wprowadzić na scenę .ten ekstrakt polsk;ości. _ 
Wprowadzić! Łatwo się mówi. .Białostocka ,,Soriat~· 

Belzebuba" jest prapremierą i do.piero szóstą sztu
ką Witkacego na naszych scenach . . 

(„.) Sukces Zegalskiego, polega na tym, że starał 
się być lojalny i wierny w stosunku do tekstu sztu
ki. Widział owszem, śmieszność w założeniu, w 9-
wym nagromadzeniu „pod jednym . dachem" róż
nych figur z różnych . oper: owych femmes fatales, 
węgierskich baronów, operowych :Qon Jose, awan-:
turników w rodzaju Rio Barnby .c tutti quanti. Oś..: 
miesza ich, kiedy autor każe im się pojedynkować, 
podkreśla dys)uetnie zresztą -::- mieszczański sno:
bizm nabytych obyczajów, pokpiwa, z hrabiowsk~e~ 
go . awansu Babci Julii. W tej \,Varstwie widz~ zr~sz
tą inscenizatór przedziwną, niczym niezmąconą 
śwjeżość. Zmienił się jedynie . reper~uar środk~w, 
snobizmy pozos.tały. - I - o dziwo - aktorzy Ś\Vie
tnie wyczuwają ów ton, ani na jotę nie „wychylają 
się". . · 

Spektakl zaczyna $ię si_elankowo: Bagcia opowiada 
lstvanowi mordowarską legendę. Opowiadanie jest 
zwyczajne, daleko mu _ dó niesarr_iowitości. _Niesamó
witość \,Vraz z kpiną dochodzi do głosu dopiero wów
czas, gdy przychodzi baron i Babcia stawia mu ka
bałę. Wnętrze saloniku zaGzyna nadrealnie nasycać 
się dziwnością, zjawia się Rio Bamba w czarnej pe
lerynce, z cygarem w ustach. Później wnętrze prze
mienia się w diabelski kabaret. Wszystko przy'!:>iera 
kształty niesamowite, jak by się rozbi.ła czarodziej-
ska bania z dziwną poezją , _ . · . 
Można więc mówić o „<;lreszczowcu", gdzie trup 

ściele się gęsto i raz po raz padają strzały ?- kor
kowca. Ale równocześnie autor każe obnażyć 
i ośmiesza tę niesamowitość, trupy podnoszą się po 
chwili, czynią to po kilka razy a nawet wychodzą 
z trumien. 

Wszystko jest tu więc na niby. Całe to „Prawdzi
we zdarzenie w Mordowarze", jak brzmi podtytuł 
„Sonaty Belzebuba'', jest tak nieprawdziwe jak ota
czająca rzeczywistość, jak operetkowa węgierska lo
kalizacja akcji. „Takie beznadziejnie kabaretowo -
dancingowe to wszystko, takie niesmaczne" - powie 
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Baleastadar. Ale to jest potrzebnie, jako tło. Ten 
sztafaż kabaretowy jest niezbędny, żeby wyraźnie 
i czytelnie zabrzmiała nuta ironii, zatrącającą już 
chwilami wręcz o tony tragiczne. „Ja, który wal
czyłem ze świętością sztuki, marzę teraz o tym, aby 
móc skomponować choćby osiem taktów dobrej mu
zyki". W tych słowach można już dosłuchać się wy
znania autora. Mówi to „na pół serio, na pół drwią
co". Może zniechęcony niechęcią krytyki, może zmę
czony nieprzerwanym użeraniem się ze swymi anta
gonistami. Ironia zatrąca już o autoironię. Ale prze
cież nie tylko o sztukę Witkacemu chodzi. Sztuka 
jest tu substytutem„. 

Dyskusja na temat bohaterstwa, podjęta przez Ze
galskiego „Dziadami", znalazła niespodziewanie 
swój dalszy ciąg w spektaklu Witkacowskim. Prze
cież bez z góry podjętych założeń, bez jakiegokol
wiek „parti pris". Tak to wyszło, tak zabrzmiało. 
Bo Witkacy to równie nieustająca dyskusja na te
mat tego co polskie, jak poezja Mickiewicza. Dy
skusja spotęgowana nieszczęsną nadświadomością 
autora, ostrością widzenia nie tylko otaczającej rze
czywistości, ale i nieuchronnej przyszłości. 

Przedstawienie stało się sukcesem nie tylko reży
sera, ale całego zespołu współtwórców. Przede 
wszystkim Elżbiety Chojak, która zadebiutowała w 
tym spektaklu interesującą oprawą scenograficzną, 
i Mateusza Święcickiego, który swoimi transkryp
cjami muzycznymi jeszcze raz utwierdził nas w 
przekonaniu o swoim ogromnym poczuciu humoru. 
Aktorzy również grali interesująco, zwłaszcza Hali
na Przybylska w roli śmiesznej Babci Julii, Joanna 
Jarzębska jako zabawna „femme fatale", czyli Hilda 
Fajtcacy, Irena Olecka, która była Witkacowską 
pierwszą naiwną, Zbigniew Roman, jako diabeł Ba
leastadar, Miłosz Maszyński w roli operowego Don 
Jose i Aleksander Iwaniec, który przypominał pia
nistę z groteski. 

ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 
„Skąpani w dziwności" 

(„Zycie literackie" 27 Ili 1966 r .) 

W MAŁYM DWORKU: Barbara. Łukaszewska., Mieczysław 
Banasik. 

W MAŁYM DWORKU 
Reż. Olga Koszutska, scen. Ryszard Kuzyszyn. 

Obsada: 
- Stanisław Jaszkowski 
- Wanda Elbińska 
- Grażyna Juchniewicz 

Dyapanazy Nibek, ojciec 
Zosia } 
Amelka jego córki 
Kuzyn Jęzory Pasiuko- - Mieczysław Banasik 

wski 
Aneta W asiewiczówna - Maria Szadkowska 
Widmo matki - Barbara Łukaszewska 
Ignacy Kozdroń} . . . • . - Ryszard Zieliński 
Józef Maszejko oficJahsci_ Eugeniusz Dziekoński 
Kucharka Urszula - Dagny Rose 

Stechło 
Chłopiec kuchenny 

Marceli Stęporek 

Premiera 8 Vl 1968 

Tadeusz Zapaśnik 



. ·)SZEWCY: Alicja. Tela.tycka., 
Ąndrzej Karolak 

" fu~::W~w&k&·-tx;;T ··-
Gałązka., 

-7~ :··szEWCY 
.;f'„t·. „ 

· Reż': · Stanisław . Wieszczycki, .scen. Ryszard Kuzy
szyn. 
Obsada: 

Sajetan ~.mpe - Witold Gałązka 
Czeladnik I ~ .Jerzy Siech 
CZe1acfnik. II ..::... · Andrzej Karolak 
Księżna Irina - W się.wolo- ..,.- Alicja Te.latycka 

downa · Zoereżńfc.ka-· · · · · · ·· ·· · · · 
Podberezka 

Prokurator Robert 
·sciirvy · · 

Lokaj Ksfęzne j 
Fierdusieńko . . 

Hyper - Rooociarz · 
Gnębon Puczymorda 
J9ze~ Tempe, syn 

Sajetaria 

- Stanisław Jaszkowski 

- Bogusław Marlen : 

-
- Mieczysław Banasi~ 
- Jerzy Mędrkiewicz 

X X X 

Stary Chłop · _:_· Eugeniusz Dziekoński 
·- Młody Chłop - Jacek Domański . 
Dziwka Bosa - Barbru-a Jakubowska' 
Towarzysz Abramowski - Janusz Piec.howski . 
Towai'żysz -X - Marian Szul 
Chochoł, Strażnicy, Dziarscy Chłopcy 
Premiera 27 V 1972 

'1 ir · • 

· . . 
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( ... ) Widą nie znający bodaj w _p:r;zybliie.riiu kon
wencji teatralnej Witkaceg'o ( .. ::) z trudem przedzie
ra się przez otoczkę kryjącą jądro sztuki. Trzeba 
nieźle znaf literaturę ·i publicystykę pierwszych 
trzydziestu lat naszego stule_cia, by z powodzi słów 
pozornie nic nie znaczących wyłowić -wspaniałe ka
lambury, złośliwostki, jawną kpinę. Tr-zeba tę"i z 
góry pogodzić się z konwencją ·Witkacego .. · Wtedy: 
nie dziwią trupy, które wstają aby · wygłosić. prze~ 
mówienie, nie rażą pseudoprzekleństwa ani . inne 
dziwolągi językowe. Nie dziwi też fakt, że ·Pr<Ikur_a .... 
tor i Księżna spotykają się w ... szewskim warszta-· 
cie. (:-.. )· . _ 
· Przedstawienie jest naprawdę dobre .. ·Znakomicie 

gra .Witold Gałązka (Sajetan), które.mu boqaj pó· i:az: 
pierwszy zdecydowano -się w naszym teatrze po\\Zle~ 
rzyć główną rolę. (: .. ) świetnie wywiązali się ze -swe:_ 
go zadania obaj Czeladnicy --'- ·Jerzy Siech~u-Andrze:J 
Karolak - oraz Alicja Telatycka jako Księżna ·Irina . 
Raz jeszcze potwierdził swój talent Stanisław .Jas2-
kowski (Prokurator), któremu autor i -reżyser ni~ 
poskąpili utrudnień. Jak zwyklę dobry był Mieczy
sław Banasik ( ... ) 

„Szewców'' · ·reżyserował. Stanisław ·Wieszczycki. 
Nie czytałem sztuki, nie orientuję się więc;. o ile to 
c;o widziałem i słyszałem zgodne jest z tekstem. Od
niosłem jednak wrażenie, że gdy idzie o trzeci akt, 
reżyser podszedl do 'tekstu· ze · żbyt wielkim pietyz
mem. Kilka energicznych pociągnięć ołówka wy-
szł.o by tej części sztuki na· dobre·. · . · • · · · -
_ Dobrze wywiązał się ze ·s.we·go zadania scen9grai 
Ryszard Kuzyszyn wykazując duże wyczucie, dzięki 
któremu sztuka jest „Witkiewiezowska" i --:- co 
ważn~ej$ze - dobrze osadzona w latach· trzydzie.:. 
stych. · · · · <;: '~t>~ 

RYSZARD KRASKO 

„Szewcy" 
Gazeta Białostocka 1 VIl 19'1! 



LISTY NADESŁANE PO PREM!:E:RZE 
„SZEWCÓW" 

Do Dyrekcji 

Teatru im. Węgierki w Bialymstoku 
Konia z rzędem temu kto mi powie o co chodziło 

tym „szewcom". Rozmowę prowadziii błyskawicznie, 
urywali w pól słowa i zaczęli się tarzać po warszta
cie. Zjawiła się „księżniczka" a szewcy rzucili 
się na nią we trzech w celu erotycznym. w drugim 
akcie szewcy znaleźli się w więzieniu, a skurwysyn 
na ambonie coś tam do nich gadal a oni do niego. 
W więzieniu byla i księżniczka, ta co? w końcu 
ubrala się w tęczowe fatalaszki i nakryli ją siatką 
jak gołębia. Wmawiali w siebie nudę, ale nudy 
wcale tam nie było, bo wszedl facet i dawaj strze
lać, a dwaj panowie w cylindrach (kto chodzi dzi
siaj w cylindrze? usiedli na szewcu i coś tam szep
tali. Słowem szmira, groteska, cyrk, chuligaństwo. 
Tak, chuligaństwo wkradlo się do teatru gdzie się 
słyszało: sk6rwysyn, dziwka, żyganie i inne słówka 
podobne. 
Winszuję Wam, ale w1.ęcej nie zobaczycie mnie 

w teatrze. 
Widz 

Dyrektor Teatru im. A. Węgierki 

Oglądając „Szewców" odniosłam wrażenie, że jes
tem przy kiosku z piwem na Siennym Rynku. Pi
wosze w stanie podchmielonym nie wyrażają się tak 
wulgarnie jak to robili szacowni aktorzy na scenie. 
Należałoby zapytać: czy do teatru chodzić należy po 
to żeby wysluchiwać najbardziej ordynarne sło
wa? 

Ostatecznie to teatr powinien wychowywać, a nie 
demoralizować. Ciekawa jestem kto wybiera taki 
repertuar i co przez to chce osiągnąć. 

Zapewne moje uwagi potraktujecie jako subiek
tywne i wyjątkowe. Moje spostrzeżenia potwierdza
ją puste rzędy krzeseł i opuszczający to nędzne wi
dowisko już po pierwszym akcie. 

Jeśli już tego typu sztuki w ogóle nadają się do 
wystawiania to chyba nie w Białymstoku gdzie jest 
jeden teatr i program winien być dostosowany do 
przeciętnego odbiorcy.„ 

A. Zalewska 

UJ 

Kierownik Administracji 
JANUSZ PIECHOWSKI 

Kierownik Organizacji Widowni 
LECH POŁCZYŃSKI 

Kierownik Objazdu 
EDMUND GRUDZIŃSKI 

Kierownik Techniczny 
WIKTOR PIÓRKOWSKI 

Kierownicy działów technicznych 
Główny brygadier sceny 
JÓZEF KLIM 

Główny oświetleniowiec 
ZDZISŁAW TOMASZEWSKI 

Pracownia akustyczna 
JÓZEF WAŚKO 

Pracownie krawieckie 
EUGENIA MOJSA 
STANISŁAW NIEŚCIEROWICZ 

Stolarnia 
FRANCISZEK JAWOROWSKI 

Perukarnia 
EDWARD LASKOWSKI 

Pracownia tapicerska 
KAZIMIERZ HOŁOWNIA 
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REDAKTOR PROGRAMU 
Lech Piotrowski 

REDAKTOR TECHNICZNY 
Stanisław Kamiński 

ZDJĘCIA 
Stanisław Dukiewicz 

REPRODUKCJE 
Zdzisław Rynkiewicz 

Bia ł os tockie Zakłady Graficzne 3I3n 9 S-4 
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DYREKCJA I ADMINISTRACJA TEATRU 
BIAŁYSTOK, UL. ELEKTRYCZNA 12 

Telefony: 

Centrala 333-60, 333-63, 333-69 
Dyrekcja 330-42, 336-49 
Organizacja widowni 314-79 

Zamówienie na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Obsłu
gi Widzów od godz. 8.00 do 16.00 telefon 314-79. Bi
lety indywidualne w kasie teatru od godz. 10.00 do 
13.00 i od 16.00 do 19.00. 
Przedsprzedaż biletów: „Orbis" - Rynek Kościuszki 13, 
codziennie oprócz niedziel i świąt w godz. 10.00 do 
17.00. 

Wydawca: 

TEATR DRAMATYCZNY IM. AL. WĘGIERKI 
W. BIAl YMSTOKU 
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