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Z głębiny nocy niepojętej 
Sen modrooki na mnie kiwa, 
W postaci dziwnej, wniebowziętej 
Ku światom swoim mnie przyzywa. 
Wśród nocy dziwnej, niepojętej 
Ocknę się nagle w innym świecie 
Gdzie sama dziwność w ludzkiej szacie 
Niepodobieństwa straszne plecie. 
W metafizyczną głębię lecę, 
Zaświatów jedność trzymam w ręku. 
Wtem zezem ku mnie życie spojrzy, 
Budzę się w strasznym, podłym lęku. 
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STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

- syn wybitnego krytyka i malarza Stanisława Witkiewicza i Marii 
z Pietrzkiewiczów, nauczycielki muzyki urodził się 24.11.1885 r. w Warszawie. 

W czerwcu 1890 r. rodzina Witkiewiczów przenosi się na stałe do Zakopa
nego. Artystyczno-intelektualna atmosfera domu, w którym częstymi gośćmi 

byli najwybitniejsi artyści polscy, umożliwi/a staly kontakt ze sztuką i sprzy
jała rozwojowi bardzo wcześnie ujawnionych zdolności malarskich, mu

zycznych i literackich - młodego Witkiewicza. Już jako siedmioletni 
chłopiec napisał pod wpływem lektury Szekspira i Maeterlincka kilkana 

ście krótkich utworów dramatycznych, mając niespełna 17 lat zadebiuto

wał pracami malarskimi na wystawie w Zakopanem, a w rok później opra

cował pierwszą rozprawę filozoficzną pt. Marzenia improduktywa. Rozwój 

~ych zainteresowań był właściwie samorzutny, ponieważ ojciec - zwolen

nik teorii, że każdy system nauczania zabija indywidualność - starał się 

nie ingerować w kształtowanie upodobań syna oraz nie zgadzał się na 

jego naukę w szkole, przystając tylko na lekcje prywatne. Udzielali mu 

eh tacy wybitni uczeni, jak W. Folkierski (matematyka) i M. Limanowski 
(geografia). W czerwcu 1903 r. Witkiewicz zdał maturę jako ekstern we 

Lwowie. W latach 1904-1908-- odbywa kilka podróży za granicę (Włochy, 

Francja), w czasie których poznaje nowoczesne malarstwo europejskie. 

Szczególne znaczenie miało poznanie dziel Gauguina (wystawa w Wied
ri iu w marcu 1907), o potem Picasso (w styczniu 1908 zwiedza 24 Solon 

Niezależnych w Paryżu). W 1905 r. rozpoczyna studia w krakowskiej Aka

d emii Sztuk Pięknych (w pracowni Jana Stanisławskiego), ale po roku pod 

presją ojca przerywa je i pobiera lekcje prywatne u przyjaciela Gauguina, 

Nybitnego malarza - Władysława Ślewińskiego, przebywającego w Poro

n 'nie. W roku 1908 ponownie zapisuje się do Akademii (uczęszcza do pra

::owni Józefa Mehoffera), ole po przerwaniu studiów w kwietniu 1910 do 

Akademii już nie wraca. Poznaje Irenę Solską, aktorkę związaną z krę-

9ami ówczesnej cyganerii artystycznej Krakowa. Znajomość ta przerodziła 

s i ę w burzliwy i pełen dramatycznych momentów romans, który trwa do 

1912 r. i staje się kanwa pierwszej powieści Witkiewicza pt. 622 upadki 
Bunga, czyli Demoniczna kobieta, pisanej w lotach 1910-1911 (wydana 

dopiero w 1972 r.). W maju 1911 r. ogląda w Paryżu słynną wystawę ku

b istów, odwiedza Ślewińskiego w Doelan w Bretanii (maluje tu cykl pejza

ży znad Oceanu) oraz jedzie do Londynu na zaproszenie swego przyja
ciela, Bronisława Malinowskiego, (przygotowującego się tu do badań i stu

d iów antropclogicznych, mających niebawem przynieść mu światową sławę. 
Regularnie odwiedza ojca, przebywającego od listopada 1908 r. na ku

•acji w Lovranie (Triest). W sierpniu 1913 r. otwarto zostaje w krakowskim 
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych zbiorowa wystawa Witkiewicza, na 

tórej pokazano 82 proce. 

21 lutego 1914 w Tatrach popełnia samobójstwo narzeczona Witkiewi
cza - Jadwiga Janczewska. Pod wpływem głębokich przeżyć związanych 

z tym tragicznym faktem Witkiewicz decyduje się wziąć udział - jako ry-

sownik i fotograf - w ekspedycji naukowej na Nową Gwineę, którą organi
zuje B. Malinowski. Na początku czerwca odpływają z Londynu do Australii, 

gdzie docierają 21 lipca, zatrzymując się po drodze na Cejlonie. Echai tej 
podróży wielokroć będą powracać w twórczości Witkiewicza. Wrażenia 

z dwutygodniowego pobytu na Cejlonie opisze w cyklu artykulów pt. Z po
dróży do. tropików, akcję kilku dramatów umieści w południowowschodniej 

Azji i Australii, o w kompozycjach plastycznych wykorzystywać będzie mo

tywy indyjskie i orientalne. 

Ekspedycję Malinowskiego przerwał wybuch wojny. ,Witkiewicz poróż

niwszy się z przyjacielem, decyduje się wracać do Europy. 5 wrześnio opu

szcza Australię i w polowie października 1914 w stanie głębokiej depresj' 
psychicznej przybywa do Petersburga, gdzie mieszkają jego bliscy krewn i 

Tutaj zapisuje się do pawłowskiej szkoły oficerskiej, uznając za swój obo 

wiązek udział w wojnie przeciw Niemcom i mając nadzieję, że będzie 

mógł potem wstąpić do oddziałów polskich, które zamierzono organizować . 

W kwietniu 1915 r. kończy w trybie przyspieszonym szkołę i dzięki protekcj 
stryja dostaje się do osławionego pułku lejbgwardii, w którym służyli syno

wie arystokracji. Zostaje skierowany na front i w uznaniu zasług wojen
nych otrzymuje stopień podporucznika. 17 lipca 1916 w bitwie pod Wito

nirzem nad rzeką Stochod zostaje ciężko ranny. Odznaczony orderem ś v •. 
Anny na front już nie wraca. Dalszą służbę odbywa w Moskwie i Piotro 

grodzie, gdzie uczestniczy w życiu artystycznym emigrantów polskich. Puł k 

w którym służył, pierwszy zbuntował się w czasie rewolucji lutowej 1917 r. 

Żołnierze wybrali Witkiewicza do 4 roty swego batalionu w dowód uznanie 
za jego humanitarny stosunek do podwładnych („nie bilem w mordę, n ie 

kląłem „pa maruszkie", koralem słabo i byłem względnie grzeczny"). Roto 

ta miało przyw i lej rozpoczynania defilad i parad wojskowych. Po rewolucj 

październikowej musi się ukrywać, aby unknąć śmierci . 

Pobyt w Rosji to przełomowy moment w biografii S. I. W itkiewicza . 

Przeżycia związane z wojną, służbą wojskową, a przede wszystkim rewolu
cją stanowiły wstrząs, który zmusił go do przewartościowania dotychcza

sowych pojęć o świecie, czlowieku i historii. Doświadczenia te pozostawiły 

niezatarte piętno na jego twórczości - powracać w niej będzie motyv, 

buntu mas, rewolucji, przewrotów politycznych - nadoly ostateczny cha

rakter poglądom historiozoficznym i stały się główną przyczyną jego pesy
mizmu i katastrofizmu. W czasie pobytu w Rosji rozwija bogatą twórczość 

malarską, dokonuje eksperymentów z fotografią , opracowuje podstawy 

swego systemu filozoficznego i estetycznego. 

Dzięki pomocy przyjaciół powraca do kraju w czerwcu 1918 r. i od 

razu rozwija niezwykle ożywioną i twórczą działalność . W ciqgu niespełna 

7 lat napisał ponad 30 sztuk teatralnych, wydał trzy książki, w których 

sformułował zasady swej teorii malarstwo i teatru oraz wyłożył pogląd v 

na rozwój kultury: Nowe formy w malarstwie i wynikające stqd nieporo

zumienia (Warszawa 1919), Szkice estetyczne (Kroków 1922), Teatr. Wstęp 

do teorii Czystej Formy w teatrze (Kraków 1923). Jako malarz należał do 

grupy „Formiści" - był jej głównym teoretykiem i broi udział w kilkunastu 
wystawach. Pierwsze premiery jego dramatów w Krakowie (Tumor Mózgo
wicz w Teatrze im. Słowackiego - 30 VI 1921) i w Warszawie (Pragmatyśc i 

w Teatrze Elsynor - 23 Xll 1921) wywołują gwałtowne ataki krytyki. Ogła

sza kilkanaście artykułów polemizujących z recenzentami. 30 kwietnia 1923 
poślubia Jadwigę z Unrugów (jej matka było córką Juliusza Kossaka). 

W latach 1925-1926 zmienia zasadniczy nurt swoich zainteresowań 

artystycznych: porzuca te dwie dziedziny twórczości, w których starał się 

realizować założenia swojej teorii Czystej Formy. W malarstwie ograniczy 

się tylko do portretu, ale traktuje go jako formę sztuki użytkowej i źródło 
utrzymania (wiosną 1925 zakłada pracownię malarsko-portretową pod 
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.1o zwą Fi rmy Port1etowej „S. I. Witkiewicz"), a dramat porzuca na rzecz 

oo·mesc 1, tworząc Jednak teorię, że pow1esc nie może być dziełem 

Czystej Formy. W roku 1927 wydaje powieść Pożegnanie jesieni, a w roku 
'930 - Nienasycenie. Organizuje w Zakopanem Teatr Fo rmistyczny, w któ 
rym w latach 1925-26 wystawia kilka swoich utworów. Premiera Jona 
Macieja Karola Wścieklicy w warszawskim Teatrze im. Fredry (26.11.1925) 

staje się wydarzeniem sezon u. Sukces odnosi także inscenizacjo Wariata 
r zakonnicy Nowego Wyzwolenia w Teatrze Małym w Warszawie (28.V.1926). 

Ale niebawem teatry zawodowe przestoją grac jego sztuki Nadal bierze 
udział w wielu wystawach w różnych miastach Polski. 23 kwietnia 1929 
zostaje otwarta największa Jego indywidualna wystawa w Poznaniu. W maju 
•930 ma także wystawę malarską w Paryżu w Galerie Zak. 

W latach trzydziestych Witkacy poświęca się niemal całkowicie f i lozofii. 
Ogłasza kilkadziesiąt artykułów popularyzujacych własne założenia filo
zoficzne i polemizujących z innymi koncepcjami (m.in. Carnapem, Russel-
em, Wittgensteinem, Kotarbińskim). W wydanym w roku 1935 dziele pt. 
Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojecie Istnienia sformu łował 

s •Jój sy:.tem filozofczny zwany monadyzmem biologicznym. Twórczość arty
styczna stanowi już tylko margines jego zainteresowań. W lotach 1931 32 

pisze pierwszą cześć powieści Jedyne wyjście, której nie ukończy/. W roku 

1932 wydoje książkę o szkodliwości narkotyków.pt. Nikotyna, alkohol, ko

kaina , peyotl, morfino, eter oraz broszurę O Czyste1 Formie. W marcu 1934 

ończy pisać sztukę Szewcy, zaczętą w 1927 roku. Nawiązuje stolą współ

pracę z czasopismem „Zet", publikując na jego łamach kilkadziesiąt 

o•tykułćw i rozpraw filozoficznych oraz estetycznych. Prowadzi kontrolowane 

eksperymenty z narkotykami (m.in. z peyotlem), nteresując się ich wpływem 

no wizj ę artystyczną. W roku 1936 powstaje studium psycholo;'czno-oby

czajowo-społecznc pt. Niemyte dusze, w którym m.in. przedstawia swe 
poglądy na historie Polski i analizuje wady narodowe (nie uclało mu się 

90 cpublikowoć; ukazało się dopiero w 1975 r ). W wielu mic1stach wygła

~zo odczyty poświęcone literaturze, plastyce i filozofii. Latem 1937 wspólnie 

z K. L. Konińskim i J. E. Płomieńskim organizuje v Zakopanem „Wakacyjne 
Kursy Naukowo-Literackie". W październiku 1937 gości u siebie w Zako

panem wybitnego f;lozofa niemieckiego Hansa Corneliusa, z którym od 

kilku lat prowC'dz1ł stałą ko espondencję . Pod koniec roku 1938 kończy 

swe drugie dzieło filozoficzne pt. Zagadnienie psychofizyczne, czyli o ma
terializme, witalizmie i monadyzmie, nad którym pracował przez 6 lat. 

W tym <;ornym roku powraca do twórczości dramatycznej i pisze sztukę Tok 
zwana ludzkość "" obłędzie. Próbuje reaktywować teatr formistyczny w Za
kopanem. 

We wrześniu 1939 zgłasza się jako oficer rezervvy do wojska, ole 

z powodu wieku i stanu zdrowia nie otrzymuje karty mobilizacyjnej. Wraz 
z falą uciekinierów opuszcza 5 września Warszawę i w towarzystwie swej 

przyiaciółkr, Czesławy Oknińskiej, udoje się na •1schód. W połowie wrześ

nia docierają do wsi Jeziory, koło Dąbrowicy na Polesiu. 18 wrzesnia („.) 
popełnia samobójstwo. Został pochowany na miejscowym cmentarzu pra

·:1osłownym. 

J. D. 

Janusz Degler 

PRAPREMIERA 
„MACI EJA KORBOWY I BELLATRIX" 

Maciej Korbowa i Bel/atrix to jedyny nie grany d otod dramat Stan i
sława Ignacego Witkiewicza. Inscenizacja w .teatrze jeleniogórskim jes: 

jego prapremierq. Szc zególny traf sprawił, że ta pi erwsza - nie liczoc 
juveniliów - dojrzała sztuka Witkacego jako ostatn ia z 22 zachowanyc' 

j eg o utwo rów dramatycznych wchodzi na scenę. Od jej powstania mijc 
prawie 68 lat. Witkacy rozpaczą! ją p isać 14 listopada 1918 r„ a u końc zyi 

w dziesięć dni później - 24 listopada . Otwiera ona n iezwykle intensywm 
ck res jego twórczości , trwający osiem lat, w czasie któ rych pow s tało okole 

40 sztuk teatralnych. 

Zapewne różne byly powody tego, że teatry, grając tok chętn ie Wit

kiewicza, ten wiośnie utwór dotychczas pomijały . Jest to najdłu ższa j egc 

sztuko i ten jej niemal epicki wymiar mógl niektórych odstraszać . Nie za

chęcała do gronia opinia krytyków i badaczy, za l iczających Macieja Kor
bowę i Be//atrix d0 grupy słabszych utworów Witk iewicza i wskazujących , 

że jest on „nadmiernie długi i rozwlekły, wielosłowny i przeciążony bo

gactwem wyobraźniowym" (D . Gerould). Mogla zniechęcać także tematyko 

sztuki, którą s tanowią - jak wyjaśnił autor we wstępie do Tumora Móz

gowicza - „przeżycia bandy zdegenerowanych byłych ludzi na tle mecha 

nizującego się życia" , a jej zakończenie na pewno budziło szczególne 

obawy. Wreszcie powodem - kto wie, czy nie najwa żniejszym - było to, 

że utwór zachował się w zd efektowanym stanie: brakowało tak ważnego 

w dramatach Witkiewicza „Spisu osób" i „Prologu". Ta przeszkodo dziś 

już nie istnieje. 

Pełny tekst sztuki na szczęsc1e ocalol i udało się go ostatn io odnaleźć 

Rękopis (a właściwie jedna z jego wersji) był w posiadaniu Teofila Trzciń

skiego, który z pewnością dostoi go od auotro za czasów swej dyrekcj i 

Teatru im. Słowackiego w Krakowie. Trzcir'lski jako pierwszy „odważył się " 

wtedy wystawić sztuki Witkacego . Najpierw wyreżyserował Tu mora Mózgo

wicza (30.Vl.1921), potem Kurkę Wodną (20.Vll.1922), a wiosną 1923 r 

planował prapremierę Jona Macieja Karola Wściek licy, ale porzucił ten 

zamiar i do dramaturgii Witkacego już nie wrócił. W kilka lat po śmierc i 

Trzcińskiego (zmarł 30.Vlll. 1963) rękopis Macieja Korbowy i Bel/otrix został 

przekazany wraz z autografami dwóch innych sztuk Witkacego - Nowy m 
Wyzwoleniem i Matafizykq dwugłowego cielęcia, zawierającą zaginioną 

przedmowę teoretyczną do tego utworu - Muzeum Historycznemu m. 

Krakowa, gdzie znajdują się pod sygnaturą R.73 '1-3. 

Odkrycie rękopisów trzech sztuk Witkiewicza, z których dwie były nie 

pełne, jest w jakiej ś mierze rewelacją, mimo iż są to utwor'ł znane. Oczy

wiście, na jwiększe znaczenie ma odnalezienie kompletnego tekstu Mac ie ja 
Korbowy i Bellatrix. 
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RĘKOPIS 

„MACIEJA KORBOWY I BELLATRIX" 

Tekst Macieja Korbowy i Bellatrix przepisany został na czystych kartkach 
nieoprawionego zeszytu . Zaw iera 130 stron ponumerowanych czerwonym 

ołówkiem, obustronnie zapisanych drobnym, starannym pismem. W kilku 
miejscach W itkacy ołówkiem dokonał niewielkich zmian i uzupełnień. Na 

p ierwszej, drugiej i os tatniej stronie kilka zdań i fragmentów zdań zostało 
mocno zamazanych czarnym atramentem, ale niektóre można z trudem 

odczytać. Rękopis ma dwie karty' tytułowe. Na pierwszej autor swoim cha 
ra kterystycznym, pochyłym pismem umieścił następujący tekst : 

Maciej Korbowa 

Bellatrix 

Tragedia w 5 aktach 
z prologiem 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

1918 

A u dołu strony umieścił informację : 

Odpis z brulionu przez pomyłkę, 

Znaki nieistotne. 

Nieporządek oeisów poprzedzających akty 
jest chyba nieistotny ... 

Na drugiej karcie tytułowej widnieje tekst napisany tym samym charakterem 

pi sma, co cały rękopis : 

Maciej Korbowa 

i 
Bellatrix 

Dramat w 5 aktach 

z prolog iem 
Genezyp Kapen 

N ieco poniżej : 

Poświęcone Irenie Solskiej 
Zaczęte 14/Xł skończone 24/Xł 1918 

Na odwrocie tej strony umieszczono wykaz osób ponumerowanych od 
1-14. Na stronach 3---6 znajduje się drugi spis tych samych osób, za

wierający szczegółową charakterystykę każdej z nich. „Prolog" zajmuje 
strony 7-10. Zaczyna s i ę od didaskaliów, w które po lewej stronie karty 

wkomponowano mały rysunek naszkicowany kilkoma kreskami, ilustrujący 

opis sceny. Na st ron ie 9 (po słowach: „Jedna Montecalfi podnosi brwi 

w górę i pytająco spogląda na Hibiscusa siedzącego o dwie osoby na 
prawo") znajduje się drugi rysunek przedstawiający usytuowanie osób za

s iadających przy eliptycznym stole. Cyfry odpowiadają numerom postaci 
w pierwszym spisie osób. 

Najpoważniejsze różnice między tekstem Macieja Korbowy i Bellatrix, 
opublikowanym w Dramatach Witkiewicza (Warszawa 1962, tom 1), a od
nalezionym rękopisem ujawniają się w początkowych objaśnieniach sce-
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niemych do aktów li, Ili, IV i V. W rękopisie autor każdy akt zaopatru je 

w szczegółowe didaskalia i rysuneczki przedstawiające wygląd danej scen y 

z nan iesionym i znakam i określającymi stojące na niej meble, e lemen ty 

scenografii, rekwizyty. Niektóre didaskalia mają charakter czysto techniczny. 

Odsłaniają one „teatralne" widzenie przez autora sytuacji scenicznych oraz 

reżysersko-sceniczny sposób ich rozwiązania i upodobniają tekst Macieja 
Korbowy do egzemplarza reżyserskiego. To stanowi o jego osobliwości, bo 

w żadnym innym dramacie Witkacy takich rysunków już nie dawał (usunął 

je zresztą z drugiego rękopisu Macieja Korbowy, który stał się podstawą 

druku w Dramatach). 

Rękop i s Macieja Korbowy zawiera zresztą kilka innych ważnych infor 

macji. Znam ienne, że Witkacy swój pierwszy dramat dedykuje Irenie Sol 

skiej - wielkiej aktorce, z którą łączył go burzliwy i głośny romans w latach 

1908-1911. Dzieje tego romansu opisał Witkiewicz w swej młodzieńczej 

powieści pt. 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, w której siebie 

ukrył pod postacią tytułowego bohatera a Solską przedstawił jako słynną 

śpiewaczkę o nazwisku Akne Montecalfi. Rękopis powieści, nigdy zresztą 

za życia nie wydanej, sygnował Witkacy pseudonimem Genezyp Kapen . 

Umieszcza go także na drugiej karcie tytułowej Macieja Korbowy, a na 

karcie ostatniej (po słowach „Koniec aktu V-tego i ostatniego") dopisuje 

następujące słowa: 
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Chwała Bogu 
(zdanie nieczytelne) 

- 23 1XI 1918 -
Je ne'zipe qu'a peine 
Ledwo zipię 

Genezyp Kapen 

.. 

-..r. 

,... „ „ .~ 

?o raz p ierwszy wyjaśnia tu Witkiewicz źródłosłów swego pseudonimu . 
Potem uczyni to w felietonie O dandyzmie zakopiańskim oraz w Niena· 
!;/Ceniu, którego bohater nosi to właś nie imię i nazwisko („Genezyp Kapen 

- je nie „zipie" ąu'a p-:ine - ledwozip - jak go nazywano w szkole"). 

Najbardziej jedna k intrygujące naw ią zanie do 622 upadków Bungo 

inojduje my no karc:e z pierwszym spisem osób. Tekst jest co prawdo za

iT':lzorrj, cle z t·u.:.le..,1 da się odczytać. Jest to wykaz następujących osób: 
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Bungo 30 lat 

Baron Brummel de Butaden Olaff 30 lat 
Ks. Edgar Nevermore 31 łat 

T ymbeusz 29 lat 
Pani Akne 36 lat 
łn es Viva n 18 lat 
Joe l Kran z 26 lat 

„1· ~<. .. Il. { ... 1··· 
,!:. „~ ,1 ... ,..,. 

4 

- ~ -

Wszystkie te postaci, z wyjątkiem Joela Krenza, są bohaterami 622 upadko ~· 
Bunga. Czy miały pojawić się też w Macieju Korbowie? Czy też znalm:ły 
się tu przypadkiem wskutek przeoczenia? Wiadomo, że Witkacy po powroci:! 

z Rosji, sięgnął po tekst powieści, przepracował niektóre jej fragmenty, v 
1919 roku napisał „Przedmowę" i prawdopodobnie „Epilog". Czy jest to 
zatem tyl ko podręczna notatka zrobiona w trakcie pracy nad powieśc ią? 
A może jest to spis osób mających wystąpić w sztuce, będącej przeróbL:ą 
sceniczną powieści? Przesłanki są zbyt wątłe, by mogły uprawniać do jakie;· 

kolwiek odpowiedzi. Liczy się w końcu decyzja autora zamazującego owe, 

teksty i jakby tym gestem przekreślającego związki Macieja Korbowy z 622 
upadkami Bunga. 

Macieja Korbowę pisze już in ny człowiek. Ma za sobą cztery ciężki .:! 

lata - wiele doświadczył i przeżył. Brał udz i ał w walkach na fronc·e 

i widział z bliska rewolucję. Otarł się o śmierć i był świadkiem upadku 

dawnego świata. Po powrocie z Rosji obiera nowy pseudonim - Witkacy. 

Genezyp Kapen obiit - hic natus est Witkacy„. 

*** 
Publikowane tu fragmenty Macieja Korbowy i Bel/atrix ukażą się z ko· 

mentarzem edytorskim w „Pamiętniku Teatralnym" {nr 1-4 z 1985 r.}. 

11 



Stan isław Ignacy Witkiewicz 

NIEZNANE FRAGMENTY 
„MACIEJA KORBOWY I BELLATRIX., 

I. S p i s o s ó b 

o s o b y 

1. Maciej de Korbowa - nieokreślonego wieku, przeżył wszystko 
2. Jon Dexterowicz - były malarz i uwodziciel, 28 lat 
3. Michał Węborek - na pierwszy rzut oka poczciwina, 36 lat 
~. Baron Vessanyi - były dyplomata, 42 lata 
5. Satanescu - były wirtuoz skrzypek, 33 lata 
6. Józef Hibiscus - były kompozytor, 32 lata 
7. T eozoforyk - były literat i były mistyk li klasy, 45 lat 
8. Kniaź Baarluk Chan - przedstawiciel dalekiego wschodu, 36 lat 
9. Tetrafón Pneumakón - ten, który zwątpił w wolność, 54 lata 

10. Lykon ks. Brassberg-Wegmalingen - piękny oficer, 26 lat 
11. Bellatrix - hermafrodyta, 17 lat 
12. Karolina de Monteca lfi - 23 lata 
13. Księżniczka Cayambe - 17 1/2 lat 
14. Dzinia - córka barona Vessanyi, 10 lat 
15. Sylfa - bona 

Przedstawiciele szczęśliwej ludzkości 

o s o b y 

M aciej de Korbowa 
tJysoki, szczupły, trochę pochylony. Głos nie bardzo dźwięczny - arysto

kratyczny. Czarne wąsy trochę kozackie, na dól opuszczone, ale dość krótkie. 
Niasy czarne, dość krótkie, z rozdziałkiem na lewej stronie. Brwi od nosa 

sil nie w górę idące, dość cienkie . Nos orli cienki. Mówi mocno i zdecy
dowanie. 
H ibiscus 
W ysoki, szczupły, bardzo dystyngowany (więcej jeszcze od Macieja), bez 
żadnych zewnętrznych OZ11ak siły. Szatyn, trzyma się prosto. Wykonywa 
ruchy trochę wijące si ę . Mówiąc pochyla się naprzód i gestykuluje tylko 
prawą ręką . Ogolony. Mówi cicho, a czasem ba rdzo głoś n o i silnie 
akcentując wyrazy. 

Te trafón Pneumakón 
Tłu sty dość, niewysoki, wyblakłe oczy, twarz jakby opuch ła z czerwonym i 
plamam i. Ruchy niezg rabne, przewalając e s ię . Ły sawy b londyn, opadające 
wąsy, bez brody. 

Te ozof o r y k 
M ówi z t rudem, trochę s i ę jąka . Łysy, czarna , d ługa, spiczasta broda 
i wąsy . Niewysoki, t rochę zgarbiony, średn i ej tuszy. Mów i ąc ob ie ręce zgięte 
podnosi do góry, pa lcam i do środka. 

J an Dexterowicz 
W ysoki, bujne włosy z rozdziałem w środku, ogolony, ale niebieskawa broda 
i wąsy od czarności. Bardzo silny brunet. Ruchy bezładne, gorączkowe. 

C iągle jakby łamie się ca ł y, po czym znów prostuje. Mówi głośno z zatrzy
man iem się po każdym zdan iu. 

B aron Vessany i 
Sztywny b londyn. Doskona le ułożony i wypięty , bardzo nieruchliwy, ciągle 
prosto się trzyma jakby kolek połknął. Mówi stanowczo grzecznie. 
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Nieduży. Ruchy ordynarne, nos zadarty, płowy szatyn. Wąsy szczeciniaste, 
utrzymane do góry fiatuarem. Oc-zy ukośne, długie brwi do góry. Na czole 
go ły, szerokie szczęki. Mówi zimno, jadowita, z uporem, trochę skrzecząc 

kiedy jest zły lub podniecony. 

S atanescu 
Rumun, dość powiedzieć. Czarna, kędzierzawa czupryna, ogromna, pu
szysta . Czarne, krótko strzyżone wąsy, brwi olbrzymie, zrośnięte. Wzrostu 
średniego. 

L y ko n, ks i ą że 8 ras s ber g-W e gm a I i n gen 
Jas ny blondyn, ogolony, duży, krew z mlekiem. Rozdział w środku. Włosy 

gładko przyczesane. Oficerski szyk I kl. Typowy oficer gwardii konnej, b. 
piękny 

D z i n i a 

Lniana blondynka, najwyzeJ może być lat 12-tu. Lepiej, żeby wyglądała 

j ak najmłodziej . Może być nienormaln ie wyrośnięta, ale bardzo dziecin
kowata. Córka br. Vessanyi . 
S y I fa 
Czarna, typ hiszpański, ruchy ryzykowne . Pokazuje ciągle nogi. 
M ontecalfi 
Ruda albinoska, oczy skośne, bardzo zmysłowe, grube usta, szalone wra
żenie musi robić na mężczyzn(ach). Nos trochę zadarty. Typ perwersyjnej 
kokoty. Bardzo wesoła . 

B ellatrix 
Zupełny prawie brak brwi i rzęs, przy czym włosy w lokach, krótkie ciem
ne, chatin. Coś chłopczykowatego w f igurze - musi na równo umieć być 
chłopcem jak dziewczynką. Wszystkie skale kobiecości: siostra, matka, ko
chanka, kurtyzana, potulna, demoniczna. Ciągle się zmienia . 
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Ks. Ca y amb e 
Uczesana z zakręceniem dużych włosów dokoła głowy. Złota blondyn',o 
z ciemnymi brwiami. Panienka z dobrego domu o trochę przewrotnych 

skłonnościach, trzymanych silnym idealizmem. Nieduża. Bardzo zgrabna 

milutka . Trochę smutnawa. 

Przedstawiciele szczęśliwej ludzkości 

Marynarze śmierci 
Ogoleni, mordy dość rasowe, ale wściekłe. Dość karni wojskowi, na p·e~

siach trupie głowy i pieszczele, du że białe. 

P r ze d st a w i ci e le ce n tra I n e g o r z ą d u 

Potworni brodacze, zapuszczeni, ohydni . Frygijsk ie cze rwone czapki. 

Dr Merda I 
Broda, wąsy, ogromne włosy i ciemne okulary. Straszny typ fanatyka, f · 
zycznie zapuszczonego inteligenta. 

Lokaje 
Dowolnie bezmyślne mordy sługusów, gotowych no wszystko za pieniądze 
Czerwone fraki, szamerowane biało, białe portki i pończochy, peruki z har

capami, lakiery z klamrami, 
Tylko te trzy ostatnie gatunki Istnień Poszczególnych mówią normalnylT': 
głosami. Centralni ochrypłe głosy przepite i niemożliwie ordynarne. 

Dyspozycjo dla reżysera 

Sposób mow1enia całego towarzystwa musi być zasadniczo rozny w cało
ści od tonu, którym mówią lokaje i Przedstawiciele szczęśliwej ludzkości , 
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zarówno syndykaliści jak i przedstawiciele Rządu Centralnego (Państwowych 
socjalistów). 

Wszyscy muszą mówić z pewną przesadą, ale u każdego ściśle określoną 
i z"ndywiduolizowaną. 

li. Prolog 

Pckój wybity czarnym suknem. Eliptyczny stół na środku pokryty czerwonym 
!,:.,;en em. Na nim kałamarz, budzik i trochę papierosów. Dookoła krzesła 

::b'te czarno. Swiatło z góry (łukowa lampa). Jedne drzwi wprost sceny. 
:u rysunek przedstawiający wygląd pokoju) . 

. 
• l • ... .. ... ... 

..... .. 
: „ .. . ,_ I"' 

J 
„ ,„ 

. • . 1" ,„ 

. ' 

. l. .. 
.... ' , .„.„ 

Sceno 

MACIEJ DE KORBOWA siedzi za stołem i pali papierosa, po chwilce pa-
1rzy z wściekłością no budzik. Z wściekłością hamowaną . 

Piąta i nikogo nie ma. Co za bydło! 

Troci równowagę i wali pięścią w stół. To podjudza go jeszcze więcej. 
Chwyta budzik i woli n im o lewą ścianę (lewy i prawy liczy się patrząc 
ze sceny no widownię). Wbiega służący: duży, w czerwonej liberii ze zło

t m szamerowaniem w b i ałych pończochach i czarnych ogromnych lakierach. 
KORBOWA chwyta ogromny kałamarz i rozbija nim głowę służącemu, mó
wiąc zupełnie spokojnie z lekkim wy rzutem w głosie. 

Mówiłem, żeby bez rozkazu nie wchodzić. 

15 



Dzwoni. Wchodzą dwaj inn i służący i stają wyprostowani. 
KORBOWA przerzucając papiery spokojnie. 

Gdzież może być spis rzeczy. Tylko co przecie widziałem. (Do służą 

cych b. grzecznie, ale zimno i obojętnie, jak typowy hrabia:) 
Proszę wynieść - to (wskazuje oczami na trupa. Do publiczności 

z wariackim wykrzywieniem twarzy, ale spokojnie, z pogardą): 
P.T. Publiczność musi się przyzwyczaić, że śmierć nawet moja nie jest ni 
czym strasznym (Dumnie). Jestem absolutnie odważny (spogląda ba
dawczo w publikę). 
Czy zrazu ... 

W tej chwili drzwi się otwierają i wchodzi cole towarzystwo mniej więcej 

w tym porządku jak w osobach dramatu z wyjątkiem tych, co są oznaczo
ne w tłumie . 

Lokaje zi trupem lokaja czekają, aż póki nie przejdzie caly korowód, z tru
pem w rękach. Trup nogami do publiczności (o ile takowa będzie w teatrze) 
Nikt nie zwraca na trupa najmniejszej uwagi, tylko Be 11 at r i x {ubra
ny po męsku tym razem w czarnych jedwabnych pończochach i czarnej 
luźnej marynarce, koronkowy kołnierz) nachyla się z lekko przechodząc 

i wącha. 
BELLATRIX przechodząc dalej jakby zamyślony o czym innym - nie o tru
pie (jakby deklamował). 

Zaplątany w szał beztroski 
Zniechęcony blady liść. 

Przechodzi na środek sceny i całuje M a c i ej a Ko r b o w ę w rękę 

(Mac ie j stoi tyłem do publiczności, od której odwrócił się jak tylko 
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weszła cała banda). Wszyscy inni kłaniają się z daleka i zasiadają na 
k rzesłach, milcząc zupełnie i nie zwracając na siebie żadnej uwagi. Na
gle (publiczność widzi) jak plecami Mac ie ja zaczyna wstrząsać łkanie, 
M a c i ej wali się na ziemię. ~ 

B e I I a t r i x jak posłuszny pies kładzie się wzdłuż sceny (równolegle do 
publik i). Mac ie j podpełza do niego i ukrywszy głowę w jego koron
kowym kołnierzu rozpaczliwie płacze, okropnie, nieumiejętnie, po męsku 

obrzydliwie. 
Jedna Mo n te ca I fi podnosi brwi w górę i pytająco spogląda na Hi
biscusa siedzącego o dwie osoby na prawo. 
HIBISCUS głośno bardzo, silnie akcentując wyrazy 

Maciek czasami miewa chwile słabości. Widocznie przypomniała mu 
się ostatnia przegrana w pokera. 

KORBOWA (chlipiąc) 

Zemszczę s.ię, zemszczę się. (Opanowuje się nagle, wstaje, uśmiech

nięty i jakby o lat dzisięć mlodszy. Krzyczy): Wódki i tam wszystki ch tych 
świństw. 

Pięc iu lokaji wnosi tace z wódkami i narkotykami. Mac ie j wypija 5 
szklanek koniaku, wszyscy z gorączkowym pośpiechem: piją, wąchają, ro
bią sobie i niekcję . Tylko BELLATRIX staje zwrócony do publiczności i mó
wi z wol na, trochę wyjącym głosem. 

W smutny poranek 
Prosi o cyanek 
Ma dziwna postać. 
Razem tu z wami 
Nie chce pozostać 
Kadaweram i 

Za życia. 

Mac ie j siada tyłem do publiczności. Musi się czuć w jego plecach 
zga rbionych i pięściach na stole wściekłą, ale dystyngowaną siłę. Wszy
scy panowie oprócz Ks. Brassberga są we frakach. Panie w balowych, tu
aletach. Mo n te ca I fi - różowo. Ca y a m be - wert de mer. S y 1-
f a - błękitna blada. B ras s ber g - mundur purpurowy, białe spod
nie, hełm kirasjerski w ręku, prosta szpada. 

Wbiega Dzinia i siada na kolanach u Ks. Brassberg. Ubrana w fraisa 
ecrasee. 
MACIEJ głosem twardym jak głos sędziego. 

Posiedz.enie otwarte . 

KURTYNA 

(Podał do druku: Janusz Degler) 
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L ech So kół 

MIĘDZY 

„KLUBEM WTAJEMNICZONYCH" 
A REWOLUCJĄ 

Od kryc ie zasadniczego motoru poruszającego światem Witki ewi cza -

ściś l ej : bohaterami jego teatru oraz wydarzeniami ich autorstwa - na lez1 
do Jana Błońsk i ego. To on sformułował te zę, według któ rej bohaterowie 

teatru Witkiewicza uprawiają twórczość życiową, czy l i tak komponują swo
je życ i e , by doznać, choćby przez moment, upragnionego przeżycia Ta jem -

nicy Istnienia . Zdolność przeżywania jednoś ci w wielkośc i własnej osobo
wości i całego św i ata, czyli Tajemnicy Istn ienia, jest „wyznacznikiem czło 
wi eczeństwa" . Kto jej nie ma, jest tylko z pozoru człowiekiem . Posiadając 
świadomość tego faktu, bohaterowie są w stanie uczynić dosłownie wszys

tko, by dosięgnąć Tajemnicę Istnienia . Dotyczy to tylko głównyc h bohate
rów, to znaczy reprezentantów dawnej, odchodzącej bezpowrotnie w prze 

szłość ludzkości. Przedstawiciele przyszłego świata nie tylko nie posiadają 
takich potrzeb metafizycznych, ale - co w świetle historiozoficznej dok 

tryny pisarza oczywiste - zdecydowanie je zwalczają, podobnie jak ob 

stających przy nich ludzi . Twórczości życiowej nie uprawiają na ogół pos 
tac ie mniej ważne : lokaje, kucharki, żandarmi, a także Marynarze Śmier
ci itp„ słowem ci wszyscy, którzy w teatrze Witkiewicza pełnią rolę przed 

staw icieli tłumu będącego wykonawcą wyroku Historii, przywódcy tego tłu 
mu i wreszcie postacie wyraźnie urzeczowione, sprowadzone do roli poru 

szającego się rekwizytu, elementu dekoracyjnego. („. ) 

„Otóż bohaterami - najczęstszymi bohaterami sztuki i powieści Wit

kiewicza są właśnie owe „aspołeczne metafizyczne duchy bez formy" (ar

tystycznej), które budują fantastyczne państwa, podbijają dzikie plemiona, 

zakładają sekty religijne , przeprowadzają rewolucję, wywracają na nice 

matematykę, kochają po pięć kobiet (lub mężczyzn) naraz, mordują naj

lepszych przyjac i ół i dręczą najdroższe istoty - wszystko zaś po to, aby w 
„ czysto życiowych przejawach zaznać dreszczu Ta jem nicy I stn ien ia (Błoń ski). 

Twórczość życiowa jest pogonią za Tajemnicą, którą w przeszłości osią
gnąć było można łatwo w życiu, w twórczości artystycznej i filozoficznej 
oraz religii . Skoro wskutek przemian społecznych religia, sztuka i filozofia 
sa w upadku, ludziom odczuwającym jeszcze potrzeby metafizyczne wydaje 

się , ż e kształtując swoje życ i e na podobieństwo dzieła sztuki, komponując 

je, będzie można osiągnąć Tajemn i cę . Twórczość życiowa, kótrej celem jest 

przeżycie Tajemnicy Istnienia wydaje się usprawiedliw i ać wszystkie ich u

czynki . ( .. . ) 
Pierwszy dojrzały dramat Witkiewicza - Maciej Korbowa i Be//atrix 

- dostarcza najlepszych przykładów twórczości życiowej ludzi skupionych 

w „ kl ubie wtajemniczonych " . W dramacie tym, podobnie ja k w Pra gma
tystach, postacie mają świadomość tego faktu i otwarci e o tym mówią . 
Tajemnicze i podejrzane zarazem kluby, kabarety pojawiają się zresztą 

w niejednym dramacie, ale nigdzi e nie uzyskują tego znaczen ia, jakie ma
ją w Macieju Korbowie , gdzie najwyraźniej organizują akcję. Macieja 
Korbową moż na by określić jako sz t ukę, w której klub poszuki waczy Ta
jemnicy, wykonujących swe zbrodnicze praktyki, zostaje zlikwidowany przez 
rewolucj ę . Uwarunkowa n ia biograficzne tego motywu twórczości W itkiewi 

cza s ą oczywiste. („ .) 
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Charakterystyczne dla grupy dramatów, które objęliśmy wspólną nazwą 
„k lubu wtajemniczonych", jest ostry podział rzeczywistości prz.edstawionej 
-.a dwie sfery: wewnętrzną, właściwy klub, starannie odizolowany od rze-

-= z~wistości zewnętrznej, oraz zewnętrzną, gdzie zachodzą gwałtowne prze-
'Tl iany społeczne, szaleje rewolucja . Żołnierze której ś z kolejnych rewo lucji 

.~targnęli jednak do wewnątrz i zlikwidu je k lub wraz z jego cz ł o nkami: są 

·o trofnie przez. Błońskiego okreś l eni „ludzie z zewnątrz ' '. („. ) Twó rczość 

życiowa jest często uprawiana w pozornym zaciszu, w oku cy kl onu, oazie 
chw ilowego spokoju. Stad amowiony podzia ł na dwie sfery jest chwilowy; 

? 1 moł wtargn ie do środ ka i zniszczy wszystko, co spotyka na swej drodze. 

W oazie pozornego spokoju rozgrywa się akcja Macieja Korbowy. 
Sc hronienie eskapistów, uciekających przed życiem i pragnących uniesień 

nistycznych, kontaktu z samą istotą Bytu, jest opisane w didaskaliach do 

szystkich oktaw dramatu . („ .) Bohaterowie żyjący w stanie autentycznego 
:!ogrożenia, s paral i żowan i przez „apre n u l edelużyzm" (apres nous le deluge), 

dotknięci przemianam i s połecznymi i skazani, oddają się grze, orgiom, b la
dze i udaniu, powodowani wątłq nad zieją doznania choćby na krótko, przed 

srnierciq przeżycia Tajemnicy Istn ienia. Zorganizowali w tym celu oszu-
1 ańczy klub, zażywają w nim narkotyki, oddają się orgiom erotycznym, ale 

za równo tło rewolucja -- jak i zagrożenie są rzeczywiste. Cayambe 
zostaje „ naprawdę" zabita, ·nni „naprawdę" giną w piątym akcie, Maciej 

:<orbowa naprawdę przeżyje rzeź, gdyż ubezp i eczył się uprzednio. W innym 

dramac ie - zgodnie z Witkiewiczowską zasada kontynuowania wątków -

pojawi się jako Wahaza r. Pozorów nierzeczywistośc i „grze o Ta jemnicę" 

.v Macieju Korbowie dodaje szczególna atmosfera, jaka jej towarzyszy; 
::>astacie mówią bez przerwy o śnie, budzeniu się ze snu, urojeni u. Poszu

~ uiac iedynej rrnczywistości naprawdę realnej, to jest Tajem nicy Istn ien ia, 

•racą kontakt z rzeczywistościa fizyczną, ktora je otacza. Świat zewnętrzny, 
~ Niat zjawisk fizycznych okazuje się sztuczny, przemijający i n i eważny, jak 

często dzieje się w sztuce groteskowej. Wydarzenia fantastyczne z punktu 

w idzenia zdrowego rozsądku mogą ich do doznania Tajemnicy zbliżyć. Po

n iewa ż nie są w stanie doznać jej no gruncie prawdziwej sztuki („.) kon
struują wydarzen ia „sztuczne", chcąc oszukać absolut i siebie. („) 

W Macieju Korbowie postac ie główne świadomie zawiązu j o organiza
cję, klub. CzGsto o tym mówią. Gdy 'ewolucja w sensie najdosłowniejszym 

ołocze do drzwi, lokaj tak mówi do Korbowy: „Ekscelencjo - ludzie sq 

pod bramą. Jedni chcą wysadzić wszystko -- inni mówiq, że nie można, 

bo jest muzeum (.„) Mówią o klubie naszym, zdają się wied zieć wszystko". 

Przedstawienie klubu obok muzeum wydoje się nieprzypadkowe: „klub 

1tajemniczonych" z Macieja Korbowy, podobn ie jak inne, jest naprawdę 

rezerwatem dawnego typu człow i eka, ginącego indywidualisty, jak muzeum 

- ostatnie schronienie skazanej na zagładę sztuki. Klub nazywa ny jest 

gdzie indziej kółkiem. U życie nazwy „klub" jest jednak sł u szn i ejsze: posta

c ie są dobrze zorganizowane, posiadają nawet statut klubowy. („ .) W tok 

zorga n izowanym klubie uprawiono jest twórczość życiowa, wyp róbowywane 
sq je j najróżniejsze warianty: narkotyki, orgie, wystawianie s ię na n iebez

p i eczeństwo, nawet z.brodnia dokonana no adeptce, mającej dostąpić 

Jtojemniczenia - Coyambe. Wszystko będzie wybaczone i wszystko jest 

d ozwolone. Moralność jest przecież narzucono indywiduum przez społe-

zeń stwo , które w ten sposób broni się przed samowolą tyranów, ochrania 

Jednostki słabe, które winne zginąć w bezlitosnej, ale jedyni e autentycznej 

voice o byt, ujmowanej w sposób postdarwinowski. Wszystko jest dozwolo
ne, gdyż: „Jeden moment poczucia tajemnicy wart jest miliony nowych dzieł 
i nawet nowych istnień stworzonych". 

(Grotesko w teatrze Stanisławo Ignacego 
\l itkiewiczo, Wrocław 1973, s. 155-161) 
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SZTUKI WITKACEGO 
REŻYSEROWANE PRZEZ KRYSTIANA LUPĘ 

1. NADOBNISIE I KOCZKODANY 

Kraków, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Solskiego. 
Teatr Szkolny. Premiera 811977 
Przedstawienie dyplomowe studentów IV roku Wydziału Aktorskiego 

2. WARIAT I ZAKONNICA 
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Wrocław, Studio Teatralne Telewizji. Premiera 20 11978 (program I, 
godz. 21.30). 

„ 

-

3. NADOBNIS IE I KOCZKODANY 

Jelenia Góra, Teatr im. Norwida. Premiera 19 111978. Na IV Ogólno
polskich Konfrontacjach Teatralnych Klasyki Polskiej (11 IV 1978) Krystian 
Lupa otrzymał wyróżnienie za reżyserię i scenografię do tego przed
stawienia. Było ono pokazywane w Warszawie (Teatr Żydowski, 14 VII 
1978), Wrocławiu (Teatr Współczesny, 7 X 1978), Słupsku w ramach 
IV Słupskiego Tygodnia Teatralnego (24-25 IV 1979), na Węgrzech 

(Veszprem - 30 XI 1978; Szekesfehervar - 28 XI 1978; Budapeszt -
3 Xll 1978), we Włoszech w dniach 27 Ili - 4 IV 1980 (Bolonio, Cervio, 
Cervolcore, Fuenza) oraz w Bautzen w NRD (3 VII 1980), 
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.4. PRAGMATYŚCI 
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.elenia Góro, Teatr im. Norwida (Scena Studyjna). Premiera 25 X 1981. 
Występy na /ęgrzech N VeszprerP, Szekesfehervar, Ajka, Sopron (1 8- 26 
V 1982) oraz w Krakowie (29-30 V 1982}, Wrocławiu (11 V 1983), Łodzi 
(25---27 X 1983), Warszawie (11-12 Xll 1985). Udział w IX Ogólnopol
skich Konfrontacjach Klasyki Polskiej (21 IV 1983) - nagroda dla 
Krystiano Lupy rn reżyserię. Występ no XXII! Kaliskich Spotkaniach 
Teatralnych (9 V 1983) - wyróżnienie dla zespołu aktorskiego. Występy 
v Zakopanem podczas Zakopiańskich Prezentacji Artystycznych (16-17 
1985). 

• 

5. BEZI MI ENNE DZ IEŁO 

Kraków, Stary Teatr (Teatr Kameralny). Premiera 19 Xl l 1982. Udział 

w Ogó lnoposkich Konfrontacjach Teatralnych - Klasyka Polska (1111983) 

6 . MACIEJ KORBOWA I BELLATRIX 

Jelenia Góra, Teatr im. Norwida. Prapremiero 6 IV 1986. 
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Spis treści 

1. Stanisław Ignacy Witkiewicz (nota biograficzna) 

2. Janusz Degler: Prapremiera „Macieja Korbowy i Bellatrix" 

- Rękopis „Macieja Korbowy i Bellatrix" 

3. Stanisław Ignacy Witkiewicz: Nieznane fragmenty „Macieja 
Korbowy i Bellatrix" 

4. Lech Sokół: Między „Klubem wtajemniczonych" a rewolucją 

5. Sztuki Witkacego reżyserowane przez Krystiana Lupę 

Redakcja programu 

JANUSZ DEGLER 

„ 

Kierownik techniczny - Leszek Dołek 

Kierownik sceny - Kazimierz Grygorowicz 

Brygadzista - Czesław Góra 

Swiatło - Walerian Stolarczyk 

Akustyk - Mirosław Kobus 

Rekwizytor - Stanisław Nowosielski 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej - Bronisław Laszczyk 

perukarskiej - Genowefo Biel 

elekroakustycznej - Walerian Stolarczyk 

malarskiej - Henryk Oleszkiewicz 

tapicerskiej - Andrzej Michalski 

stolarskiej - Jerzy Beran 

szewskiej - Tadeusz Jonak 

DZG JG 271212-2-0513/86 100 br. o 12 k. A4 J-19 



• 



„, -t -

• ( '"'j i;."'/ "~ o:·-~ ':~Ot •. ;~ 
f>E.'1.J _A t ~ I { 

.. ' -1rr" 

'f'Y.o,1/1 Of, ~t''Atl'l i,1f,)i<' :i 



' 

l 
ł 

ft 
,1.! 

li -- . 

/ 
;l 

li 
I 
\ 

,• ,, 
'i 
i 

., 

' I I 



{-
- . I f 



I 
/ 

:,4; 

„ 
' 


