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( ... Dziwną dla oka jest rzeczą, że im bliżej Francji i Anglii, tern 
mniej znajdujemy gwałtownych wypadków szału, który u nas celuje 
dzikością , gwałtownością i trwałością. 
Im dalej od nas na zachód północny, tern mniej postrzegamy w za
kładach odleżyn i onych krwawych guzów usz; tern więcej uzna
nia, że zakłady dla obłąkanych przynoszą podwójny pożytek dla 
zdrowej części ludności; bo nietylko usuwają przeszkody i niebez
pieczeństwa, jakie obłąkani w rodzinie i gminie przynoszą, lecz 
nadto w zakładach umieszczeni prpdukują więcej niż spożywają. 
Przy dokładnym zbadaniu wszystkich okoliczności, nietrudno wy
tłómaczyć powyższe zjawiska. 
Wybuchy szału są łagodniejsze w Anglii, ponieważ szałowi chorzy 
z całą ostrożnością i ludzkością oddawani bywają jak najprędzej 
do zakładów. 
U nas zaś i w Niemczech bywają tego rodzaju chorzy, pierwej przez 
krótszy lub dłuższy czas wiązani, 1magani, i nieludzko traktowani. 
Nad Renem, nawet w Alzacji, ząuważył Dr. Pelmann, Dyrektor 
zakładu w Stefansfeld, że chorych f)Załowych przewożą do zakładu 
powrozami krępowanych, pokaleczonych, głodzonych i w inny spo-
sób sponiewieranych. , 
Radzi on, ażeby każda gmina nabyła od zakładu kaftan i w razie 
danym, użyła go dla swoich szałowych. 
Za niską cenę zakład w Stefansfeld, dostarcza gminom takich kaf
tanów. 
To dowodzi, że szałowi nawet w tamtych okolicach Europy, są przez 
ludność źle traktowani, przez co groza napadów tylko się wzmacnia. 
Doświadczenie moje własne pouczyło mię, że lud nasz obchodzi się 
z chorymi szałowymi w sposób, który sam jest w stanie rozdrażnić 
układ nerwowy, a cały zapas osobistego odporu doprowadzić do 
najstraszniejszego podrażnienia. 

„O publicznej opiece nad obłąkanymi 
i zakładach psychiatrycznych". 

Sprawozdanie z podróży naukowej w 1875 roku 
odbytej przez Dr. Edwarda Sawickiego. 
Lwów. Nakładem autora. 1875. 
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( ... ) Nie wiem czy też było rzeczą wskazaną, wystawić ten dramat 
w naszym teatrze, który ma wszak zadanie p r z e d e w s z y s t k i e m 
Pe da g o g i c z n o - oś w i at owe, sztuka ta bowiem nie jest istotnie 
strawą odpowiednią dla szerszych warstw. 
Wstrzymanie sprzedaży biletów na galerię i zakaz bywania dla mło

dzieży - nie zawsze jest dostatecznym środkiem zapobiegawczym. Sztuka 
grana była przez wszystkich artystów (z wyjątkiem p. Guttnera, który 
nie umiał roli) bardzo dobrze. Oczywiście „dobrze" w znaczeniu reali
stycznem, niekoniecznie zgodnie z intencją autora. P. Grolicki z dużą 

ekspresją i umiarem artystycznym odtworzył trudną rolę warjata. 
Bardzo subtelnie i interesująco wypadła rola siostry w interpretacji 
p. Szadurskiej. Swietnym w mimice i charakteryzacji był p. Malinowski 
w roli żydka-lekarza przerzucając się bardzo umiejętnie z groteski 
w tragizm końcowej sceny. Bardzo dobry epizod dał p. Kwaskowski. 
Teatr na premierze był zapełniony - autora wywoływano i oklaskiwano. 

Sato 

Fragment recenzji z prapremiery. 
„Słowo Pomorskie" nr 104 
Toruń 1924. 

.> 

„Wariat i pielęgniarka" 
i Pani Sato. 

Napaść skutecznie, przynaJmmeJ pozornie, można w kilku słowach -
wszakże odpowiedź na napaść wymaga całych foliałów. Ograniczę się 
do zrobienfa paru uwag pani „Sato", która napadła mnie w „Słowie 
Pomorskim" za moją sztukę „Wariat i pielęgniarka", wystawioną 
w Teatrze Miejskim w Toruniu. ( ... ) 

Każdy krytyk starannie ukrywa przed nami swe duchowe oblicze, 
okazując je tylko pod maską koncepcji życiowych czy społecznych, 
dowcipów i aforyzmów. Ale kim jest on, jako krytyk sztuki, nie wiemy 
przeważnie nigdy, nie możemy nawet w przybliżeniu tego wyprowadzić 
z jego recenzji, ponieważ o stronie artystycznej krytykowanych utwo
rów nie mówi on prawie nic. Stosuje się to do wszystkich znanych mi 
recenzentów i p. Sato nie różni się niczym dodatnim od krytyków sto
łecznych, posiada za to wszystkie ich wady. 
1) Jeśli publiczność nic nie wie, jakie są różnice między futuryzmem 

np. a ekspresjonizmem można jej to wybaczyć. Ale jeśli się do tego 
przyznaje krytyk, to powinien bezwzględnie przestać pisać krytyki 
i przyłączyć się do publiczności, a w żadnym już razie nie pisać 
objaśniających ogólnych wstępów, tylko opowiedzieć naiwnie swoje 
wrażenia ze sztuki. 

2) Artysta nie może w komponowaniu sztuki krępować się tym, że dzi
waczna jej treść życiowa może odciągnąć widzów od czysto arty
stycznych wrażeń. Dość będzie, jeśli stworzy naprawdę dzieło sztuki 
(choćby nawet obciążone wadami), a nie sceniczną kondensację jakie
goś wycinka życia. Co innego jest opracowanie sceniczne danego 
tematu, a co innego konsolidacja koncepcji czysto :formalnej . 

3) Nie wiem, ile razy mówiłem już, że nie wykluczam sensu i że n'ie 
o bezsens mi idzie, lecz o to, aby elementy życiowe nie były istotą 
danego utworu, tylko pretekstem dla czysto formalnych wartości. 
Wynik w teatrze zależy też od wystawienia i gry artystów. Utwór 
Chopina można zagrać i czysto muzycznie, i sentymentalnie - nie 
dowodzi to jednak, że uczucia są główną jego treścią. 

4) Na twierdzenie, że teatry kresowe powinny być przede wszystkim 
instytucjami pedagogicznymi mogę powiedzieć tylko to, że .teatry 
tak stołeczne, jak i kresowe muszą być przede wszystkim instytucjami 
artystycznymi. Ale dziś sytuacja jest taka, że teatry zamiast pod
nosić publiczność do swego artystycznego poziomu, obniżają się do 
poziomu publiczności - skutkiem czego teatF w objęciach publiczności 
stacza się w otchłań zupełnego upadku. Upadła „publiczność" zosta
nie, ale teatr musi zginąć, o i le nie stanie się naprawdę świątynią 
sztuki, normalnej czy personalnej - wszystko jedno - ale sztuki, 
a nie realistycznym interesem. · 

Witkacy 



Jan Błoński 
Stanisław Ignacy Witkiewicz budził swoim życiem tak rozmaite uczu

cia u współczesnych, że najlepiej będzie ograniczyć się do przypomnienia 
wydarzeń, nie wdając w oceny, których mu ludzie nie skąpili - za
fascynowani, zabawieni, oburzeni, pogardliwi, najczęściej zaś po prostu 
zmistyfikowani przez pisarza, który lubował się w inscenizowaniu 
złośliwych czy osobliwych przygód, spotkań i błazeństw. 

Witkacy (taki sobie Witkiewicz przybrał później pseudonim czy prze
zwisko) urodził się 24 lutego 1885 r. w Warszawie jako syn Stanisława 
Witkiewicza i Marii z Pietrzkiewiczów, nauczycielki muzyki. Jego ojciec 
pochodził ze Żmudzi i działał początkowo w Warszawie, wkrótce jednak 
po narodzeniu jedynego syna przeniósł się do Zakopanego. Ten malarz, 
krytyk, publicysta z latami urósł na czołowy autorytet plastyczny i na
wet - na sumienie polskiej sztuki i literatury. Od wczesnego dzieciń
stwa - świadkami chrztu byli Helena Modrzejewska i góralski bajarz 
Sabała„. - młody Staś rósł w środowisku niezwykłym pod wszelkimi 
względami, a zwłaszcza intelektualnym: w domu rodzicielskim poznał 

wszystkie wielkie postacie ówczesnej polskiej kultury. 
Uczył się prywatnie, ponieważ ojciec był wrogiem przymusu szkol

nego i dyscypliny wychowawczej. Maturę zdał jako ekstern we Lwo
wie w 1903 r. Bardzo wcześnie objawił rozmaite zdolności, przede wszyst
kim plastyczne, ale także literackie i nawet filozoficzne . Wbrew woli 
ojca studiował w latach 1904-1905 w Akademii Sztuk Pięknych w Kra
kowie. Dla poznania świata i studiów malarskich wyjeżdżał do Niemiec, 
Włoch i Francji gdzie m . in. zaznajomił się z malarstwem kubistycznym. 
Przeżył wielką miłość do znanej aktorki Ireny Solskiej. Zaprzyjaźnił się 
w młodości z Leonem Chwistkiem, malarzem i filozofem, słynnym etno
logiem Bronisławem Malinowskim, poetą Tadeuszem Micińskim i kilkoma 
innymi przyszłYmi twórcami; także w późniejszym okresie prowadził 

bardzo bujne życie towarzyskie, któremu sprzyjała jego wielka fantazja 
i niezmożona energia intelektualna. Mimo prób filozoficznych i napi
sania (nie wydanej) powieści uważał się przede wszystkim za malarza 
i plastyce poświęcał do 1914 r. przeważną część swoich trudów. 

Przygnębiony tragiczną śmiercią narzeczonej, Jadwigi Janczewskiej, 
na początku 1914 r. wyruszył do Australii jako współpracownik Mali
nowskiego, kierownika naukowej wyprawy etnograficznej. Po wybuchu 
wojny musiał - jako poddany rosyjski - wrócić z Sydney do Peters
burga, gdzie wstąpił do oficerskiej szkoły wojskowej. W stopniu porucz
nika brał udział w walkach frontowych, następnie zaś stał się świadkiem 
wydarzeń rewolucyjnych . Przeżycia w Rosji wywarły na Witkacym 
szczególnie głębokie wrażenie: oglądał rozpad machiny państwowej, roz
kład warstw wyższych, który przybierał nieraz na poły obłąkańcze for
my, wreszcie wstrząsy wojny domowej: Rewolucję Październikową uwa
żał za najważniejsze wydarzenie naszych czasów. W 1918 r. wrócił do 
Polski i zamieszkał w Zakopanem. 

Bywając często w Krakowie i Warszawie, włączył się w ożywioną 

działalność artystyczną lat powojennych. W latach 1918-1922 współpra
cował z awangardową grupą malarzy i poetów „Formiści"; następnie 

z czasopismem „Zwrotnica". Próbował również prowadzić w Zakopanem 
awangardowy teatr amatorski (1925-1927). W roku 1923 ożenił się 

z Jadwigą z Unrugów. W 1931 stracił matkę, do której był bardzo 
przywiązany. 

Wszystko niemal, co w twórczości literackiej i estetycznej Witkiewj
cza najciekawsze, powstało w latach 1918-1934. Najpierw zajął się dzia
łalnością teoretyczną i dramatopisarską: o pierwszej najlepiej świadczą 
„Nowe formy w malarstwie„." (1919), o drugiej - około trzydzieści sztuk, 
z których wszakże część zaginęła . Pisano o Witkiewiczu sporo i kilka 
jego sztuk wystawiono; w szczególności zasługują na uwagę głośne po
lemiki z Chwistkiem i czołowym krytykiem Karolem Irzykowskim. Jed
nakże wszystko, co robił, traktowano jako „eksperymenty" :i - mimo 
obecności w życiu intelektualnym dwudziestolecia, pierwszej jego połowy 
zwłaszcza - Witkacy nigdy nie doczekał się rzetelnego i powszechnego 
uznania. Lepiej od sztuk przyjęto powieści, do których zabrał się 

w roku 1926 („Pożegnarue jesieni" i „Nienasycenie"). 
Po roku 1930 energia twórcza Witkiewicza niewątpliwie osłabła. 

Zniechęcony do sztuki - albo do przyjęcia, które spotkało jego sztukę? 
zajmował się głównie filozofią („Pojęcia i twierdzenia implikowane przez 
pojęcie istnienia", 1935). Utrzymywał się - nader skromnie - z ma
lowania portretów, z pracy literackiej (był doskonałym polemistą j fe
lietonistą) i z pomocy rodziny. Mieszkał to w Warszawie, to, częściej, 

w Zakopanem. W ostatnich latach przed wojną wpadał. w coraz sil
niejsze chorobliwe przygnębienie. Po jej wybuchu, opuściwszy War
szawę, odebrał sobie życie na wieść o ostatecznej katastrofie, 18 wrześ
nia 1939 r . na Polesiu. 



Jeszcze raz powtarzam: artysty, który czegoś od siebie wymaga, 
nie oburzy nigdy na jsurowsza, rzeczowa krytyka, ale musi 
oburzyć : głupota i zła wola, lekkomyślność, mówienie o czemś, 
o czem się nic nie wie, fałszywy punkt widzenia na Sztukę 
wogóle, w ydawanie sądów na podstawie nieistotnych kryter jów 
i mieszanie w krytykę spraw osobistych. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
„Teatr" Krakowska Spółka 

Wydawnicza 1923. 

le zbiorow 
" , u Dokumentacjt 

lG ZASP 

Teatr STU założył Krzysztof Jasiński 21 lat temu - 20 lutego 1966 r. 
Najpierw był to teatr półzawodowy i studencki, a od 1975 r. - zawo
dowy. Od chwili uzyskania statusu zawodowego Teatr STU działa pod 
patronatem Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych w Warszawie. 
Krytyka i publiczność określały STU jako teatr „awangardowy, arty
styczny, literacko-aktorski, widowiskowy, otwarty, młody, polityczny, 
pokoleniowy" itp. 
Dotychczasowy dorobek teatru to 56 premier teatralnych i 19 widowisk. 
Spektakle prezentowane były w wielu miastach Polski i za granicą 
(19 krajów na czterech kontynentach). 
Qd 1967 r. działa przy Teatrze STU Studio Aktorskie, w którym zreali
towano 16 warsztatów teatralnych. 
~pektakle najbardziej znaczące w rozwoju ideowym i artystycznym 
t l'.atru: 
„Spadanie" (1970) - spektakl będący oceną wydarzeń roku 1970 w Pol
sce i próbą odnalezienia własnej formuły teatru dokumentalnego, obwo
łany manifestem politycznym młodego pokolenia Polaków. 
„Sennik Polski" (1971) - spektakl podejmujący obrachunek z funkcjo
nującymi w naszym społeczeństwie mitami i stereotypami, leżącymi 
u podstaw myślenia i działania współczesnego Polaka. 
„Exodus" (1974) - poemat obrzędowy Leszka A. Moczulskiego. 
„Pacjenci" (1976) - widowisko buffo na motywach powieści M. Bułha
kowa „Mistrz i Małgorzata". 
„Donkichoteria" (1980) - spektakl kontynuujący formułę myślową i este
tyczną zapoczątkowaną „Spadaniem" i „Sennikiem Polskim", podejmujący 
w ostrej, groteskowo-pamfletowej formie sprawy Polaków. 
„Noc tysiączna druga" (1986) - komedia C. K. Norwida dedykowana 
aktorom Teatru STU na dwudziestolecie. 
„Wariat i zakonnica" - nawiązuje do tradycji spektakli literacko-aktor
skich, które były specjalnością STU w początkach istnienia. 
Obok przedstawień własnych Galeria Teatru STU prezentuje najwybit
niejszych - krajowych i zagranicznych - artystów teatru i estrady. 
Ponadto w Teatrze STU działa Studio Nagrań Dźwiękowych ZPR, w któ
rym nagrywa się muzykę dla potrzeb przemysłu fonograficznego oraz 
teatru i filmu. Teatr STU jest zbiorowym członkiem Polskiego Klubu 

· Ekologicznego. 

DN-6. 692/86. 1000. A-17/3637 
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Dziwną dla oka jest r~czą, że im bliżej Francji i Anglii, tern mniej znajdujemy gwałtownych 
wypadków szału, który u nas celuje dzikością, gwałtownością i trwałością. 

Im dalej od nas na zachód północny, tern mniej postrzegamy w zakładach odleżyn i onych 
krwawych guzów usz; tern więcej uznania, że zakłady dla obłąkanych przynoszą podwójny pożytek 
dla zdrowej części ludności; bo nietylko usuwają przeszkody i niebezpieczeństwa, jakie obłąkani 
w rodzinie i gminie przynoszą, lecz nadto w zakładach umieszczeni produkują więcej niż 

spozywaJą. 

Przy dokładnym zbadaniu wszystkich okoliczności, nietrudno wytłómaczyć powyższe zjawiska. 
Wybuchy szału są łagodniejsze w Anglii, ponieważ szałowi chorzy z całą ostrożnością 

i ludzkością oddawani bywają jak najprędzej do zakładów. 
U nas zaś i w Niemczech bywają tego rodzaju chorzy, pierwej przez krótszy lub dłuższy czas 

wiązani, smagani, i nieludzko traktowani. Nad Renem, nawet w Alzacji, zauważył Dr. Pelman, 
Dyrektor zakładu w Stefansfeld, że chorych szałowych przewożą do zakładu powrozami 
krępowanych, pokaleczonych, głodzonych i w inny sposób sponiewieranych. 
Radzi on, ażeby każda gmina nabyła od zakładu kaftan i w razie danym, użyła go dla swoich 
szałowych. 

Za niską cenę zakład Stefansfeld, dostarcza gminom takich kaftanów. 
To dowodzi, że szałowi nawet w tamtych okolicach Europy, są przez ludność źle traktowani, 

przez co groza napadów tylko się wzmacnia. Doświadczenie moje własne pouczyło mię, że lud nasz 
obchodzi się z chorymi szałowymi w sposób, który sam jest w stanie rozdrażnić układ nerwowy, 
a cały zapas osobistego odporu doprowadzić do najstraszniejszego podrażnienia. 

„O publicznej opiece nad obłąkanymi i zakładach psychiatrycznych''. 
Sprawozdanie z podróży naukowej w 1875 roku odbytej przez Dr. Edwarda Sawickiego. 

Lwów. Nakładem autora . 1875. 



..JAN Bl.OŃSKI 

S tanisław Ignacy Witkiewicz budził swoim życiem tak 
rozmaite uczucia u współczesnych, że najlepiej bę
dzie ograniczyć się do przypomnienia wydarzeń, nie 

wdając się w oceny, których mu ludzie nie skąpili -
zafascynowani, zabawieni, oburzeni, pogardliwi, najczęś
ciej zaś po prostu zmistyfikowani przez pisarza, który 
lubował się w inscenizowaniu złośliwych czy osobliwych 
przygód, spotkań i błazeństw. 

Witkacy (taki sobie Witkiewicz przybrał później pseu
donim czy przezwisko) urodził się 24 lutego 1885 r. 
w Warszawie jako syn Stanisława Witkiewicza i Marii 
z Pietrzkiewiczów, nauczycielki muzyki. Jego ojciec po
chodził ze Żmudzi i działał początkowo w Warszawie, 
wkrótce jednak po narodzeniu jedynego syna przeniósł 
się do Zakopanego. Ten malarz, krytyk, publicysta z lata
mi urósł na czołowy autorytet plastyczny i nawet - na 
sumienie polskiej sztuki i literatury. Od wczesnego dzieciń
stwa - świadkami chrztu byli Helena Modrzejewska 
i góralski bajarz Sabała ... - młody Staś rósł w środowi
sku niezwykłym pod wszelkimi względami, a zwłaszcza 
intelektualnym: w domu rodzicielskim poznał wszystkie 
wielkie postacie ówczesnej polskiej kultury. 

Uczył się prywatnie, ponieważ ojciec był wrogiem 
przymusu szkolnego i dyscypliny wychowawczej. Maturę 
zdał jako ekstern we Lwowie w 1903 r. Bardzo wcześnie 
objawił rozmaite zdolności, przede wszystkim plastyczne, 
ale także literackie i nawet filozoficzne. Wbrew woli ojca 
studiował w latach 1904-1905 w Akademii Sztuk Pięk
nych w Krakowie. Dla poznania świata i studiów malar
skich wyjeżdżał do Niemiec, Włoch i Francji gdzie m.in. 
zaznajomił się z malarstwem kubistycznym. Przeżył wiel
ką miłość do znanej aktorki Ireny Solskiej. Zaprzyjaźnił 
się w młodości z Leonem Chwistkiem, malarzem i filozo
fem, słynnym etnologiem Bronisławem Malinowskim, 
poetą Tadeuszem Micińskim i kilkoma innymi przy
szłymi twórcami; także w późniejszym okresie prowadził 
bardzo bujne życie towarzyskie, któremu sprzyjała jego 
wielka fantazja i niezmożona energia intelektualna. Mi
mo prób filozoficznych i napisania (nie wydanej) powieści 
uważał się przede wszystkim za malarza i plastyce po
święcił do 1914 r. przeważną część swoich trudów. 

Przygnębiony tragiczną śmiercią narzeczonej, Jadwigi 
Janczewskiej, na początku 1914 r. wyruszył do Australii 
jako współpracownik Malinowskiego, kierownika na
ukowej wyprawy etnograficznej. Po wybuchu wojny 
musiał - jako poddany rosyjski - wrócić z Sydney do 

Petersburga, gdzie wstąpił do oficerskiej szkoły woj
skowej. W stopniu porucznika brał udział w walkach 
frontowych, następnie zaś stał się świadkiem wydarzeń 
rewolucyjnych. Przeżycia w Rosji wywarły na Witkacym 
szczególnie głębokie wrażenie: oglądał rozpad machiny 
państwowej, rozkład warstw wyższych, który przybierał 
nieraz na poły obłąkańcze formy, wreszcie wstrząsy wojny 
domowej: Rewolucję Październikową uważał za najważ
niejsze wydarzenie naszych czasów. W 1918 r. wrócił do 
Polski i zamieszkał w Zakopanem. 

Bywając często w Krakowie i Warszawie, włączył się 
w ożywioną działalność artystyczną lat powojennych. 
W latach 1918 -1922 współpracował z awangardową 
grupą malarzy i poetów „Formiści"; następnie z czasopis
mem „Zwrotnica". Próbował również prowadzić w Zako
panem awangardowy teatr amatorski (1925-1927). W ro
ku 1923 ożenił się z Jadwigą z U n rugów. W 1931 stracił 
matkę, do której był bardzo przywiązany. 

Wszystko niemal, co w twórczości literackiej i este
tycznej Witkiewicza najciekawsze, powstało w latach 
1918-1934. Najpierw zajął się działalnością teoretyczną 
i dramatopisarską: o pierwszej najlepiej świadczą „Nowe 
formy w malarstwie ... " (1919), o drugiej - około trzydzie
ści sztuk, z których wszakże część zaginęła. Pisano 
o Witkiewiczu sporo i kilka jego sztuk wystawiono; 
w szczególności zasługują na uwagę głośne polemiki 
z Chwistkiem i czołowym krytykiem Karolem Irzykow
skim. Jednakże wszystko, co robił, traktowano jako 
„eksperymenty" i - mimo obecności w życiu intelektual
nym dwudziestolecia, pierwszej jego połowy zwłaszcza -
Witkacy nigdy nie doczekał się rzetelnego i powszechnego 
uznania. Lepiej od sztuk przyjęto powieści, do których 
zabrał się w roku 1926 („Pożegnanie jesieni" i „Nienasyce
nie"). 

Po roku 1930 energia twórcza Witkiewicza niewątp
liwie osłabła. Zniechęcony do sztuki - albo do przyjęcia, 
które spotkało jego sztukę? zajmował się głównie filozofią 
(„Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie ist
nienia", 1935). Utrzymywał się - nader skromnie -
z malowania portretów, z pracy literackiej (był dosko
nałym polemistą i felietonistą) i z pomocy rodziny. 
Mieszkał to w Warszawie, to, częściej w Zakopanem. 
W ostatnich latach przed wojną wpadał w coraz silniejsze 
chorobliwe przygnębienie. Po jej wybuchu, opuściwszy 
Warszawę, odebrał sobie życie na wieść o ostatecznej 
katastrofie, 18 września 1939 r. na Polesiu. 

„WARIAT I ZAKONNICA" W TEATRZE STU W KRAKOWIE 
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„WARIAT I ZAKONNICA" W TEATRZE WSPÓŁCZESNYM WE WROCŁAWIU ANDRZEJ HAUSBRANDT 

PUZZLE ALBO (WITKACY) 3 

„Piekielne pomysły (Działają na zmysły). A dusza 
gdzieś skryta, (Nikt o nią nie pyta" - powiada szalony 
(dementia praecox) poeta Mieczysław Walpurg. I słowa 
te, w całej rozciągłości, można ,uznać za przesłanie 

eksperymentu teatralnego, który jesienią 1991 roku prze
prowadził w Krakowie Krzysztof Jasiński. Pokazał on 
mianowicie trzy przedstawienia Wariata i zakonnicy 
Witkiewicza wyreżyserowane na trzech różnych scenach: 
w krakowskim Teatrze STU, wrocławskim Teatrze 
Współczesnym i mińskim (b. ZSRR) Teatrze im. Gor
kiego. Wszystkie we własnej identycznej inscenizacji, 
z takimi samymi dekoracjami, kostiumami, ilustracją 
muzyczną. Oczywiście, nie byłoby w tym nic oryginal
nego, żaden tam „piekielny pomysł", gdyby spektakle 
odbywały się kolejno, jeden po drugim. Ale Jasińskiemu 
zaświtał szczególny pomysł: postanowił on wymieszać 
obsady w dwu etapach. Na pierwszym i drugim przed
stawieniu nie zmieniając liczby występujących postaci, na 
ostatnim sumując obsady. W praktyce wyglądało to w ten 
sposób, że na „pierwsze danie" poszła para z Wrocławia 
(Walpurgi Burdygiel), para z Mińska (obie Siostry) plus 
krakowska reszta; na „drugie" - trójka wrocławian 
(Siostry i dr Griin),jeden aktor miński (Burdygiel) i dalszy 
ciąg z Krakowa. Deser stanowiła kombinacja wszystkich 
zespołów grających łącznie. 

Efekt tego pomysłu istotnie podziałał na zmysły. 
Zwłaszcza na zmysł humoru. Ale nie tylko i bynajmniej 
nie poprzez zanarchizowanie porządku widowiska. Zawi
rowanie obsadowe nie popsuło bowiem konstrukcji 
przedstawienia. Przeciwnie, działania aktorskie we wszyst
kich realizacjach były tak precyzyjnie pomyślane i z taką 
dokładnością wykonywane, że mechanizm teatru funk
cjonował niczym szwajcarski zegarek. Poszczególne tryby 
wchodziły w siebie, zazębiały się i wszystko pasowało 
idealnie. Płynność, rytm kolejnych scen rozwijały się 
harmonijnie w myśl jednego programu, stanowiąc coś 
w rodzaju kalek pierwotnego pomysłu . Przypominało to 
wszystko popularną jeszcze niedawno zabawę w układa
nki zwane puzzlami. Czyli zbieranie drobnych elementów 
w całość według nadrzędnego, skomplikowanego wzoru. 

Jeżeli Siostra Anna z Mińska (Anna Małankina) 

w pierwszej scenie siadając na krześle charakterystycz
nym gestem poprawiała fałdy habitu, to w identyczny 
sposób tę samą czynność wykonywały jej koleżanki 

z Wrocławia (Katarzyna Żak) i z Krakowa (Maja Bareł
kowska). W zakończeniu II aktu tytułowy wariat - Wal
purg - wykonuje sam na scenie efektowny, spontaniczny 
taniec z łóżkiem. Jest on czymś w rodzaju eksplozji 
szaleństwa, jednym potężnym wybuchem emocji, czynem 
wymykającym się wszelkiej kontroli i porywającym ak
tora. Ale wszyscy Walpurgowie z obsad Jasińskiego, tzn. 

Dariusz Gnatowski, Cezary Żak i Aleksander Tkaczonek 
robią to jednakowo, z taką samą precyzją, jak by odliczali 
na centymetry kroki, na sekundy tempo, na takty gesty. 
Puzzle trafiają w przeznaczone im fragmenty obrazu. 
Sztukę zamyka nieco sataniczna scena: Siostra Barbara, 
zamknięta w celi dla szaleńców, dosiada ogromnego 
reflektora i rozhuśtana przez Griina odbywa na bujającej 
w powietrzu latarni lot czarownicy w otchłań obłędu. Ten 
ocierający się o cyrk pomysł wykonawczynie realizują 
znów na puzzlową modłę - identycznie wszystkie trzy. 
A więc jeśli wszystko jest takie same, cóż z tego wynika? 
W czym zaskakujący efekt eksperymentu? 

Otóż z tego ciągu tożsamości reżyserskich rodzi się 
nowy, szerszy konflikt dramaturgiczny, mający jednak 
swe źródło nie w literaturze, nie w scenariuszu, a w zabie
gu obsadowym. W samej istocie aktorstwa. Mimo cał
kowitego zunifikowania działań scenicznych, nagle, nie
oczekiwanie zderzają się osobowości, style gry, interp
retacje aktorskie nie doszlifowane wzajem do siebie przez 
długi ciąg wspólnych prób, uformowane dla innych 
całości, dla innego odbioru zarówno partnerów scenicz
nych jak i widowni. Stąd każda sytuacja dramatyczna, 
mimo pozornej identyczności we wszystkich realizacjach, 
obradzała serią zaskoczeń, tak dla grających jak i publicz
ności. Jasiński, powtarzając identyczny zamysł insceniza
torski, nie mógł (a myślę, że nie pragnął) zrealizować 
ideału Craiga: aktora nadmarionety. Kształtując spektakl 
poprzez żywych, czujących, zindywidualizowanych artys
tów, musiał zdać się na tworzące się między nimi relacje 
i wzajemne odkształcenia interpretacyjne, utrwalone 
w procesie prób. To wszystko burzył nowy, zaskakujący 
porządek rzeczy, który wprawdzie proponował utrwalo
ną formę, ale z inną treścią. Z innymi osobowościami 
aktorskimi, z innymi ludźmi. 

Można powiedzieć, że są to wszystko sprawy, o któ
rych wie każdy reżyser, każdy recenzent, każdy nieco 
bardziej wyrobiony widz. Ale wiedzieć - to jedno, 
zobaczyć zaś - to drugie. I właśnie zasługą owego 
pokazu krakowskiego było zaprezentowanie in vivo 
owego zjawiska. W pierwszym rzędzie ukazanie ogromnej 
różnicy między tym, co jest rolą, a co postacią w teatrze. 
Najwyraźniej zresztą uwidocznione w ostatnim „sumary
cznym" przedstawieniu, tzn. tym, które wprowadzało 
wszystkie obsady równocześnie. A więc trzy Siostry, 
trzech Walpurgów, trzech Burdygieli itd. Nie od razu 
zresztą, początkowo bowiem w toku akcji podmieniano 
obsady, a w toku rozwoju sytuacji zaczynano dodawać, 
lub raczej powielać, postaci. I tak w scenie miłosnego 
opętania Siostry Anny, nagle na łóżko Walpurga ładowa
ły się trzy zakonnice, każda zresztą na swój sposób 
aranżująca sytuację, trzech lekarzy ginęło od ciosu ołów-



ka szaleńców, a w finale po trzy Siostry wkraczało trzech 
zmartwychwstałych Walpurgów w towarzystwie trzech 
ożywionych Burdygieli. Tylko jedna Siostra Barbara 
odbywała swój lot na reflektorze w sabatowym finale. 

Otóż, niezależnie od komiczno-absurdystycznego efe
ktu zabiegu multiplikacji obsad, autor pomysłu - Jasiń

ski - dostarczał niejako laboratoryjnego materiału dla 
przeprowadzenia analizy postaci i roli. Materiału po
zwalającego, drogą porównań, naocznie wyodrębnić 
z dzieła dramatopisarskiego dzieło aktorskie. Rozgrani
czyć jedno od drugiego przez proste zestawienie tych 
samych ról, w identycznych inscenizacjach, analogicz
nych reżyseriach od różnych w efekcie postaci. I jeżeli 
nawet, przy tej okazji, publiczność więcej satysfakcji 
czerpała z absurdu rozkojarzonej przez powielanie osób 
rzeczywistości scenicznej, z owego świata, który istotnie 
wyszedł z formy, by przedzierzgnąć się w paranoiczną 
nadrzeczywistość, to prawdziwi amatorzy sztuki aktor
skiej mogli zadowolić się do syta obserwowaniem owego 
rozszczepiania się roli i postaci. Jednej roli w wiele 
postaci. Tych samych, a przecież różnych, nie takich 
samych. I to było właśnie „działające na zmysły", to co 
odmienne psychicznie i somatycznie w aktorze, a deter
minujące postać sceniczną. 

Dodatkowym smaczkiem tych eksperymentów na 
żywych widzach i aktorach było to, że jedna z obsad grała 
nie tylko w innym języku (po rosyjsku), ale z całym 
bagażem rosyjskiej szkoły aktorskiej, niezmiennie ciążą
cej ku tradycji Stanisławskiego. Odnajdywanie w prowa
dzeniu postaci dążenia do realizowania „swierch zada
czy", śladów pozostałego po próbach „piereżiwanja", 

poszukiwania „prawdy psychologicznej" i innych pozos
tałości „metody" - stanowiło okazję do szczególnych 
refleksji. Zwłaszcza, gdy widz uprzytamniał sobie, na 
jakim materiale dramaturgicznym wszystko to się- od
bywa. Dementia praecox dotykała Wielkiej Reformy 
wśród braw i śmiechu nabitej widowni. A przecież ci 

Rosjanie z Białorusi dali koncerty gry, popis talentu, 
mistrzostwa i dowcipu ( ... ). 

Warto na koniec zatrzymać się choćby przelotnie nad 
inscenizacją trzykrotnie pokazanego Wariata i zakonnicy. 
Pracą Krzysztofa Jasińskiego w trzech różnych teatrach. 
Sztukę, jak wiadomo, autor opatrzył wstrząsająco aktual
nym podtytułem: Nie ma złego, co by na jeszcze gorsze nie 
wyszło. Już to samo winno sprawić, by reżyser, zgodnie 
z wieloletnim nawykiem teatrów polskich, podjął trud 
wpisania inscenizacji w możliwie najdosłowniejszą ak
tualność. Naszego kraju, regionu, kontynentu, globu. 
delikatnie, pomaleńku, albo kilku brutalnymi kopniaka
mi. Bo skoro rzecz dzieje się w domu wariatów, a wszyst
ko idzie ku rozszalałemu chaosowi, cóż prostszego, jak 
dopisać inscenizacyjnym komentarzem: „czyli w Polsce" 
lub „czyli w Gruzji", „czyli w Jugosławii", „czyli w Nagor
no-Karabachii", „czyli w Soweto" itd. Parę skrótów, jeden 
pod drugim maleńki zabieg adaptatorski, scenograficzne 
aluzje, odrobina karykatury w charakteryzacji i szafa gra. 
Złe Witkacowskie na nasze jeszcze gorsze wychodzi! 

Ale Jasiński wyczuł, że tak potraktowana materia 
polityczna okazałaby się dziś wiotka, zetlała, by wy
trzymać napięcie dramaturgiczne. Więc odrzucił ponure 
szaleństwo historii na rzecz radosnego szeleństwa absur
du. I odważnie podjął wielką, pieniącą się humorem grę 
z rzeczywistością. Ciuciubabkę z logiką, berka z widow
nią, prestidigitatorskie sztuki wyciągania z cylindra już 
nie żywego królika, lecz z nicości autentycznego aktora. 
Ale niczym błysk flesza, raz po raz na szalejącej scenie 
objawiała się przelotna refleksja. Wówczas to aktorzy 
i widzowie mogli dostrzec w mgnieniu oka świat Walpur
gów, Burdygieli, dwuznacznych Sióstr i całej reszty w in
nym wymiarze. W kategoriach gry z rzeczywistością. Być 
może istotnie świat bliski stylowi Woody Allena, na 
pewno bliższy odbiorcy niż Czysta Forma Stanisława 
Ignacego Witkiewicza i Żizń w isskustwie Konstantego 
Siergiejewicza Stanisławskiego. 

„WARIAT I ZAKONNICA" W TEATRZE IM. GORKIEGO W MIŃSKU 

Teatr STU założył Krzysztof Jasiński 20 lutego 1966 roku. Po 25 latach działalności, znaczonej 
dziesiątkami spektakli, z których najgłośniejsze mogła obejrzeć publiczność w ponad dwudziestu krajach na 
trzech kontynentach, Teatr STU stanął wobec nowych wyzwań czasu. Chcąc im sprostać Krzysztof Jasiński 
powołał w 1989 roku Fundację której głównym zadaniem jest ocalenie dotychczasowego dorobku STU oraz 
zapewnienie mu dalszego istmenia i możliwości twórczego rozwoju. 

FUNDACJA STU 
e prowadzi Ośrodek Poszukiwań Teatralnych w Ochodzy, a w nim Szkołę Artystyczną, otwartą dla 

adeptów krajowych i zagranicznych 
e powołała Agencję Teatralną, zajmującą się przygotowaniem, produkcją i eksploatacją przedstawień 

teatralnych na zasadach impresaryjnych 
e organizuje festiwale teatralne 
e realizuje wielkie widowiska plenerowe 
• kolekcjonuje wielkie obrazy (eksponowane m.in. na Expo '92) 
e podjęła działalność wydawniczą (programy, plakaty, publikacje książkowe) 
• przygotowuje dla TV widowiska teatralne i rozrywkowe 
• prowadzi Studio Nagrań Dźwiękowych 
e zajmuje się organizowaniem koncertów „live", nagrywaniem i sprzedażą kaset magnetofonowych, video 

oraz CD 

• jest mecenasem Teatru STU 

*** 
Od połowy lat 80, pod szyldem Teatru STU powstało wiele spektakli, przygotowanych przez wybitnych 

artystów: reżyserów, scenografów, kompozytorów i aktorów. Dotychczasowy dorobek artystyczny tzw. 
sceny impresaryjnej STU reprezentują m.in. spektakle: 

Scenariusz dla trzech aktorów B. Schaeffera (1987) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 

Kto się boi Wirginii WoolfE. F. Albeego (1988) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 

Kolacja na cztery ręce P. Barza (1988) w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego 

Opis obyczajów wg. J. Kitowicza (1990) w adaptacji i reżyserii Mikołaja Grabowskiego 

Powrót Pana Cogito wg. Z. Herberta ( 1990) w opracowaniu i reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza 

Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca I. Erenburga (1991) w adaptacji i reżyserii Wojciecha Ziętarskiego 

Próby B. Schaeffera (1991) w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 

Plac Merkurego wg. K. I. Gałczyńskiego (1992) w opracowaniu i reżyserii Marty Stebnickiej 

Scenę impresaryjną prowadzi Agencja Teatru STU. 



Teatr STU przez długi czas był teatrem jednego pokolenia, wraz z którym dorastał i zmieniał się, 
szukając własnej drogi w życiu i sztuce. Ze STU związali się - na krótko bądź na długie lata - znani dziś 
aktorzy, kompozytorzy, scenografowie, scenarzyści, poeci i krytycy, m.in. Edward Chudziński, Jerzy 
Fedorowicz, Bolesław Greczyński, Janusz Grzywacz, Włodzimierz Jasiński, Olgierd Łukaszewicz, Jan 
Łukowski (zmarł tragicznie w 1970 r.), Krzysztof Miklaszewski, Leszek A. Moczulski, Franciszek Muła, 
Tadeusz Nyczek, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Jan Polewka, Wojciech Pszoniak, Jan Sawka, Wiesław Smełka, 
Włodzimierz Staniewski, Janusz Stokłosa, Jerzy Stuhr, Krzysztof Szwajgier, Jerzy Trela, Andrzej Zaucha 
(zginął tragicznie 10.X.1991 r.), Jerzy Zoń. 

W pierwszych latach swego istnienia STU był teatrem studenckim. W 1975 roku, zyskując mecenasa 
w Zjednoczonych Przedsiębiorstwach Rozrywkowych, stał się teatrem profesjonalnym. Poszukiwania 
i dokonania artystyczne Teatru STU odzwierciedlają następujące spektakle: 

Pamiętnik wariata (1966) - adaptacja opowiadania M. Gogola 

Spadanie (1970) - teatralny manifest pokolenia 68 

Sennik po/ski(l971) - wiwisekcja „duszy polskiej" 

Exodus (1974) - widowisko obrzędowe na kanwie poematu L. A. Moczulskiego 

Pacjenci (1976) - widowisko buffo na motywach powieści M. Bułhakowa Mistrz i Małgorzata 

Szalona Lokomotywa (1977) - musical M. Grechuty i J. K. Pawluśkiewicza na motywach utworów 
S. I. Witkiewicza, w inscenizacji K. Jasińskiego 

Operetka (1979) - dramat W. Gombrowicza w inscenizacji K. Jasińskiego 

Tajna misja (1980) - adaptacja powieści B. Okudżawy Mersi, czyli przypadki Szypowa 

Donkiszoteria (1980) - widowisko kontynuujące formułę myślową i estetyczną Spadania oraz Sennika 
polskiego 

Ubu kró/(1981) - widowisko na kanwie sztuki A. Jarry'ego 

Na bosaka (1983) - mini-opera K. Szwajgiera oparta na motywach utworówW. Gombrowicza 

Bramy raju (1984) - adaptacja mikropowieści J. Andrzejewskiego 

Noc tysiączna druga (1986) - dramat C. K. Norwida w reżyserii K. Jasińskiego 

Wariat i zakonnica (1986) - dramat S. I. Witkiewicza w reżyserii K. Jasińskiego 

Zabawa (1987) - dramat S. Mrożka w reżyserii K. Jasińskiego 

Kur zapiał II (1988) - „bufet-opera" J. K. Pawluśkiewicza wg. poematu W. Dymnego Polska karczma 
żydowska 

Pan Twardowski(l990) - musical J. Grzywacza i W. Jasińskiego 

Markietanki(1991) - widowisko na kanwie Opery za trzy grosze B. Brechta i K. Weilla 

W 1992 roku Teatr STU wystawił sztukę S. Becketta Czekając na Godota. Spektakl ten stanowi -
podobnie jak przygotowana na 20-lecie teatru Noc tysiączna druga C. K. Norwida - świadomą cezurę, 
która zamyka kolejny etap drogi twórczej STU, a równocześnie jest zapowiedzią nowych poszukiwań 
i perspektyw. 
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