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WARIAT I ZAKONNICA 

Boharer dramaru, Walpurg, dekadencki poeta i grafoman, jesc 
uwięzjony podwójnie: w kaftanie beipiecz.eńscwa i w domu 
obłąkanych, w kc6rym enruz~czny zwolennik psychoanalizy, 
dr Gńin, praoowicie usiłuje wydobyć na jaw jego ukryce 
kompleksy. Po uwiedzeniu pięknej Sioscry Anny, kc6ra miała 
go pilnować, i zamordowaniu jednego re swoich lekarzy, 
zwolennika cradycyjnej psychiaoi~ Burdygiela, Walpwg wiesza 
się, żeby uniknąć dalszych pu.dladowań psychiacrycznych 
re saony swoich opiekunów. Kiedy jego ciało leży pf'Z.ed nami 
na podłod'Z.e szpicaJa, wyleczony, wycwOlllie ubrany WaJpwg 
wchodzi nonszalancko do pokoju z ż6łtym kwiarkiem w bu
ronierre w rowarzyscwie dokrora, krórego niedawno zabił. Obaj 
panowie, przynió.5łszy kolorową sukienkę dla wyzwolonej już 
zakonnicy, zabierają ją ceraz do miasca. Zbiry z aopu 
psychoanalicyk, dr Gńin, crując, że ro on jesc obłąkanym, ~ca je 
zamknięcy we własnym szpicaJu i napadnięcy przez rozwście
cmnych posługaczy szpicaJnych. W zaciekłą i bezładną bójkę 
wmieszany jesc reż bezwładny crup Walpurga. 

W cen sposób obłąkany poeta wyrywa się re swojej 
separacki, re swojego odosobnienia i z logiki, kc6ra ją wy
cworzyła Życie i śmierć pr7.eScają być zjawiskami 
pu.eciwscawnymi. Świac srał się "nieeuklidesowy", srał się 
"sześciowymiarowym kontinuum" (aby użyć cego określenia 
zastosowanego do ~isrości Gyubalo Wohm.am), 
pozbawiony wyraźnego rozgraniczenia między cakimi scanami, 
jak życie i śmierć, zdrowie psychiczne i obłąkanie, sen i jawa, 

·koniec i począcek. Widzimy Walpurga manwego i żywego 
jednocześnie, jak kończy jedną egzyscencję i zaczyna drugą. 

Jeżeli w Wariade i zahmmcy życie jesc ukazane jako zamknięcie 
w szpicaJu dla obłąkanych, chwile objawienia przybierają 
rzeczywiście formę ocwierania zamkniętych drzwi i 
wyłamywania się z granic narmconych c:zJowiekowi nie cylko 
prz.ez sam> ismienie, ale i przez społecz.eńscwo. Walpurg 
uwalnia się najpierw re swojego kaftana beipiecz.eńscwa, a na
scępnie re wsrelkiego przymusu nakładanego na c:zJowieka -
inacz.ej mSwiąc- z granic życia Poeca najpierw pr7.ebija czaszkę 
dokrora Burdygiela, a nascępnie wybija szyby w zakrarowanym 
oknie, żeby powiesić się na kracie i wyzwolić z więzów 
szpicalnej komSrki i równie uciążliwych komSrek własnego 
ciała Walpwg narusza wsrelkie zakazy społeczne: najpierw 
gwałci zakonnicę , a porem podscawowe zasady dramaru i życia 

W Wariade i zakonnicy, przeciwnie do wielu popf'Z.ednich 
szruk Wickacego, nie ma rewolucji policycznej jako cakie1 ale 
prz.ez mecaforyczne rozumienie domu obłąkanych Wickacy jesc 
w scanie rzurować swoją ideę rewolucji na poziom uniwersalny 
jako bunc przeciwko . wszelkim syscermm społecznym, 

naukowym czy fllozoficmym, które ograniczają jednosckę. 

Będąc wynikiem wielu łac powolnego dojrzewania, Warial 
i zaJm111iUJ daje niezwykłą sposobność do przyjrzellia się 
procesowi cwórczemu Wickacego, na cemac kc6rego pisarz był 
niesłychanie powściągliwy, uważając ce sprawy za czysro 
osobisce i incymne, rmże nawet niezupełnie uświadomione, 
i pl"Z.edkładając nad nie oderwane zagadnienia escecyczne. 
Źródła i zalążki Warlala i zakonnicy są głęboko ukryte w oso
bowości cwórczej i życiu Wickacego, co sprawiło, że jesc ro dzido 
rak bogace i sugescywne (mirm całego rygoryzmu fonnalnego). 
To z kolei pomaga wyjaśnić jego niezwykłą siłę sceniczną. 
Obłęd był crwającą przez całe życie obsesją Witkacego. 



Zalążek pomysłu Woriolo i zakmnicy pojawia się w końoowej 
partii 622 upodMw Bungo napisanych w 1911 roku; majdu jemy 
tam wstępny sik.ie domu obłąkanych i Zamknięcia w jego 
§danach geniusia-dandysa, widzimy jego upadek duchowy i fi
-zyczny i niespodziewany poWIÓC do życia re stanu bliskiego 
~mieni Bungo (Witkacy) odwiedia przyjaciela, Edgara księcia 
Nevenmre (Malinowskiego), który powrócił z Anglii w stanie 
rozstroju umysłowego i został Zamknięty w szpitalu dla obłą
kanych. Opis celi z :zakratowanymi oknami robi makabryczne 
wrażenie. Bungo jest wsozą.foięty, widząc swojego dawniej 
wytwornego kolegę, jak siedzi w kucki na łóżku w ziek>n
kawym półświetle pokoju szpitalnego. Niem później Bungo 
re 7.dumieniem ogląda Nevennore'a idącego ulicą, zupełnie 
7.drowego i normalnego, jakby był mipem powstałym z grobu. 
Bungo domał nagłego uczucia merafizycznej dziwności życia, 
ws~nięcy tym, że siła przezwyciężenia obłędu pu.ekroczyła 
oczekiwania mie~wych autorytetów lekaISkich. i młody 
przysiły pisarz marzy o podobnej sile psychicznej , którą mógłby 
:zaskoczyć swoich przeciwników. 

W 1913 roku Witkacy sam poczuł się zagroix>ny obłędem 
(uczucie to nigdy go nie opu~iło całkowicie) i w toku kuracji 
psychoanalitycznej wzbudził w sobie owale :zainteresowanie 
teoriami Freuda; jedn~nie patrzył sceptycznie na w~ 
kuracj~ której się poddał, mając wątpliwości oo do kompleksów 
z ciasów dzieciństwa, które psychiatra probował w niego 
wmówić. Później krytycy umali go ia psychopatę, a jego s1Illki 
nazwano bełkotem sialeńca: Witkacy nigdy nie mógł uporać się 
z opinią, że jest obłąkany, a jego s:zruki są wytworami 
rozstrojonego umysłu. W swoim eseju teoretycznym WSl(P 
do t«Jrii Czystej Fomry w 1eo1ru Witkacy po podaniu krotkiego 
modelu team.i nierealistycznego pyta ironicmie: "A więc 

po prostu szpital wariatów? Racz.ej ~ wariata na scenie." 
Jakby odpowiadając na to pytanie, w Woriode i mhmnicJ 
Witkacy rzeczywooe przedstawia na scenie wnętrze umysłu 
sialeńca i ukazuje jego poscępujący roikład i w końcu 
wyzwolenie z więzów doczesności 

Rosyjskie prreżycia Witkacego w czasie rewolucji pu.ekonały 
go, że w nowym masowym społecreństwie wkrótce :zabraknie 
miejsca dla artystów; intuicyjnie prz.ecruł, że indywidualn~ 
którym uda się pueować, będą poddane psychiacrycznej 
hospiralizxji jako obłąkańcy. W Nowydt jmnod w ma/ars/Wie, 
ogłoswnych w 1919 roku, Witkacy następująro przedstawia los, 
jaki cz.eka artystów: 

" ... prawdziwi arty~i ( ... ) siedzieć będą w specjalnych 
zakładach dla nieuleczalnie chorych i będą jako s:zczpkowe 
oka-zy dawnej ludzk~i przedmiotem badań uczonych 
psychiacrów. Murea ~ będą otwierane dla riadkich 
zwiediających. rownież specjalistów od specjalnego działu 
historii: historii s:zru~ specjalistów takich. jak egipro- lub 
asyrologii lub innych nauk o wymarlych już rasach; rasa bowiem 
artystów wymrze, tak jak wymarly rasy starożytne. .. " 

W Woriode i zakonnicy mamy do c-zynienia z popieranym prrez 
religię totalitarnym sojusrem państwa i nauk~ mającym na celu 
wprowadrenie wymus:zonego szczęścia i spokoju. Nowa 
psychologia i nowa polityka współdziałają w dziele 
dostosowywania ludzi do życia W powidci Ptm:gnonie jesieni, 
napisanej dwa lata p6źnie1 Witkacy formułuje w kategoriach 
abstrakcyjnych główny obraz Woriolo i zakon11icy. " ... zwycięstwa 
rosnącej wciąż :zorgani:zowanej masy nad szaipiącym się, jakby 
w kaftanie bezpiecreństwa w ogranicz.on~i swoje1 indywi
duum" Wy~niając Siostrze Annie przyczyny swojego obłędu, 



Stanisław Ignacy 
Witkiewicz 

WARIAT I ZAKONNICA 

Reżyseria i scenografia 
KRZYSZTOF JASIŃSKI 

Muzyka 
JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ 

Układ tańca 

BEATA LICłITARSKA 

I 
l 

OBSADA 

Mieczysław Walpurg 
CEZARY ŻAK 

(go~clnnle) 

Siostra Anna 
KATARZYNA ŻAK 

(gofolnnle) 

MARIA CYRWUS 
(gościnnie) 

Siostra Barbara 
MARLENA MILWIW 

(gofclnn i e) 

Dr Burdygiel 
BOLESŁAW ABART 

(gofclnnie) 

Dr Grtin 
MACIEJ TOMASZEWSKI 

(gofclnnle) 

Prof. Walldorff 
ARTUR KUSAJ 

Alfred 
JANUSZ CHABIOR 

(adept) 

Pafnucy 
MACIEJ CZAPSKI 

Inspicjent I sufler 
DORITTA BLIS7.CZYK 



Walpurg opisu je przeks:ztałcanie się społeczeństwa w machinę 
i przemianę ludzi w bezdusme automaty. 

Śmierć i mwcwychwstanie Walpurga majduje wyraz w obra
zowaniu religijnym stosownym do da; wprowadzając ~onnire 
jako pielęgniaiki s:zpiralne, Witkacy rmże ironic:mie uk:mić 
męczarnie boharera przy pormcy tradycyjnej symboliki 
chrzclcijańskiej. Chociaż Witkacy uważa, re chrzclcijaństwo 
w dwudziestym wieku sprowadziło się do manwego rytuału, 
w Wariade i zahmnicy kpiąco odnosi mane rrotywy męki 
Cruysrusa do męki Walpurga. Droga Walpurga od śmierci 
do życia owa trzy dni, cierpieniom jego rowarzys-zy grzmoc 
i błyskawica, jest pielęgnowany i przygotowywany na śmierć 
i mwcwychwstanie przez kobietę, krzyż jest nan:ędziem 
niezbędnym w chwili śmierc~ a umierając sarmbójca rozkrzy
żowuje ramiona Wreszcie bramy piekła otwierają się dla ludzi 
c-zystego seral, natomiast :złoczyńcy pozostają w otchłani i wiją 
się z płoczem i zgrzytaniem zębów. 

Walpurg osiąga wolność za cenę śmierci fizyczne1 
pozostawiając za sobą własne zwłoki; tytanicznym aktem 
woU niejako wychodzi z własnego ciała, pomicając na zawsze 
nieruchomą arrapę leżącą na podłodze. Transcendentne 
życie, które wybrał boharer, ma jednak całkowicie ziemską 
formę - ogolona twau. nowy gamirur i podróż do miasta 
w towarzystwie ukochanej i przyjaciela ro składniki szczęścia 
Ideał ws-zystkich boharer6w Witkacego - zacztć nowe życie -
:zrealizował Walpurg z pogardą dla rzeczywis~ po prosru 
spełniając swoje marzenia Są one całkowicie konkretne 
i materialne w przeciwieństwie do mistycznych wizji 
nieziemskich piękności i melancholijnej mu-zyki koń

czących Sonalf widm i inne utwory symbolistyczne. 

Na śmierć i miarcwychwscanie Walpurga m>żna również 
patrzeć z punkru widzenia nowoczesnej nauki, którą Witkacy 
zawsze się interesował. Warial i zalonniaJ ma trzy ~ończenia: 

pienvsze - konwencjonalnie cragiczne - c-zyni z Walpurga ofiarę 
społeczeństwa; drugie - komicznie cranscendenralne - ukazu je 
jego chwalebne miarcwychwstanie i tryumfalne odej.{cie; wresz
cie trzecie - groteskowo wrogie - zmienia gnębicieli we włas
nych katów. Przynajmniej dwa pienvsze z tych z.akońc:zeń 
wyłączają się wzajemnie, ale :zgodnie z zasadami współczesnej 
fizy~ której odkrycia Witkacy cenił tak wysoko, jak wynalazki 
współczesnej szruk.i, mechanistyczny decerminWn jest 
odUJ.Joony na korzyść pojęć nieokrdlonoOCi, nieoznaczoności 
i nieprzewidywalności. W całej swojej twó~ Witkacy 
stosu je do formy dramatyc:mej nowe zasady wielomaclJlOŚCi, 
zmienności i przypadkowości charakterystyc:me dla nauk 
fizyc:mych JlOCZł(ku dwudziestego wieku, ale w Wariade 
i zolonnicy obecność żywego Walpurga obok własnych zwłok 
stanowi najbardziej sugestywną cearralną dramacy7.ację 

radykalnie nowego sposobu posazegania świara Z,godnie z za
sadą komplementarności Nielsa Bohra niekiedy zachodzi 
poozeba doscan::zenia wzajemnie wyklucza_FFYch się wy~nień, 
aby opisać pewne zjawiska, w odróżnieniu od zasady 
przyc-zynowości będlp!j jądrem fizyki klasyc:mej. 

W dziedzinie srudiów humanistyc:mych i nauk społecz
nych z grunru subiektywna zasada komplemencamości 
prowadzj do uświadomienia niedoscacków redukcji 
przyC'Z'fllOwej w zastosowaniu do żywych systemów i po
maga w umaniu nieadekwatności wszelkiej anali-zy 
mechanicznej. Nowa fizyka pozwala na odmicenie psy
chologii mechanistyc:me1 która za cel obiera sobie 
przewidywanie i opanowanie lud7kiego zachowania 



Worlol i zakonnico zajmuje się zagadnieniami panowania 
i w społecznym, i w anyscyc:znym macr.eniu. Nieposkromiony 
szaleniec Walpurg jesc miarą uległego obłąkania społecz.eńscwa 
poddająrego się uniformizacj~ wyswobodwny - ia:zyna 
panować nad innymi Racjonalne, mechanistyczne ceorle 
załamują się: zwolennicy dozorowania bezładnie okładają się 
pięściami na podłodze. Drzwi ocwierają się, a porem zamykają; 
umysł dnała inacr.ej, niż wyobrażali sobie dozorcy. "Hop, siup!" -
krzyczy doktor Walldorf( zamykając drzwi przed Gńinem i jego 
towarzyszami: w swoim kr6ckim występie w oscacniej chwili 
słynny neurochirurg pol7l.lca psychiarrię i obraca dramac 
w ostaceczną apokalipsę. 

Ponrec anyscy w Woriade i zakonnicy jesc ponrecem poecy 
szaleńca - nawec zbrodniczego szaleńca - w oczach 
społeczeństwa; osobowe& twórcza dla własnego dobra i dla 
dobra społeczeństwa zostaje przemocą izolowana na podstawie 
orzeczenia psychiaoyc:znego. Jednostka musi być podpo
u.ądkowana i zamieniona w pożyteczne kółko maszyny 
społecznej. Tak jak Walpurg cmje bliskie pokrewieństwo 
z Kleistem, wyklętym poecą, kcóry popełnił samobójstwo nie 
doczekawszy się umania, cak Witkacy cmje niewątpliwie 

głęboką sympatię dla swojego boharera, ale patrzy na niego 
ptzynajmniej cak samo ironicznie, jak sam Walpurg na sie
bie. Poeca podaje w wątpliwe& warce& własnego dneła mimo 
enruzjascyc:znej reakcji wielbicieli, na przykład Siosoy Anny. 
Taki ironiczny dystans wobec siebie i własnych tworów jesc 
jedynym sposobem odzyskania zdrowia psychic:znego przez 
szaleńoow i jedyną możliWością uporania się z niepodamą 
zewnęcrzną rzeczywistością. Własna metoda twórcza Witkacego 
może być pokrewna mecodne Walpurga w jej z gnmru in
scynkcowej i odruchowej narurze, ale z upływem łac auror -

w przeciwieństwie do poety z dramaru - wypraoował dyscyplinę 
arcyscyczną i wyoscrzył swoje widzenie i technikę. Worlol 
i zolonnito, dramat makomicie skomponowany i zwarty 
w formie, należy do na~iecniepzych osiągnięć takiego proresu 
twórczego. 

Daniel c Geroukł 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(Warszawa 24 II 1885 - 18 IX 1939 Jeziory na Polesiu) - dra
marurg. powidciopisarz ceorecyk szruki, filom( malarz. 
Wychowywał się w młodopolskiej armosferze licerackcrany
sycyc:znej, srudiował w Akademii Szcuk Pięknych w Krakowie, 
podróżował po Włoszech, Niemczech, Francji W 1914 wy
jechał do Australii w charakterze uczestnika ekspedycji 
etnograficznej Bronisława Malinowskiego. W ~ie I wojny 
światowej i rewolucji przebywał w Rosji W lar.ach 1918-1922 
był Witkiewicz czJonkiem awangardowej grupy F onniści 
Polscy. Działał jako estetyk, filom( prowadnł dyskusje o szcuce, 
literarurz.e, teatrze. Zmarl śmieJCią samobójc."zi. 
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