
TEATR WSPÓLCZESNV w WARSZAWIE 

PO STĘP! 

Te 
wszystkie 

więzy, te zaskorupiałe 
okowy religii , moralności, 
społeczeństwa, sztuki „. 

B U N T ! 

Czy wiesz ile 
potrzeba byto 
odwagi , żeby 
zacząć tariczyć 

tango? 
Czy wiesz, 
że tylko nieliczne 
kobiety byty upadłe? 
Że zachwycano 
się malarstwem 
naturalistycznym? 
Teatrem 
mieszczariski m? 
Mieszczariski teatrl 
Ohyda I 
A przy jedzeniu 
nie wolno było 
trzymać łokci 

na stole. 

NORMA? NORMA? ZASADY? ZASADY? MORALNOŚĆ? MORALNOŚĆ? 
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Teatrowi Współczesnemu 
z życzeniami dalszych sukcesów 

Fundacja 
Feliksa Łaskiego 

z Londynu 

Na działalność artystyczną w sezonie 1997 /98 

50.000 zł 
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Marta Lipińska 
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Maciej Englert Zolla Gall 

Scenografia Inspicje nt 

Marcin Stajewski Piotr Witkowski 

układ tańca Sufler 

Janusz Józefowicz Andrzej Konarzewski 



Karol Tradycja wszystkich zmarłych 
Marks pokoleń ciąży jak zmora na 

wszystkich żyjących. 

Friedrich 
Nietzsche 

Z nami zaczyna się pano\\'anie 
człowieka o obciętych korze

niach, człowieka ustokrotnione

go, który łączy się z żelazem, ży

wi elektrycznością i nie rozumie 

już nic innego prócz rozkoszy 
niebezpieczeństwa i codziennego 

bohaterstwa. 

Filippo Tommaso ~larineUi 

Manifest Futuryzmu 1909 r. 
I. Chcemy opiewać milość niebezpieczeństwa, przyzwyczajenie do energii i do zu

chwalstwa. 

2. Odwaga, śmiałość, bunt - będtl zasadniczymi składnikami nowej poezji. 

[ ... ] 
4. Oświadczamy, że wspanialość świata wzbogaciła się o nowe piękno: piękno szyb

kości! Samochód wyścigowy ze swoim pudłem zdobnym w wielkie rury podobne do 

wężów o ognistym oddechu ... ryczący samochód, ktCH"y zdaje s ię pędzi(; po taśmie ka

rabinu maszynowego, jest piękniejszy od Nike z Samotraki. 

[„.] 
7. Nie ma już piękna poza walką. Twói~ ktlH"y nie ma charakteru agresywnego, nie 

może być arcydziełem ... 

8. Znajdujemy się na wysuniętym cyplu stuleci! ... Po cóż mielibyśmy się oglądać za 

siebie, jeśli chcemy sforsować tajemniczą bramę Niemożliw go"? Czas i Przestrzeń 

umarły wczoraj. My żyjemy już w absolucie, ponieważ s tworzyliśmy nieustając <1 

wszechobecną szybkość . 

( ... ] 
I O. Chcemy zburzyć muzea, biblioteki, akademie wszystkieh rodzajów, ehcemy 

zwalczać moralizm, feminizm i wszelkc1 oportunistyczną lub utylitarną podłość. 

11. Będziemy opiewać tłumy wstrząsane pracą, nnkoszą lub buntem; będzi emy 

opiewać różnobanvne i polifoniczne przypływy rewolu cji w nowoczesnych stolicach ... 

To z Włoch rzucamy w świat nasz manifest gwałtowności nisz
czycielskiej i podpalającej, którym ustanawiamy dziś 
F u t u r y z m, ponieważ chcemy uwolnić ten kraj od śmier
dzącej gangreny profesorów, archeologów, zawodowych prze
wodników i antykwariuszy. 
[ . . . ] 
Podziwiać stary obraz, to znaczy włewa6 naszą wrażliwość do urny grobowej, zamiast 

skierować ją w dał w gwałtownym wytrysku twórczości i działania. 

Chcecie więc• zaprzepaśc ić wszystkie wasze najlepsze siły w nieustającym bezcelo

wym podziwie dla przeszłości, co wyczerpuje was fatalnie, pomniejsza i depcze? ... 

Niechże więc nadejdą radośni podpalacze o zwęglonych palcach. Oto oni! Nuże! 

Kładźcie ogień pod szafy biblioteczne! Zmieńcie bieg kanałów, aby zatopi( muzea! 



Kaz• demu ~ Trzeba być 
~ absolutnie 

Markiz de Sade, ten najbardziej ~ 
wolny umyst, jaki kiedykolwiek ,_ . 

nowoczesnym. 
Arthur 
Rimbaud 

istniat, miat szczególny pogląd = 
na kobietę i chciat, aby byta 
równie swobodna jak mężczyzna . = • 

~Jego Guillaume Apollinaire, 1909 

-= ..._ 

= ~ 

= •• 
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Andre Bre ton =\ 

Manifest malarzy tuturystów 
11.11.1910 

Do młodych artystów włoskich! 

[ ... ] 
Towarzysze! Oświadczamy wam, że triumfalny postęp na
uki spowodował w ludzkości tak głębokie przemiany, iż po
wstała przepaść między uległymi niewolnikami przeszłości 

a nami, ludźmi wolnymi, ludźmi pewnymi wspaniałej chwały 
czasów przyszłych. („ .) 
„ .poprzez to entuzjastyczne przyłączenie się do futuryzmu 
chcemy: 
I. Zniszczyć kult przeszłości, obsesję antyku, pe· 
dantyzm i formalizm akademicki. 
2. Otoczyć powszechną pogardą naśladownictwo we wszyst
kich jego postaciach. 
3. Podnieść z uznaniem każdą formę oryginalności, również 
zuchwałą, również najbardziej gwałtowną. 
4. Czerpać odwagę i dumę z pochopnych pomówień 
o obłęd, którymi się chlaszcze nowatorów i knebluje im gar
dła. 

5. Traktować krytyków sztuki jako nieużytecznych 
i szkodliwych. 
6. Zbuntować się przeciw tyranii słów h a r m o n i a i 
d o b r y smak, tych zbyt elastycznych wyrażeń, którymi 
łatwo zniweczyć można dzieło Rembrandta lub Goyi. 
7. Wygnać ze sztuki wszystkie motywy, wszystkie tematy już 
wykorzystane. 
B. Przedstawiać i sławić życie codzienne, nieustannie i gwał
townie przetwarzane przez zwycięską naukę.„ 
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Niechaj rzeka poga.rdy rozleje się między nami 
a przeszlośei.ą. Mobilizując wszystkie „środki 
czysto abstrakcyjne" będziemy działać w imię 

no1vych środków wyrazu, w imię nowych słów, 
nowej składni, nowej foi:iny, nowej kompozycji. 

MICHAIŁ ŁORIONOW 

W katalogu wystawy futurystycznej „Ośli ogon" w r. 1912 

anifest dadaistyczny (1918) 
[ ... ] 
Ci, którzy podpisali niniejszy manifest, 

zebrali się pod hasłem bojowym 

DADA 11111 
dla propagowania sztuki, od której 

oczekuje się urzeczywistnienia nowych 

ideałów. Czymże jest więc DADAIZM? 

Słowo „DADA'' wyraża najbardziej 

prymitywny stosunek do otaczającej 

rzeczywistości; wraz z dadaizmem 

dochodzi do głosu nowa rzeczywistość. 

[ ... ] 
Precz z postawą estetyczno-etyczną! Precz z bezkrwistą 

abstrakcją ekspresjonizmu! Precz z literackimi pustogłowami 

i ich teoriami doskonalenia świata! Niech żyje dadaizm w słowie 

i obrazie, niech żyją wszystkie rzeczy dada, które trwają w 

świecie! Być przeciwnym temu manifestowi - to właściwie być 

dadaistą. 

(Tristan Tzara, Franz Jung, George Grosz, Marcel Janco, Richard Huelsenbeck, 

Gerhard Preisz, Raoul Hausmann) 
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Kanibalistyczny manifest 

Dada 
FRANCISA PICABII 

Zostaliście wszyscy postawieni w stan 
oskarżenia: wstać! Można z wami mówić 
tylko wtedy, kiedy stoicie. Stójcie, jakbyście 
słyszeli Marsyljankę, rosyjski hymn narodo-
wy albo God save the King. 

Stójcie, jakbyście mieli przed sobą sztandar, albo stali przed dada, które oznacza życie 
i oskarża was, że jeśli coś kochacie, to ze snobizmu i tylko wtedy, jeśli jest bardzo dro
gie. 
Co to, znowu usiedliście? Tym lepiej, wysłuchacie mnie z tym większą uwagą. 
Co wy tu w ogóle robicie, stłoczeni jak poważne skorupiaki - bo wy przecież jesteście 
poważni, prawda? Poważni. Poważni aż do śmierci. Śmierć to poważna sprawa, co? 
Umiera się jako bohater albo jako idiota, co wychodzi na jedno. Jedynym słowem, któ
rego znaczenie nie zmienia się z dnia na dzień, jest słowo śmierć. Kochacie śmierć, gdy 
um1era1ą mm. 
Śmierć! Zakatrupcie ją, pozwólcie jej zdechnąć! Tylko pieniądze nic umierają, najwyżej 
wyjeżdżają dokądś na krótko. 
Pieniądze to Bóg! Czcicie go jak jakąś ważną osobistość - pieniądze każą ćwiczyć skłony 

całym rodzinom. Niech żyją pieniądze! 

© -Człowiek, który ma pieniądze, jest człowiekiem honorowym. 
Honor można kupić i sprzedać jak tyłek. Tyłek reprezentuje życie jak frytki, 
a wy wszyscy z całą waszą powagą śmierdzicie bardziej niż krowie łajno. 

Jeśli chodzi o dada, to ono nie pachnie, i niczego nie oznacza, absolutnie niczego. 
Dada jest podobnie jak wasze nadzieje: niczym. 
Jak wasz raj: niczym. 
jak wasze bożyszcza: niczym. 
jak wasi przywódcy polityczni: niczym. 
jak wasi bohaterowie: niczym. 
jak wasi artyści: niczym. 
jak wasze religie: niczym. 
Możecie gwizdać, krzyczeć, dać mi po gębie - i co z tego? Zawsze będę wam mówił, że
ście głupie barany, i będę wam sprzedawał nasze obrazy za parę franków. 

Manifest 
konstruktywistów 
(1920 r.) 

[ ... ] 

Dziś pora na czyn 
Rozliczać się będziemy z niego jutro. 
Przeszłość zostawiamy za sobą jak padlinę. 
Przyszłość oddajemy na Żer chiromantom. 
Dzień dzisiejszy bierzemy sobie. 

N a tan Pevsner 
Naum Gabo 
Moskwa 5.VIII. 1920 r. 



J1EDNODŃ1UWKA 
FUTURYSTUW 
mańifesty futuryzmu polskiego 

wydańe nachwya.aine 

na całl\ Żeczpospolitf\ Polski\ 
MCilXXI 

DO NARODU POLSKIEGO. 
MANIFEST 

w sprawie natyhmlastowej tuturyzaojt żyća. 

Dosyć dluco byliśmy Już na.rodem-panopticum, produkuJ1tcym tylko mumie 
I relikwie. Sz.alooe, niepowstrzymane dziś wali do wszystkich na.szych drzwi I okten, 
krzyczy, dopomina się, wymaga. Jeiell nie stać naa na 1tworzeole nowycb kate
gorii, w których by się mogło pomieścił:, nowej ntuki, w której by się mocło WJ'

Sulewa.ć: - nie ostoimy się. 

Trzeba otworzyć na oścież wszystkie drzwi i okna, niech wywieje ten swąd 
piwnic i kościelnego kadzidla, którym od dziecka uczyli was oddychać. Za
opatrzeni w gigantyczne rE6piratory, idziemy wam na spootkanie. 

Orlaszamy i.a St. Br1.ozowsklm włełk1t wyprzedaż starych ruplecl SpnedaJe 
się za pół darmo stare łradycJe, katel'orle, puyzwyczaJenła., malowanki I fetysze. 

Wielkie ogólnonarodowe panopticum na Wawelu. 
Będziemy zwozi~ taczkami z pła.ców, skwerów 1 ulic nieświeże mumie mlck.Je

wiczów l słowackich. Czai opróioJć postumenty, oczyścić place, pr-z7cotować miej
sc.a tym, którzy l_dłl-

My, ludzie o szerokich płucach i rozrośniętych barach, kichamy od mdłych 
zapachów waszego wczorajszego mesjanizmu, a proponujemy wam mesjanizm 
nowy, jedyny, współczesny i szalony. Jeżeli nie chcecie być narodem ostatnim 
w Europie, a -przeciwnie, narodem pierwszyrrn, przestańcie raz karmić się sta
rym i ochłapamJ z kuchni Zachodu (stać nas na swoje własne menu), a w wiel
kim wyścigu cywilizacji o rekord krótkimi, syntetycznymi krokami zdążajcie 
do m"ly. 

Rozróinlamy spomiędzy dzieł sztuki arcbłt.ektoolczneJ, plastycznej l technlcz

nej - kobiet~ - .lako do1konal11 maszynę rouode<~. 
Kobieta jest silą nieobliczalną i nie wyzyskaną przez swój wpływ nieby

waly. Domacamy alę buwzględoeco 1'Ówno~rawnlenla kobiet we wszystkich dzle
ddnuh iycla prywaloeso I pubUcuego, Przede wszystkim równoupraw
nienia w stosunkach erotycznych i rodzinnych. 

Liczba małżeństw nie żyjących ze sobą, rozchodzących się oficjalnie lub 
nieoficjalnie, dosięga rozmiarów zatrważających dla porządku społecmego . 
Jako Jedyny •Po1ób 2-apobłeżen.la I powstnymaola tero procesu uwaiamy alezwłocz
ae wprowadzenie roawodów. 

PodkrdJamy moment erotyczny jako Jedn~ z naJbard1leJ u..udnJczycb funkcji 
iycla w 01'6le. Je!lt oo Jednym z elementarnych I nadzwyczaj ważnych iródeł ra
dości tycia, pod waruokłem. że Ro1unek do nle&o jest prosty, Jasny I słoneczny. 

Tragedie seksualne a la Przybyszewski są niesmaczne i dowodzą 
tylko zupełnej beqłacierzowoścl i impotencji mętczyzn współ
czesnych. Wzywamy kobiety, jako zdrowsze i silniejsze fizycz
ole, do ujęcia Inicjatywy w tej płaszczyźnie. 

Obowiązkiem artysty rewolucyjnego jest wzmożona propaganda, by 

oczyścić obraz świata z sił nadprzyrodzonych, Boga i aniołów, by 

tak wyostrzyć wzrok człowieka, żeby ujrzał swój prawdziwy związek 

z otaczającym go światem. 
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George Grosz (1925) 

Kiedy tragedia jest 
już niemożliwa, 

a farsa nudzi, 
pozostaje tylko 
eksperyment. 

Stomil 



.5 w jakim == ' ~ sensie 
--: negujemy 
:=:::: moralność, 

negujemy 
etykę? 

w tym sensie, 
w jakim 
g1tosita ją 
burżuazja, 

która 
wywodzi ta 
tę etykę 

z nakazów 
boga. 
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prymitywiści do naro
dów świata i do polski. 

wielka t~czowa małpa zwana dJonisem da· 
wno już zdechła. wyrzucamy jej zgniłą spuściznę ogłaszamy 

I. CYWILIZACJA, KUL TURA, Z ICH CHOROBLIWOŚCIĄ -
NA ŚMIETNIK. 

wybieramy prostotę ordynarność, wesołosć zdro
wie, trywialność, śmiech. 
od śmiechu dusza tyje i dostaje silne grube łydy. 
wyrzekamy się dobrowolnie dostojności, powagi, pietyzmu. llści 
lauru, którymi nas wieńczycie, użyjemy jako przyprawy do potraw. 

li. PRZEKREŚLAMY HISTORJĘ I POTOMNOŚÓ. 
także rzym tołstoja, krytykę kapelusze indje bawarj~ i kraków. 
polska winna się wyrzec tradycji, mumji księcia józefa i teatru. 

miasto burzymy. wszelki mechanizm - aeroplany, tram
waje, wynalazki telefon. zamiast nich pierwotne środki porozu
miewania się. apoteoza konia. domy Jedynie składane i ruchome. 
mowa krzyczana i rymowana. 

Ili. ustrój społeczny rozumiemy przez władztwo idjotów istot
nych i kapitalistów. jest to grunt najbardziej płodny w śmiech 
i w rewolucję. 

IV. wojny winny si~ toczy~ na 
pi~ście. mord jest r1iehygienicz· 
ny. kobiety należy cz~sto zmle· 
nla~ wartość kobiety polega na 
jej płodności. 

V PRYMITYW. 
VI. sztuką jest to tylko, co daje zdrowie i śmiech . 

ISTOTI\ SZTUKI - W JEJ CHł\Rl\KTERZE CYRKOWEGO Wl
DOW ISKł\ CU\ WIELKICH TŁUMÓW. 
cechy jej zewnętrzność i powszechność, pornografja niezamasko-
wana. 

sztuka Jest nauką. 

wymiatamy z mętnej karczmy nieskończoności nędzne histe
ryczne twory zwane poetami, przywalone niedosytem bólem 
radością życia, ekstazą estetyką, natchnieniem, wiecznością. 

zamiast estetyki antygracja. zamiast ekstazy -
intelekt. twórczość świadoma i celowa. 

VII. wirujące prze~mioty, jako materjał sztuki. teatry zmienić 
na budynki cyrkowe. 

muzykE\ jest uderzanie o siebie dwóch kilku ciał. wszystko pozo
stałe jest hałasem. zwalczamy antyfuturystyczne skrzypce i wszelkie 
głosy natury. walki ul'iczne z bethowenistami. 

należy zerwać ze ścian kawałki płótna zwane obrazami. malo
wać twarze ubrania bieliznę. ludzi, domy chodniki. rzeźba nie istnieje. 

VIII. poezja. pozostawiamy rym I rytm gdyż są pierwsze i za-

pładniające. zniszczeni:e zacieśniającyc:h t\'Jórczość 

reguł zaleta niezgrabności. 
dowolność form gramatycznych, ortografji i przestankowania, w za-

leżności od twórcy. mickiewicz jest ograniczony sło\'Jacki jest 

niezrozumiałym bełkotem. 
SŁOWA mają swą wagę: dźwięk, barw~, swój rysunek, ZAJMU

JĄ MIEJSCE W PRZESTRZENI. są to dEtcydujące wartości słowa. 
słowa, najkrótsze (dźwięk) i słowa najdłuższe (książka). znaczen·1e sło
wa jest rzeczą podrz~dną i nie zalety od przypisywanego mu poj~cia 



nalety Je traktować jako materjał dtwlękowy UŻYTY NIEOMl\
MTOPEICZNIE. 

IX. główne wartości kslątkl - to format I druk Jej po nich 
dopiero - treść. dlatego poeta winien być zarazem zecerem 
I Introligatorem swej książki powinien sam Ją wszędzie krzy
czeć, nie deklamować. do rozpowszechnienia u.ty~ gramofonu 
I kina, gazety. gramofony rozje:tdtając:e, płótno ekranu, lub łcta
na jako kartka zbiorowo odczytywanej kslą:tkl. gazety redago
wane Jedynie przez poetów. 

X. chwa'limy rozum dlatego też od
rzu<;amy logiczność, to ograniczenie 
i tchórzostwo umysłu. nonsens jest wspa
niały przez swą treść nieprzetłumaczal
na, która uwypukla naszą twórczą szero
kość i siłę 
łość ku 

podobnie sztuka objawia naszą mi
ludziom i ku wszystkiemu. tchniemy 

miłością. 

otwórzmy oczy. wówczas śwłnla wyda się nam czarowniej
szą od słowika, a gga gąsiora olśni nas bardziej nit śpiew ła
bęclzl. 

gga. gga panowie wypadło na arenę świata, wywijając swo
im podwójnym g, a krzyczy, a ::;- to usta tego wspaniałego I or
dynarnego bydlęcia. właściwie morda, pysk, albo rył. 

SPIS RZECZY: 

I. ANATOL STERl't - MUZA l'tA CZWORAKACH. 

muza na czworakach. romans peru: 1) ofiara. 2) podrót do peru. 3) ucieczka. 

4) ogród płodności . (zakoflczenie) - chińska radośt. pisuary. 

li. ALEKSAl'IDER WAT - FRUWAJl\CE KIECIU 

ranek. odwiedziny doty: cz. I - cz. li (stare konie) - cz. III. - latem. my sta

ruszkowie. ukarana zazdrośt. tywoty. ja mam niebieski krok. 

111. PRYMITYWIŚCI DO ftARODÓW I DO POLSKI. 

OZIE:l'll'tlK PRYMITYWISTÓW będzie rzucał kłody - artJkUłJI społecz

ne, publicystyczne I krytykę t. zw. literatury. 

dziennik prymitywistów btidzle się ukaz1wał perjodycznle, co dwa mle

slqce I będzie zamieszczał poezję i prozę anatola sterna i aleksandra wata. przyjmo

wane sq Jednak i inne ulwory td przekłady z futurystów obcych, razem z oryQlnałaml. 

oryginały będq na żqdanie zwrócone. za niektóre utwory, umieszczone w dzienniku 

będzie się nawet płacić. 

zachęcamy do tworzenia organizacji futurystycznych. przywołujemy 

wszystkich do utrwalania w polsce prymitywizmu I Jego sztuki. 

w sprawach futuryzmu polskiego nale:t.y udać się do cukierni na ul. erywa ftakleJI 

.Nit 14, w nledzlelę między godz. 1 a 2 lub 6 s 8. tam, w drugim pokoju (bocz

nym) będzie motna zobaczyć się z anatolem sternem, lub z aleksandrem watem, rę

kopisy wysyłać pod adresem: an. stem sienna t.7. 

z wydawnictw fulyrystycznych ukazały się: 

anatol• aterna: - futurpje. 

alekaandrs wata: - ja z jednej strony I Ja z drugie) strony mego 

mop-ielaznego piecyka. 

przygotowuj11 się do druku: 

anatola aterna: zabawy miłosne franclazka, - dziecka, m~c:ązny 

I starca powieść. per.eus i andromeda epos. 

alekaandra wata: namopanlkl. 

il\dat wszędzie. 
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Właściwością eksperymentu jest szukanie najkorzystniejszych 

warunków dla wypróbowania pewnej idei; jeżeli próba 

ta odbywa się w warunkach niekorzystnych, nie ma 

eksperymentu i idea pozostaje niesprawdzoną. 
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To co ma nadejść -

poczęte być może tylko w Wolności -

powitane tylko przez Wolność . 

Wasilij Kandinskij 



jeśliby sztuka miała wybawiać człowieka, to jedynie poprzez 
wyzwolenie go od powagi życia i niespodziewane przeniesienie 
go w wiek chłopięcy. Znowu symbolem sztuki staje się czaro
dziejski flet Pana, w którego takt tańczq po leśnych polanach 
rozbrykane koźlęta. 

Jose Ortega y Gasset 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tylko 

SŁOWO 
~~<>}.tf wolność potrafi 

~ . . 
„.,o~ mnie Jeszcze 

IT 

Teatr, jak słowo, potrzebuje 
wolności. ( ... ) 
Porzucimy teatralny zabobon 
tekstu i dyktaturę pisarza . 

I tak powrócimy do 
dawnego ludowego 

1J widowiska, _które 
.::'.'"X)~~~,... umysły odbierały 

i tłumaczyły sobie 
bezpośrednio, nie 
poddając się 

zniekształceniom, 

spowodowanym przez język 
i omijając rafy mowy i słowa. 

Antonin Artaud W naszym dwudziestym 
stuleciu wychowanie dzieci 
wprawia rodziców w coraz 
większe zakłopotanie ... 
Dr Benjamin Spock 
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