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Andrzej Maria Marczewski 

Witkacy w Teatrze Przestrzeni Serca 

Wit kacy - polski fenomen 
artystyczny XX wieku. Wyprze
dzający na teatralnej mapie 
świata Becketta, Ionesco, Pintera. 
Przyjaciel Bruno Schulza i obser
wator póz Witolda Gombrowicza. 
Trzymany do chrztu za rękę przez 
Helenę Modrzejewską I Sabałę . 
Małąc ki lka lat zaczął p isać i malo
wać, zyskując uznanie Brata 
Alberta Chmielowskiego (,,Brata 
naszego Boga" w dramacie Karola 
Wojtyły) . 

Kiedy wchodził w wiek męski 
umarł Stanisław Wyspiański . Za 
życia nie doceniany, wyśmiewany, 
wykpiwany. Obserwowany z dys
tansem i niezwykle emocjonalnie. 
Demiurg tworzenia i Anioł zagła

z inspiracji Ariela 

dy. Kreator wydarzeń i zachowań . Burzyciel ludzkich losów. 
Wyznawca Erotyzmu w Czystej Formie .. Prekur~o! „Ja-Teatr~" : 
Bóg własnego życia i zaplątanych w n1r:i mnie1 lub. bar.dz1e1 
św iadomie ofiar artystycznego wampiryzmu. On1eśm1elał, 
oszałamiał, emanował własnym wewnętrznym światłem do 
którego jak ćmy ciągnęły po iluminację, obłęd lub śmierć 
przyciągane ukrytym magnetyzmem kobiety - wszelkich nacji, 
przekonań , ras, lat i wrażliwości. 

Erupcjogenny „Demon 1 klasy" zami niający własne życie w 
Sztukę, a Sztukę w rację bytu • bez możliwości apelacji do 
jakiejkolwiek instancji poza Nim samym . . Promieniujący ~a 
wszystkich którzy znaleźll s ię w . kręg~ 1eg? postrze~an1a 
ł wrażliwości, innym widzeniem świata , 1nnym1 zasadami nim 
rządzącymi, innym punktem odn ies ienia do każd~go 
spotykanego na drodze życia d talu . Indywidualista odrzuca1ący 

„ideologię masy" 
ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. 
Kreator wszystkie· 
go co się da ło ogar· 
nąć i dotknąć włas· 
ną myślą . Diament 
z skazą która za
m leniła Jego życie 
w drogę ku samo· 
z gładzi . Nleświa· 
domy istn i enia 
wewnętrznych 

przest rzeni które od prawieków towarzyszyły wybra~ym 
i nawiedzonym w każdej epoce. Bożym palcem dotknięty 
Jasnowidz negujący ideę Boga, „widzący" przyszłość portretowa
nych, a nie widzący drogi przed sobą . Geniusz zatrzymany ~alcem 
Losu na progu Księgi Akaszy, przed wglądem w to co odwieczne 
i niezmienne. Człowiek, który 
znalazł swoją furtkę do wieczności 
pod dębem w Jeziorach . 

Przez ten Portal przeszedł 
18 września 1939 roku samotnie 
na drugą stronę, i wtedy dopiero 
zrozumiał Tajemnicę Istnienia 
Poszczególnego do końca . Tajem
nicę Bezwarunkowej Miłości , 

i Tajemnicę Światła, które czeka 
na każdego . 

Bo: „każdemu będzie dane to, 
w co wierzy" jak nam wyjawił 
w „Mistrzu i Małgorzacie" (słynnej 
i kultowej powieści „wglądu"), 
Jego wielki rówieśnik, Artysta 
Świata - Michał Bułhakow, 
odchodzący na drugą stronę w rok 
po Witkacym. Czym jest świadect
wo każdy wie. Ktoś świadczy 
o czymś . Coś świadczy o Kimś . 
Człowiek świadczy o Świecie -
)wiat świadczy o Człowieku . 
Z dużych liter oczywiście, bo 
personifikujemy podmiot. 

Teatr Św i adectw pozwala 
zetknąć się Widzowi z Tajemnicą . 
Drugiej Osoby. Pozwala wejść 
w autentyczny, czyli nie zakłama
ny, nie przekłamany - kontakt 
z czyimś świadectwem. Oczywiście 
to świadectwo może być ciekawe, 
wartościowe, sensowne, pobu
dzające do myślenia , rozwijające, 
potrzebne Drugiemu. Może być 
też puste, nudne i niepotrzebne. 
Teatr stanowi płaszczyznę na 
której dochodzi do Spotkania. 
Osoby z Osobą. Grotowski mówił 
o Teatrze-Wehikule, istnieje też Teatr Spotkań , ale z samego 
spotkania nie zawsze wynika coś istotnego, czym chcielibyśmy s i ę 

podz ielić z drugą Osobą. . 
Spotykamy się codziennie ze sobą w domu, na ulicy, w pracy, 

kawiarni . z Bogiem, drugim Człowiek iem, Myślą, Treścią, Sensem, 
Objawieniem. 



Teatr jest wyborem, przenosimy się z czasu rzeczywistego 
w Czas który nie ma wymiarów, nie jest linearny, jednowymiaro
wy, potrafi być równoległy, zapętlony. zatrzymany, zawieszony. 

Teatr kreuje rzeczywistość, która może odbijać życie, 
naśladować, odtwarzać, lub też tworzyć, kreować, określać na 
nowo. Życie i nas w nim. Nasze emocje, myśli, marzenia, 
oczekiwania . Może też świadczyć o tym co ponadczasowe, istotne 
dla rozwoju drugiego Człowieka, dla zrozumienia przez niego 
zjawisk które go otaczają i tworzą na nowo, wskazując Drogę 
rozwoju i Cel który może osiągnąć, jeżeli będzie chcia ł żyć 
świadomie i zrozumie, że jest to mu potrzebne. Każdy Czlowiek 
wybiera swój Los i za niego odpowiada . 

Teatr · był już w swojej historii Szamaństwem, Rytuałem, 

Kościołem, Lustrem, Wehikułem, Doświadczeniem, TeArtem, 
!Teatrem, Akcją, Obrazem, Rapsodem, Słowem . Wyznaczali te 
kierunki Twórcy 
którzy chcieli wyjść 
ponad łatwość 
i oczywistość 
w Sztuce, którzy 
poszuk i wal i 
w przestrzeni 
energii, emocji, ilu
minacji, wartości, 
intuicji , dźwięku, 
ruchu, rytmu, mo
wy ćiała . Aktor sta
wa! się medium dla 
Twórcy- Demiurga, 
boskim instrumen-
tem objawiającym prawdę nieoczywistą, trudną do zaakcepto
wania, odsłaniającą zaslonięte . 

W Teatrze Świadectw wystarczy Słowo, Spojrzenie, Gest, 
Dźwięk , Obraz, Inspiracja, Spotkanie z innym Człowiekiem - aby 
się ubogacić. uwrażliwić, otworzyć nowe, twórcze myślenie . 

W Teatrze Przestrzeni Serca wystarczy Czysta Energia, 
Intencja, Twórcza Myśl, która pozwala na otworzenie się 
wymiarów, w których wszystko jest w zasięgu naszej Mocy 
i Samorealizacji. Począwszy od zachowania nieskazitelnego 
Zdrowia, a skończywszy na kreowaniu rzeczywistości naszych 
Marzeń . Któż nie chcialby być przysłowiowym mądrym, bogatym 
i pięknym? A tymczasem jego własna , przekorna podświadomość 
spycha go do wymiarów brzydkiego, biednego, głupka, który nie 
może uwierzyć że dzieje się to na jego własne życzenie. 

„Tak przeogromna jak przestrzeń wokół nas 
jest ma l eńka przestrzeń w two im sercu: 
odnajdziesz w niej niebo i ziemię, 
ogień i powietrze, słońce i księżyc, 
błyskaw ice i konstelacje gwiazd, 
cokolwiek należy do ciebie tu na dole, 

i to, co nie należy, 
wszystko to zgromadzone zostało 
w tej maleńkiej przestrzen i twojego serca" . 

mówią Upaniszady (8.1.2-3) nie bez racji. „ K iedyś, dawno temu 
my, ludzie, byliśmy zupełnie inni . Potrafiliśmy komunikować się 
ze sobą oraz doświadczać siebie w sposób dostępny dziś jedynie 
nielicznym. Korzystaliśmy wówczas z możliwości porozumiewa
nia się i odczuwania bez pośrednictwa intelektu, możliwości wy
pływającej ze świętej przestrzeni ludzkiego serca" - mówi 
Drunvalo Melchizedek, powołując się na własne, niezwykle 
bogate doświadczenia . Kto jest zainteresowany trafi do Niego 
w Internecie. 

Witkacy składał się z przeczuć, wg lądów, intuicji, kontrower
sji, apodyktyczności, demiurgicznofo i sprzeczności. Przepływał 
przez Niego strumień boskich objawień wszechświata , które dla 
otoczenia nie były ani czytelne ani akceptowalne. Kreował więc 
piętrowo siebie żeby wzbudzić „medialność" w dzisiejszym 
rozumieni u tego pojęcia, które w jego czasach jeszcze nie 
funkcjonowało . Dzisiaj być może byłby szamanem, bluźniercą, 
szaleńcem : Grotowskim, Szajną, Kantorem, Bunuelem, Fellinim, 
Jodorowskim, Lynchem, telewizyjnym showmanem, może nawet 
kaznodzieją pory
wającym w Amery
ce tłumy wyznaw
ców, i robiącym 
przy okazji ogrom
ną kasę . W swoich 
czasach walczył 
o pieniądze, aby 
w miarę godnie żyć 
i tworzyć na swoich 
warunkach. Wy
przedził epokę 
i zgubil się w niej. 
Eksperymentując 

z własnym ciałem 
zniszczył je, prze
stało mu więc sł u
żyć, sta ło się cięża
rem, nie mógł tego zaakceptować i targnął się na nie w geście 
odmowy uczestnictwa w dalszym życiu . Zrobił to świadomie, 
precyzyjnie, bez zawahania . Nie liczył, że ktoś będzie na niego 
czekał „po tamtej stronie" , nie liczył na nic. 

Teatr Przestrzeni Serca - dotyka tych delikatnych wymiarów, 
kt órymi Sztuka interesowała się od początków swojego istnienia. 
„Rękop i sy nie płoną" - powtarzamy jak mantrę w XXI wieku za 
Bułhakowem. 

„20 do X tej " - fatum w które Witkacy podobno nie wierzył, 
szło za nim przez ca łe życie krok w krok. To była Jego godzina 
próby, która zawsze zapowiadała Mu bolesne doświadczen i a. 



Dziś wiemy, że wszystko. zawsze, dzieje się z naszego 
przyzwolenia, na naszą „prośbę", złe doświadczenia dotykają 
nas, kiedy zapominamy o swojej Przestrzeni Serca, kiedy ją po 
prostu ignorujemy. I kiedy przychodzi do nas sygna ł „20 do X tej" , 
wystarczy po prostu otworzyć swoje Serce i wysłać impuls Miłości 
tam, skąd przyszedł do nas niepokój . 

W naszym Teatrze Przestrzeni Serca, spotkają się z Nim, tu 
i teraz, „20 do Xtej" w chwili śm ierci Witkacego jego najbliżsi : 
Ojciec Stanisław Witk iewicz, twórca stylu zakopiańskiego, 
Bron i sław Malinowski, przyjacie l lat młodzieńczych i tychże 
dośw i a d czeń , Tadeusz Miciński, jak twierdzą bardziej 
wtajemniczeni - „ piąty wieszcz", twórca „Termopili polskich", 
„ B az1 ł issy Teofanu" , „ X iędza Fausta'', oraz niezwykle kobiety 
Jego życia : narzeczona Jadwiga Janczewska, dwudziestolatka 
która za biła się pod Skałą P isaną, Irena Solska, wybitna, pe ł na 
fascynujących barw aktorka, Helena Czerwijowska, młodzieńcza, 
odrzucona miłość, Jadwi ga Unrug-Witkiewiczowa, żona i 
przyjaci ółka aż do śmierc i , oraz Czesława Oknińska, ostatnia 
m iłość, towarzyszka Jego śmierc i . Witkacy spotka się też z samym 
sobą, dwudziestoletnim Stas iem. Ruszą razem w Przestrzeń, 
zgodn ie ze swoim przeznaczeniem, kierunkami św i ata, kolorami 
i żywiołami które są z nimi związ ne. 

W Kalendarzu Majów, którego zapisy kończą się w 2012 roku, 
co oznacza przejście nas wszystkich na inny poziom rozwoju, 
postrzegania i komunikowania się, Witkacy zgodnie ze swoją 
datą urodzenia okreś l any jest jako - Yellow Magnetic Human, 
jego Ojciec to - Blue Magnetlc Eagle, Żona - Red Galactic 
Skywalker, Jadwiga Janczewska - Blue Rythmlc Night. 

Na Południu - w wymiarze Żywiołu Wody • ujawni się 
świadectwo śmierci Witkacego, 
wedł ug Czesławy Okn i ńsk i ej, 
ostatniej kobiety z któ rą s ię 
związał, i która miała przejść 
z Nim na „drugą stronę" w Jezio
rach 18 września 1939 roku • 
70 1at temu. 

Na Zachodzie - w wymla· 
rze Żywiołu Ziemi · ujawni się 
św iadectwo śmierci Jego narze
czonej Jadwigi Janczewskiej, 
która w lutym 1914 roku nie 
wytrzymując napięć „rozmów 
istotnych" z narzec zonym, 
pojechała do Doliny Koście l iskiej 
i pod Skałą Pisaną strze li ł a sobie 
w głowę z browninga kładąc 
przedtem u stóp bukiet kwiatów 
- uj awniają to: przyjaciel Witka
cego Broni s ław Malinowski, 
zakochana w nim bez w zajem-

ności Helena Czerw ijowska, 
kochanka, wybitna aktorka 
Irena Solska, metafizyczny pisarz 
Tadeusz Micińsk i . 

Na Północy • w wymiarze 
Żywiołu Powietrza - Ojciec 
Stanisław Witk iewicz, wybitny 
malarz, ujawni prawdę o uko
chanym Synu, kształtowaniu 
Jego duszy i rozumienia świata . 

Na Wschodzie - w wymia
rze Żywiołu Ognia - żona Jad
wiga Witkiewiczowa odsłoni 

tajemnicę ich związku . 

W Centrum - w wymiarze 
Piątego Żywiołu - Prany · 
ujawni się doświadczenie Czło

wieka -Alter Ego Witkacego, 
podążającego od 622 upadków 
Bunga, poprzez Nienasycenie, 
Pożegnanie jesieni, do Normal

nego człowieka . Ujawnimy też (w zapisie filmowym) otwarcie 
Przestrzeni Serca dla Witkacego w Jeziorach, pod Jego Dębem, 
w miejscu śmierci • przejścia na drugą stronę, w procesie oczysz
czenia Energii samotności, zwątpienia, opuszczenia, odrzucenia, 
zniechęcenia, beznadziejności . Po 70 latach nadszedł moment, 
aby to wykonać . 

Gongi i Misy tybetańskie wezmą w tym udzi I, odczujemy 
oczyszczaj ący wymiar kąp i eli w dtwięku, tam w Jeziorach, i tu 
gdzie przyjdą Uczestnicy Teatru 
Przestrzeni Serca . 

P.S. 
Od reżysera spektaklu: 

Spektakl dedykujemy: 
pamięci Anny Miclńslciej 

i reżyserów 
prapremier sztuk Witkacego: 

Teofi/11 Trzclńslclego 
(„ Tumor Mózgowicz" 1921, 

" Kurka wodna " 1922), 
Mleczysł11w11 Szp11klewlcz11 

(„ W małym dworku" 1923, 
„ Wariat i zakonnica" 1924, 

„Persy Zwierżontkowska" 1927), 
J11n11 Pawłowslciflgo („Jan 

Maciej Karol W~ciek/ica" 7925), 
Edmunda Wiercińskiego 
(„ Metafizyka dwugłowego 
cielęcia" 1928), Zygmunta 
HUbner11 („Szewcy" 1957). 



Fotogrsr,., wykonane podczas prob do spehtaklu 

RAFAl:.ZIĘBA 

663 UPADEK CZYLI PIEKŁO JAKUBA BoHME 

Poeci nie piszą już o śmierci. Boją się, 
że ktoś to uzna za niesmaczne, 

i przez to nie dostaną swojej porcji rozkoszy. 
A tymczasem „wielka sztuka 

powstaje w zupełnej pustce tam, 
gdzie życie już nie dochodzi" . 

Między dziewiątą czterdzieści 

a pozostałą resztą doby rozciąga się nieskończoność. 
W świecie odartym z metafizyki 

bawię się lękiem przed liczbami i czasem. 
Między otchłanią rewolucji a zastojem dobrobytu 

szukam Króla pośród kart Tarota i piękna 
pośród samozadowolenia tłumów 

zdyscyplinowanie podążających do piekła . 

li 
Śmierć pojawia się mimochodem odpad produkcyjny 

Wielkiej Maszyny Procesów Historii 
i nikt nie da sobie wmówić, że to lecącą strzała 

wypuszczona z napiętej cięciwy życia 
a życie z kolei 

to moment słabości Demiurga i cierpliwość czasu. 

Moja śmierć to gest niecierpliwości 
przewidywalność przyszłości jest tyle nudna, 

co przerażająca . Za to Historia przypomina pasjans 
łub wróżenie z Tarota: 

to o czym ktoś pomyślał, 
spełnia się dzisiaj w zlej godzinie. 

Szukałem sensu i piękna, a dotknął mnie lęk . 

Pragnąłem osiągnąć zgodę między doznaniami, 
które napełniły moja świadomość, 
a poczuciem jedności i tożsamości. 

Znalazłem drogę 

do piekła, 

drogę jak grzęzawisko : 
wciąga powoli, obejmuje. 

Można by rzec, 
że się uśmiecha . 

Że kusi spokojem 
i samozadowoleniem. 

Ili 
Bohme mówił, 

że nawet nie zauważymy, 
kiedy się tam znajdziemy. 

Kiedy się tam znajdziecie 

ja się na to nie p iszę 
(2009) 



Bronisław Malinowski 
- przyjaciel Witkacego 

Jadwiga Janczewska -
narzeczona 
Witkacego 



NOWY TEATR im. Witkacego w Słupsku 
ma zaszczyt zaprosić na spektakl: 

Witkacy: jest 20 do Xtej. 

Scenariusz i reżyseria: Andrzej Maria Marczewski 
Scenografia: Tadeusz: Smolicki 

Muzyka: Marek Dyjak 

OBSADA: 

Krzysztof Kluzik - Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Sebastian Ryś - Staś 

Ireneusz Kaskiewicz - Stanisław Witkiewicz 
Albert Osik - Bronisław Malinowski 

Waldemar Czyszak - Tadeusz Miciński 
Anna Rusiecka - Jadwiga Janczewska 

Marta Turkowska - Jadwiga Witkiewiczowa 
Aleksanda Gronowska - Helena Czerwijowska 

Agnieszka Brzeskot - Irena Solska 
Irena Sierakowska - Czesława Oknińska 

Qx.. 
w Słupsku 

Słupsk, Dyrekcja i biura: ul. Lutosławskiego 1 
Mała i Duża Scena: ul Jana Pawła li 3 

tel. 059 846 70 OO, www.nowyteatr.pl 
Kasa czynna: 

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 
w soboty i niedziele dwie godziny przed spektaklem 

Rezerwacja telefoniczna 059 846 70 13 
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