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Bohaterowie Witkacego zostali już wielokroć określeni 

trupami, automatami, jednostkami pozbawionymi człowie 

c zeństwa . Nie zapominajmy jednak o tym, że towarzyszą 

im problemy na wskroś ludzkie, dziś zdawałoby się jeszcze 
bardziej współczesne aniżeli niespełna sto lat temu. Czy 
ówczesne dwudziestolecie, poprzedzające li wojnę świa
tową. nie przypomina nieco dz1s1ejszego oczekiwania? Tyle 
że dziś nie wiemy, na co moglibyśmy czekać. Na kolejną 
wielką wojnę? Na pozbawienie się tożsamości? Na brak 
Jakiejkolwiek inicjatywy? Wszystkie te pytania zadaje nam 
Witkacy dziś. I każdy z nas musi sobie opowiedzieć , pod ja
kim popędem, jaką maską, ukrył swoje człowieczeństwo . 



Człowiek zaczyna być boleśnie i przerażająco świadom swojego odosobnienia we wszechświecie I. rzecz paradok
salna, im więcej krępujących go więzów wstanie zerwanych, tym bardziej - pozostawiony losowi 1 samemu sobie, 
czuje się przez te więzy zniewolony. 
Afirmowane przez niego spoleczeństwo szczytowego indywidualizmu Jest w gruncie rzeczy spoleczeństwem automa
tów 1 mechanicznych matek; humanizm sprowadzony zostaje do zmechanizowanego mrowiska. Za swoją przewyższa

jącą inne indywidualność . nad którą stoi jeszcze Jego s1la . musi p ! acić czlowieczeństwem . Kontynuując ten obłęd, sam 
przeksz ak1 się w rodzaj nadczlowieka, w supermana . Ale to będzie superman szalony, supersza!ony czlowiek mogący 
tworzyć jedynie przez niszczenie. Jego sila powstala dz i ęk i zerwarnu wszystkich więzów z w!asną przesz lośc 1 ą . Stal 
s i ę nadczłowiekiem tracąc pełnię człowieczeństwa . 

STUART BAKER 

To trudne. ale jak sądzę fascynujące zadanie aktorskie: ukazać proces transformacji postaci, początkowo samoist
nej, której cechy, w miarę rozwoju akcji, ogromnieją i deformują się pod spojrzeniem partnera, będącego reżyserem, 
a zarazem ofiarą tego spektaklu . To on bowiem. wciągając z wolna pozostałych w obszar własnego koszmaru, kieruje 
w taki sposób ruchami aktorów swojego teatru mamideł, aby ·ich rękami doprowadzić do samozagłady. Jeśli Freud 
obnażał mechanizmy, które uniemożliwiają człowiekowi stanie się podmiotem, Witkacy, teatralizując - ten proces, de
struuje postać literacką, rozpoczynając jej nieodwracalną dezintegrację. 

Badacze współczesnego dramatu [ ... ] twierdzą, iż destrukcja ta spowodowała zredukowanie postaci do poziomu 
zachowań biologicznych. Rozpad objął nie tylko JeJ strukturę wewnętrzną (figura sceniczna jest bowiem pusta. pozba
wiona osobowych treści, wydrążona Jak drewniana fujarka), ale naruszył również zewnętrzną postawę życia - ciało 

człowieka . Z rozpaczliwą pasją bywa ono (zwłaszcza w sztukach tzw. brutalistów) poddawane torturze, cięte, kawał
kowane. jakby odczuwana „od środka" cielesność (by uzyć określenia Witkacego) stała się ostatnią granicą między 
światem ludzkim. a zwierzęcym . 

EWA ŁUBIENIEWSKA 



Nuda nie jest stanem Jest sposobem na zyc1e. Pozwalając sobie na filozofię nudy usprawiedliwić 
możemy wszystko co „z nudów" zrobimy 

Nuda polega przede wszystkim na braku komunikacji. Dlatego też nie mogąc porozumieć się z matką, 
od której byłem oddzielony barierą tak samo, jak od wszystkich innych przedmiotów, musiałem ponie
kąd pogodzić się z nieporozumieniem i kłamać. 

Na początku była więc nuda, zwana prozaicznie chaosem. Bóg, znudzony nudą, stworzył ziemię, 
niebo, wodę, zwierzęta, rośliny, Adama i Ewę; ci ostatni, także nudząc się w raju, zjedli zakaza
ny owoc. Bóg się nimi znudził i wypędził ich z Edenu; Kain znudziwszy się Ablem, zabił go; Noe, 
naprawdę okropnie już znudzony, wymyślił wino; Bóg znowu znudził się ludźmi i zesłał potop, 1 zniszczył 
świat; ale potop również znudził Boga, do tego stopnia, że przywrócił On piękną pogodę. I tak dalej. 
Wielkie imperia eg1psk1e, babilońskie. perskie, greckie i rzymskie rodziły się z nudy 1 upadały z nudy; 
nuda pogaństwa utorowała drogę katolicyzmowi, nuda katolicyzmu - protestantyzmowi; nuda feudali
zmu stała się przyczyną rewolucji francuskiej, a nuda kapitalizmu doprowadziła do rewolucji w Rosji. 
ALBERTO MORAVIA 



Konkurencja o wladzę. z którą jeszcze wiadomo co zrobić . 

ale wazne by ją mieć, jest pasjonująca . Do tego stopnia. 
że nie wiadomo nawet co ryzykujemy, a i cel nie musi być 
wcale tak oczywiście nobi l itujący jakby nam się zdawato. 

Gdy mówię: Czlow1ek ;est lustrem innego czlow1eka. wy
rażam tym samym swoją myśl. Nie jest tak jednak. gdy 
mówię: Blękit nieba jest zludny. Gdy wypowiadam zdanie: 
Blękit nieba jest zludny tonem kogoś. kto wyraża swo
ją myśl, jestem śmieszny. Aby móc wyrazić swoją myśl. 
potrzebna jest osobista idea. W taki sposób siebie zdra
dzam: idea nie jest ważna. chcę wymeść swoją osobę 
na szczyt. Nie mógłbym zresztą w żaden sposób tego uniknąć. 
Gdybym musiał zrównać się z 1nnym1. odczuwałbym wobec 
siebie pogardę. jaką wywołują we mnie komiczne istoty. 
Zwykle odwracamy się przerażeni od tych nierozstrzygal
nych prawd: wszelki wybieg jest dobry (filozoficzny, użyt
kowy, mesjanistyczny). Znajdę być może nowe rozwiąza 

nie. Metoda polegała na zgrzytaniu zębami. na uczynieniu 
z siebie ofiary koszmarów i olbrzymich cierpień. Sama 
ta afektacja warta była niekiedy więcej aniżeli przyłapanie 
samego siebie na gorącym uczynku. zajętego wspinaniem 
się na szczyt. 
GEORGES BATAILLE 



Striptiz, czyli niemożliwość nagości, Jest w tym sensie 
wzorcem naszego do niej stosunku. Nagość w dosłownym 
znaczeniu, jako wydarzenie nieprzybierające nigdy speł

nionej formy, jako forma niedająca się w swoim stawa
niu całkowicie uchwycić, jest nieskończona, staje się bez 
końca. [ . .. ] Nagość nie może więc nigdy nasycić wzroku 
tego, komu się ukazuje i kto nadal chciwie jej szuka nawet 
wtedy, kiedy usunięto już najmniejszy skrawek ubioru, gdy 
wszystkie części ciała bezwstydnie uwidoczniono. 

GIORGIO AGAMBEN 



Sięgając po Witkacego, łatwo wejść na wytarte już ścież
ki i „zaszufladkować" go bezlitośnie tam, gdzie biegną 

od razu nasze wyuczone skojarzenia. Warto jednak spróbo
wać inaczej. Nawet Jeżeli teoretycznie tradycja ma dawać 
nam bezpieczeństwo, to może się też okazać porażką. Jak 
celnie zauważył Lech Sokół : 

Wciąż powraca pytanie. jak grać Witkacego. Konstanty 
Puzyna odpowiedział : „po bożemu" i przekonał się, że nie 
tędy droga. Którędy droga, wciąż nie wiemy. Dość często 
uważamy, że jednak trzeba grać „po bozemu". 

Z tej samej publikacji Sokoła pochodzi tekst, który bez wa
hania można uznać za myśl wyznaczającą kierunek naszego 
myślenia o „Nowym Wyzwoleniu" Witkacego: 
Może ci reżyserzy są „wierni" Witkacemu, którzy umieli 
wypreparować pierwotne obrazy ukryte w dramatach 
1 przenieść je na scenę . Którzy mieli odwagę komentować 
je za pomocą innych obrazów, wziętych z innych tekstów 
Witkacego, niekoniecznie dramatycznych, i w ogóle z in
nych tekstów innych autorów? ,Wyrdarzenia 

Premierze spektaklu towarzyszą następujące wydarzenia; 

- wystawa fotografii Aleksandry Śnieżek - otwarcie wystawy po premierze 8.10.201 O r. 
- performance Jakuba Falkowskiego - 6.10.201 O r. 
- konferencja naukowa poświęcona Witkacemu - 7.10.201 Or 

Ich inicjatorem jest Stowarzyszenie Centrum Sztuki Kontrast we współpracy z Teatrem Polskim 
w Bielsku-Białej. 



W programie wykorzystano fragmenty tekstów pochodzące z: 

Giorgio Agamben. Nagość, Warszawa, 201 O 

Stuart Baker, Witkiewicz - Malinowski: czysta forma magii, nauki, rel1g11, „Konteksty", nr 1-4, 201 O 

Georges Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, Warszawa, 201 O 

Angela Lambert, Przegrane życie Ewy Braun, Poznań 201 O 

Ewa Łubieniewska, Czysta Forma 1 bebechy, Kraków, 2007 

Alberto Moravia, Nuda, Warszawa 201 O 

Lech Sokół. Kim był Witkacy? Nienaukowy wstęp do przyszłej witkacologii, [w:] Witkacy. Materiały sesji poświęconej 

Stanisławowi Ignacemu W1tkiew1czow1 w 60. r ocznicę śmierci, Słupsk, 1999 

Teatr Polski, 
ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała 
www.teatr.bielsko.biala.pl 
tel (33) 822-84-51, -52 

impresariat tel ./faks (33) 822-84-53 
kasa biletowa tel. (33) 829-31-60 
e-mail:rezerwacja@teatr.bielsko.pl 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny· Robert Talarczyk 
zastępca dyrektora Sabina Muras 
kierownik literacki: Janusz Legoń 
konsultant programowy: Artur Palyga 
koordynacja pracy artystycznej Urszula Szczurek 
dział marketingu 1 reklamy· Irena Świtalska 
Beata Król, Bartłomiej Kubica, Mateusz Makselon, 
Tomasz Wójcik, Andrzej Zuziak 
inspicjenci: Renata Sladeczek, Halina Mieszczak 
kierownik techniczny· Kaz1m1erz Talar 
brygada techniczna: Piotr Trzopek, Andrzej Zeromsk1, 

Marek Michalski, Robert Bab iec 
kierownik oświ et l en ia : Edward Kasiewicz 

oświetleniow i ec: Jerzy Kocoń 
akustycy· Ireneusz Jeziak, Andrzej Raczk1ew1cz 
garderobiane: Grażyna Caputa, Małgorzata Kwak 
rekwizytor: Andrzej Gilowski 
charakteryzatorki: Maria Dyczek, Alicja Kocoń 
pracownia malarsko-butaforska : sto larska, ślusarska 
pracownia tapicerska: Roman Byrdy, Jerzy Golenia, 

Piotr Uniwersał, 
pracownia krawiecka damska: Anna Wajda, 

pracownia krawiecka męska: Zbigniew Kajzer 

Stowarzyszenie Centrum Sztuki Kontrast 
ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała 
tel. 693-553-393 
e-mail: cskontrast@yahoo.pl 

W piwnicach Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej człon
kowie Centrum stworzyli własnymi silami kameralną scenę. 

U podstaw założenia Kontrastu w 1986 r. legło stworzenie 

nie tylko amatorskiego - czy raczej ochotniczego - zespołu teatral
nego, ale przede wszystkim grupy przyjaciół chcących pracować 
w służbie ideałów prawdy 1 kultury pro publico bono. Obecnie, 
mimo że część członków Stowarzyszenia profesjonalnie zajmuje 
się aktorstwem, ideały te pozostały aktualne. Kontrast jest wspól
notą ludzi, dla których działania teatra lne są możl iwością wypo
wiedzenia się o swoim rozumieniu człowieka, świata, literatury 
1 sztuki, wyrażenia swojego stosunku do życia 1 siebie nawzajem. 
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Projekt plakatu 1 programu: E lżbieta Szurpicka 
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