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Narodowy Stary Teatr w Kra kow ie 





1) 
Lata 1925-1926 nie były dla prozy polskiej okresem ubogim. [J ednak] powieść, 
o której będzie tu mowa, przybywała jakby z innej planety literackiej, była zja
wiskiem nie dającym się przewidzieć, w pełnym tego słowa znaczeniu - nie

spodzianką. 
Z pozoru Jaworski doprowadził ekspresyjny styl Młodej Polski do stanu maksy
malnego wynaturzenia. W powieści nie ma bowiem jednego chyba zdania, 
w którym nie byłoby czegoś odbiegającego od norm literackiej polszczy
zny. Jednakże Jaworski oddziela ów maksymalnie udziwniony język operujący 
wielce pokręconą składnią i ogromną liczbą archaizmów, neologizmów, bar
baryzmów, wyrażeń gwarowych itp., od tego, co go w modernistycznej bele

trystyce motywowało. 
Język ten przestaje być środkiem wyrazu w prozie lirycznej, staje się zaś ele
mentem twórczości parodystycznej . Pozornie pozostaje nie zmieniony, nawet 
więcej: Jaworski potęguje to, co stanowi istotę stylu modernistycznego. Z pozo
ru tylko, bo nadając mu inne funkcje kompromituje go. Przestaje on być czynni
kiem wzniosłości, staje się zaś przedmiotem i środkiem deprecjacji. [M.G.] 



YETMF.:YER• 

1-lavemrycr! 2) Ja szukam Orgnza. którym ty jedyny moŻ 'SZ być mi właśn ie . 
Stąd najcenniejsze pośród serc b ijących to tętno w lwujcj piersi. Widzc;. jak z dn ia na 
dzień ten wyraz narasta, który oblubicr1ca udzieli ci łask i w mojej pantomimie. 13ródk<; 
przystrzygkś, jak twój protoplasta. i ondulujesz loki jedwabiste. 

HAVF. 1EYER• 

Co dzie11 przed obrazem bywam i rolę studiuj i,:. Z trenerl'm El Greco do nieba wstę
puję, jak archanielskiej olimpiady szampion . Rycrrza Orgaza poufnie namawiam, 
by bohatersk ie maniery swqje przystosować zechciał do mych kupieckich, na wskroś 
nowoczesnych, a więc pospolitych. 

2) Choć w odczytaniu Wesela hrabiego Orgoza zwycięstwo przypisu ie się 
no ogół programowi Yetmeyera niemniej to Hovemeyer ioko kolekcioner i dan
dys znajduje się u źródeł powieściowego pomysłu. Nazwisko tego orcymonio
ko Jaworski zapożyczył od współczesnych sobie multimilionerów i znakomitych 
zbieraczy malarstwo, Theodore'o i Henry'ego Osborno Hovemeyerów, którzy 
wraz z Luizą, żoną Henry' ego Osborno, noto bene bardziei od nich zasłużoną 
no tym polu, odkryli dla Ameryki malarstwo El Greco. 
Nie bez znaczenia dla zawiązania się intyrygi Wesela hrabiego Orgozo jest też 
fakt, iż f or t unę zb il i Hovemeyerowie no cukrze, w ielok rotnie narusza j ąc ustawy 
antymonopolowe . 
Nie bez powodu [również] Yetmeyer i Hovemeyer pochodzą ze Stanów Zied
noczonych, o swoje obłędne pomysły realizują no gruncie europejsk im. Chcą 

ocalać sztukę - ole nie d la sztuki, budzić uczucia religijne, ole nie poga rdę d la 
mamony. Yetmeyer jako pozbawiony gustu Jankes, próbuje u powszechnić naj· 
wyższe wartości w formie przystępnej dla wszystkich czyli w formie dancingu. 
[J ego] Dancing Przedśmiertny to znakomicie zorganizowane i wielce zyskowne 
przedsiębiorstwo. 
Amerykanie to nie tylko aferzyści na skalę globalną, ale i wielcy wizjo
nerzy. [R. 0-K.] 



KARDY .\.t I O: 

Ja, k rdynu ł Ni no de Guevara 3) tarodawnym polskim ubya~jem pośpieszamy do 
~ as, Bracia najmi lejsi, z tradycyjnym opłatkiem . ł'~ami11c go zgrabiałymi od w~ju co
dziennego palcami, wysłuchaj ·ie pro tego życze nia nas1..ego, przcsltwego z głębi naszych 
gołębich serc. Pokój strzechom na rodzinn j ziemi I ie wolno jednak nam, stróżom wa
zych moralnych zasobów. pomimić milcz•1 1iem obrazy Boskiej, jakiej dopus1.czuj:1 sic; 
zumowiny moralne w TolNlo, na hi szpański t:j ziemi. Zv. yrodn iał urny ·ly znudzonc"O 
międzynarodowego kapitału na re ligię się rzuc iły niby na szatart tiką za hawt,." 11 hie 
tanrcznej, dancingiun zwanej, dopuszczują ię św i ętokradztwa, na wspornnicnie któ
rego krew w ż~ fm;h ludzi bogob~j11ych ~ię ' ci na. Bracia nasi najd rożsi. pru"nicmy \ < 

prze 'lrzec i uchuwat przed tym bałamuci wem. 7,an1zą na cały 'wiat stamtąd wionącą . 

Zatykf\jcic malżowi11y uszu ~a zych, spwm.-&1jcie puwieki oczu \\ zyc:l1. Powiadamy 
\\am: oto szatan w post ci amrrykańskirgo miliardera w Tolrdo w pan ial11 świftt ni· 
\ yl udowuł sobie i oczekuje hołdu . pokłonu ud całej ludzko~C' i . Prz) p1 moc 111asoJ1erii 
całł;'"O świata ' Wszy'itko en najgorS?.c. co najw yuzda ńsz 0 

- tam s ię skupi lu, b 1 ' nit'
przy tomnyrh orgiach :;zukać zapomnienia o grozie Sądu Ostate ncg<l. Ale łada dz i1·i'1 
sprawi ·dliwy ogid1 I ieki Pl ny pochłonie Lt; rutą żydowską robotę. 

3) Hovemeyerowie w pierwszych lotach XX wieku nabyli Widok Toledo oraz 
Portret kard nała. Przemowio jqcy z płótna don Ferdondo Nino de Guevaro 
odgrywa w Weselu hrabiego O rgoza ro lę inspiratora wypadków, to on kieruje 
działaniami Yetmeyera i rezerwuje sobie prawo do oceny Havemeyero. Ów 
konterfekt de Guevary znala zł s i ę w posiadaniu amerykańskiego fab rykanta 
w roku 1909. 
Stan i sław Przybyszewski, zwiedzojqc w 1898 roku Hiszpanię, miał jeszcze 
okazję zobaczyć portret Guevary na miejscu, mógł też podziwiać płótna zdo
biqce różne domy i kościoły Toledo, na czele z Pogrzebem hrabiego Orgozo 
w kościele Son Tome. Przybyszewski dołączył ich twórcę do pocztu magów 
i demonologów, głosił jego wielkość przy niejednej okazji, a w Androgyne 
tra nsponował pejzaż toledański na wzór mistycznej w izji El Greca. [R. 0-K.] 



DE GOUZDRALA GO ZDREZ: 

Sensacja na ziemi dotąd niebywała ! 

Międzynarodowy \Vielki Mecz Bokserski w mieście New Yorku 
o panowanie, honory i godła Wszechświatowego na ziemi Szampiona!! ! 
Pierwsze spotkanie i ostateczne Pół-Bogów Ludzkości: 

PRO- I ANTYCHRYSTA!!! 4) 
Czas od natarcia aż do powalenia jest nieskończony. 
Chwytów sposoby , ciśle określone. 
Nowość! Stosować wolno spojrzeń uderzenia. 
Superartbitrem tego trybunału jest nieznany dotąd Kosmiczny Idiota! 
Wstęp za okazaniem zaproszenia. Bufet płatny na miejscu . 
Dwie rżną kapele: niby-kąpielowa i aż-kolejowa. 
Początek z uderzeniem siódmej. 
Zapowiedź przez wrza k na u.licy. 
Niewykluczone są fabryk syreny i wieżyrnwc hejnały kościołów. 

4) Pojedynkowi Prochrysta z Antychrystem patronuje Fryderyk Nietzsche. 
No tym nie koniec. Antychryst pojawia się w sposób mu właściwy pod postociq 
łączącą w sobie cechy kozła, małpy i ludowego diabła. Uważny czytelnik Tako 
rzecze Zaratustro rozpozna w nim ukrytego myśliciela. Znawcy Boscha, Petera 
Brueghelo Młodszego, Duerera czy Goyi, o ze współczesnych choćby Moxo 
Ernsta, rozpoznają w Antychryście znajomą hybrydę zwierzęco-ludzką. 
Antychryst - sam filozof - w typ,owo młodopolskiej rywalizacji . mózgowców" 
z „muskułowcomi' stosuje, zgodnie z sugestią Przybyszewskiego, zabójczą 
broń - oko wzmocnione soczewką . 

Pojedynek filozofów no spojrzenia, zwiastun Ferdydurke, wskazuje no wspól
ne źródło obu scen - słynne starcie Ponurgo z Toumestesem z powieści Rabe

lais' go. Jeżeli dodamy, że spotkanie odbywało się no ringu bokserskim, o zwa
biono reklamą publ iczność oczekiwało zwykłego mordobicia, pojedynek 
ukaże się nom w kształcie celnie skonstruowanej sytuacji groteskowej, która 
w powieści dynamizuje się, stanowiąc odrębny wątek fabularny. [J.K.] 



DE COUZDRALA GOUZDREZ: 

Oto nabyłem Posada de la Sangre. 5) 
YETMEYER: 

Czy to być może? Oberżę, w której Don Quichote, wszelkich poczynań patron najcen
niejszy, otrzymał ongi swe znamię rycerskie? Jacinto! Zapewniłeś mi miejsce, z którego 
wyruszył Cervantes na świata spłowiałego pierwsze przemienienie twórcze? 

DE COUZDRALA GOUZDREZ: 

Si, senor. Historyczna, cuchnąca buda, zakupiona za histeryczną ilość pesedów, bez 
uiszczenia pieniędzy, jest twoją własnością. Orżnął mnie właściciel, stary kotlarz 
Enrico, ale wołałem przepłacić, aniżeli dopuścić, by cygański urwis oddał Posadę de la 
Sangre w ręce jakiejś tam komisji konserwacji zabytków. 

5) W Weselu hrabiego Orgaza figury zaczerpnięte od El Greco zostają uru~ 
chomione w toledańskiej Posada de la Sangre, miejscu goszczącym niegdyś 
największego hiszpańskiego pisarza [Miguela de Cervantesa]. Ów * piętrowy 
domek• zostaje wykupiony przez Yetmeyera i z naruszeniem wszelkich przepi
sów, zasad dobrego smaku tudzież ograniczeń przestrzennych przebudowa
ny od wewnątrz na wystawny, kiczowaty, ogromny zamek duszy. 
Przemiana gospody w eklektyczny zamek i wszelkie inne metamorfozy, doko
nujące się pod dyktando przesyconej literaturą wyobraźni, mają tradycję ce
rvantesowskq. Gospodę de la Sangre urządził Yetmeyer [Amerykanin w Euro

pie] z żenującym brakiem smaku. [R. 0 -K.] 











PODRYCAŁOW: 

Z nieporozumienia wziąłem swój balet, z pogwałcenia gwałtu. 
Durnego słowa jednego nie pisnął. Bo oto tak przyszła, Ewarysta. Siedzę w gardero
bie, ona się zjawia. Nie widział jej jeszcze. Stanęła pod ścianą, ręce po sobie opuściła 
skromnie i ani rusz bliżej. Trz szczaki ogromne wypuściła na mnie i krew w żyłach 
praży. Więc moje skośne zapłonęły świeczki. Pod spłaszczonym czołem gwałt czerwono 
błyska. Zziajanym spojrzeniem przycapiam dziewkę, zgarniam ku sobie, zdzieram 
fatałaszki, koszulkę, koronki, na strzępy marnuję . Widzę, już słyszę, nagie piersi dzwo
nią, dziewicze łka łono w oddechu falistym, zawstydzone włoski pod pachę zmykają. 
Rozgorączkowany. Unieprzytomniony. Żądzą schlastan jestem. Samczemu pragnieniu 
pośladów dziewiczych ochłodę mięsistą nakłonić bym pragnął i wycałować wszędy, 

gdzie nie można. Widzę , jak jutrzenka wschodzi na skórce puchem rozśnieżonej. 

YETMEYER: 

Ewarysta cóż? 

PODRYCAŁOW: 

Ewar ·w nic. Ona ... milcząc, mówi. Mówi, że nie chce. Żrenice przyćmiła rzęs dług ich 
sitowi m. Rozdziawiła usta, złością naślinione. Nogi rozkrac-mne. Kabłąkami ramion 
podpiera biodra. Kibicią chyboce. W pęcinach prlysiadł a. Opadły listki dziewiczego 
łona, spachniało pąkowie ... Tu oprzycomniałem i odesłałem me pożądani ·jakąś bo...:z
ną dro ą . 

Wtedy balet powstał 6). 

6) Już sam szyld Dancing Przedśmie rtny trawestuie nazwę taniec śmier
ci, c{oć to przecież figura niezmiernie ważna w utworze o weselu/pogrzebie 
i nonsensie sensów. Pomysł swó·i zresztq Yetmeyer odnosi do powoiennego 
[po I Woinie $wiatowei] gromadnego zamiłowania do baletu. Taniec zwabił 
go iako zjawisko o niezwykłym potenciale wewnętrznych sprzeczności, a ied
nocześnie jako całościowa metaforo kultury wysokiei. Pragnienie, by myśleć 
ruchem, przemawiać gestem, pisać tanecznie robiło oszałamiaiqcq karierę. 
Taniec stawał się ostatniq nadzieiq symboliczne i, syntetycznej sztuki. 
Słynnym na całym świecie i jedynym w swoim rodzaiu przedsięwzięciem arty
stycznym, które dokonywało syntezy sztuk, ich rodzaiów i reiestrów były zało
żone w 1909 roku przez Sergieia Diagilewa Russkije Balety - Balletes Russes. 
Jaworski niewqtpliwie nawiqzuie do osoby tego wielkiego impresaria kreuiqc 
demonicznq postać naczelnego choreografa Dancinga Przed śm iertnego, Igo
ra Podrygałowa. 
Jaworski więc podiqł zagadnienie modne, ale wydobywajqc to, co trwałe 
z tego, co ulotne. Chciał zaprosić taniec do myślenia. 
Wesele hrabiego Orgoza traktować należy jak partyturę utworu czy też iako 
choreograficzny pl;:;in, zbudowany według zasad dziwnei architektury ku wy
wołaniu w słuchaczu i widzu wewnętrznego poruszenia. [R. 0-K.] 





HAVEMEYER• 

Rozprawiam si\· z Bogiem, którego nie znam, o którym nic nie wiem na samym spo
dzie wsłuchaniu si~ w siebie. 
.Jakkolwiek, byłem świadkiem gadania o Nim bez liku, bez końca. Zaraz pod znakiem 
wiary komedię rycerską odegram, jak umiem. 
Niechaj dobrodziejstwo jakieś gdzieś spłynie przynajmniej ze mnie, jako z aktora. 
Wierzę nie znaC"zy, że nie chcę nie wierzyć. Wierzę to znaczy, że ja ca ły Jestem w ustro
niu najdabzym, dokąd sięgnąi'. może myśl moja własna , najbardziej szalona. Zaprzl'
czcnie wiary może być wiarą. Tę prawdę właśnie wyznaję Bogu, z którym tak dobrze 
rozmawiać po cichu, bo On wszystko słyszy. 

Aja, Havemeyer, pierwszorzędny kupiec, życiowiec, dekadent, smakosz pi ęknych 
kształtów, dobrego rysunku „. 
Klęczę i dobrze się czuję 

YETMEYER• 

Proszę do ołtarza ! 7) 

7) Konstrukcja Wesela hrabiego Orgaza przypomina teol~ w teatrze. Pod
stowowq czynnościq reżyserów - Yetmeyera 1 Jaworskiego - 1est manipulaqo 
oktorskq i lilerockq (szerzej: kulturo'wq) maskq. Yetmayer, głoszqc na przemian 
modernistyczne i ekspresjonistyczne hasło, nie tylko no nowo formułuje ideę 
religijnego i kulturowego odrodzenia, ale także, niczym Don Kichot postrzega
jqcy rzeczywistość przez pryzmat literackich mitów, postanawia spowodować 
autentycznq przemianę świata . Wzorów do działania dosłorczajq mu symbo
listyczno-mistyczne koncepcje literatury przełomu wieków z podstawową me
taforą odrodzenia poprzez odtworzenie czasu mitycznego. Celem konstrukcji 
Yetmeyera będzie przekształcenie starego kontynentu w państwo przeżywa

nego mitu. 
Centrum wielkiej przemiany będzie mistyczna Hiszpania, no równi z Bizancjum 
niepokojqco modernistów intensywnościq przeżyć metafizycznych. Yetrneyer, 
niczym pierwotny szaman totemicznych obrzędów, dokonuje zabiegu uosobie
nia malowideł w celu wywołania ducha mitycznych przodków. Główna maska 
to oblicze Orgazo, którego legendarne wniebowzięcie przedstawia Pogrzeb 
hrabiego Orgaza pędzla El Greco. W misterium biorq udział także inne maski 
(które rozpoznojem)'.Poprzez aluzje, np. imiona postaci) zdjęte z portretów hisz
pańskiego misłrza oraz słynne ikony, m.in. Pqtnico Praksedo. Uczestnicy miste
rium zostojq obdarzeni podwójnq egzystencjq, stojq się aktorami , których role 
niebezpiecznie rnieszajq się z rzeczywistościq. $rnierć Hovemeyero-Orgaza nie 
tylko kłodzie kres konfiiktowi miliarderów, czyni także z tej posta ci ofiarę nie

zbędnq w rytualnych obrzędach . [JK .] 



W programie wykorzystano fragmenty powieści Romana Jaworskiego 
Wesele hrabiego Orgazo oraz następujących tekstów: 

Jacek Kopciński, Antymodernistyczna parodia i groteska: Wesele hrabiego 
Orgaza Romana Jaworskiego, „Pamiętnik Literacki" 1991, z. 3. 

Michał Głowiński, Drwiące requiem dla historii. O Weselu hrabiego Orgaza 
Romana Jaworskiego, [w:) Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice 
i ogólne interpretacje, Universitas, Kraków 2000. „ 

Radosław Okulicz- Kozaryn, Kot-schyłkowiec w powieści-worku, 
[w:] Gest pięknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty, 
Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2003. 

Tekst afisza - inspirowany koncepcją Romana Jaworskiego: 
Sebastian Majewski 
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Narodowy Stary Teatr 

im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 
założony w 178 l rolu, sezon 178 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny __ Milołaj Grabowski 

Zastępco Dyrektora __ Aleksander Nowak 

Kierownik muzyczny __ Mieczysław Mejza 

koordynacjo procy artystycznej i impresa riat __ Kingo Głowacka 
Agnieszko Szczepańska, Urszula Wać, Janusz Jarecki 
promocjo __ Barbara Kwiatkowska, Danuto Rogowska, Morio Trzupek 
dział literacki __ Agnieszka Fryz-Więcek , Szymon Wróblewski 

Elżbieto Bińczycko 

inspicjent __ Katarzyno Gaweł 
sufler Iwono Gołębiowska 
światło Morek Kos 
dźwięk __ Andrzej Kaczmarczyk 

brygadzisto sceny __ Jorosłow Majzel 
charakteryzacjo __ Aleksandro Bołvszek 
kostiumy: 
pracownio krawiecko damsko __ Elżbieta Rachwał 
pracownia krawiecko męska __ Fryderyk Kałkus 

dekoracje: 
pracownia butołorska Jerzy Cieślicki 

pracownia malarska __ Małgorzata Talaga 
pracownio stolarsko __ Zbigniew Wąsik 

pracownio ślusarska __ Adom Rojek 
pracownio tapicerska __ Jon Regulski 

kierownictwo techniczne __ Krzysztof Fedorów, Tadeusz Kulowski 

wg powieści Romana Jaworskiego 



opracowanie tekstu, reżyserio i opracowanie muzyczne 

Jan Klata 

opracowanie tekstu i dramaturgio 

Sebastian Majewski 

scenografio i światło 

Justyna Łagowska 

choreografio 

Maćko Prusak 

asystent reżysera 

Błażej Peszek 

Premiero: 11 czerwca 201 O no Dużej Scenie 

' 

obsado: 

Dawid Yetmeyer __ Krzysztof Globisz 

H. W. Hovemeyer __ Roman Gancarczyk 

Don Jocinto de Gouzdralo Gouzdrez __ Zbigniew W. Kaleta 

Donno Evaristo de los Cuebos __ Ewa Kaim 

Matador Manuel/ Kot Książę Omar __ Mieczysław Grqbka 

Proksedo Bakcyl __ Ewa Kolasińska 

Igor Froncewicz Podrygołow __ Juliusz Chrząstowski 

Dunko/ Dziennikarz O 1 __ Małgorzata Gałkowska 

Rumunko/ Dziennikarz 02 __ Katarzyna Krzanowska 

Niemko / Dziennikor.z 03 __ Błażej Peszek/ Krzysztof Wieszczek 

Szwajcarko / Dziennikarz 04 __ Bolesław Brzozowski 

Bromin Onczidarodhe __ Jacek Romanowski 

Chińczyk A-to-tso __ Tadeusz Huk 

Kardynał Don Fernando Nino de Guevaro __ Jerzy Gratek 

Proch rysi __ Bolesław Brzozowski 

Antychryst __ Błażej Peszek/ Krzysztof Wieszczek 
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Matka Jarockiego i Zachwatowicz - 1964 
Podobnie jak Roman Jaworski, jego wielki przyjaciel i kontynuator Stanisław Ignacy Witkiewicz 
był do lat 70. XX wieku autorem zapomnianym, niemal nieznanym. Do teatru repertuarowego 
wprowadzili go Jerzy Jarocki i Krystyna Zachwatowicz, którzy wcześniej w Gliwickim Teatrze 
Studenckim przygotowali prapremierę Ślubu Witolda Gombrowicza (1960) - kolejnego 
„rewolucjonisty" w polskiej dramaturgii. 16 maja 1964 roku na Scenie Kameralnej Starego 
Teatru odbyła się światowa prapremiera Matki w reżyserii Jerzego Jarockiego, w scenografii 
Krystyny Zachwatowicz (obok prezentujemy projekty), z muzyką Krzysztofa Pendereckiego. 
Witkiewicza - do premiery w Starym Teatrze - wystawiał jedynie Teatr Cricot 2 Tadeusza 
Kantora i awangardowe zespoły studenckie. Krytycy uważali jego twórczość za nieprzekładalną 
na język tradycyjnego teatru, trudną w odbiorze, skomplikowaną i niekonsekwentną gatunkowo. 
Wystawienie Matki w czterdzieści lat od jej powstania, w dwa lata od pierwszego wydania 
Dramatów w opracowaniu Konstantego Puzyny - stało się dla jej autora przepustką na sceny 
polskie i światowe. W latach 70. niemal każdy teatr miał w swoim repertuarze Witkacego. 
Pracę nad inscrnizacjq Matki przypomniano podczas Spotkania w antrakcie - Wieczoru 
Jubileuszowego Krystyny Zachwatowicz świętującej 80 urodziny i 46 rocznicę swojej pierwszej 
scenografii, od której rozpoczęła się jej współpraca ze Starym Teatrem. Podczas spotkania Jerzy 
Jarocki wspominał ich wspólną pracę nad inscenizacją, a w foyer teatru wystawiono makietę do 
przedstawienia, zdjęcia, projekty kostiumów i dekoracji autorstwa Jubilatki. 

Witkacy w Starym Teatrze 

W swej najbardziej zewnętrznej warstwie jest to ocżywiście parodia dramatu naturalistycznego 
i „tragedii rodzinnej" - Ibsenowskich Upiorów czy Strindbergowskiego Ojca. Wszystkie 
schematy, tradycyjnie wyznaczające ten układ , zostają tu bezlitośnie skarykaturowane: 
szlachetna matka, zarabiająca „robótkami" na utrzymanie syna-jedynaka, stale urżnięta 
w sztok i „wyjąca dziko" pieśń o swoich trzech kochankach; syn - artysta o talentach bliżej 
niesprecyzowanych, oczywiście nieprzystosowany do rzeczywistości, pełniący rolę „wampira" 
w stosunku do swej poświęcającej się rodzicielki; idylliczna narzeczona, w której anielskość 
różnych prapolskich Zoś łączy się niedwuznacznie z oczywistymi inklinacjami do procederu 
wesołej dziewczynki; zmarły ojciec rodu (bandyta, który zginął na szubienicy) przemawiający 
zza światów do swej połowicy i syna, niczym szekspirowski Duch starego Hamleta itd. itd.( .. . ) 
Tak więc dobrze się stało, że Stary Teatr włączył tę sztukę do swojego repertuaru - tym 
bardziej, że wyszedł na ogół zwycięsko z trudnego zadania. Jerzy Jarocki, jako reżyser, 
trafnie rozłożył akcenty, znalazł dobry ton wypowiedzi, V'.')'POŚrodkowany między warstwą 
parodystyczną a ekspresją autentycznego dramatyzmu. („.) Wykonanie aktorskie wydaje mi 
się na ogół bardzo dobre, wyraziste i trafnie oddające tonację sztuki - zwłaszcza jeżeli chodzi 
o głównych bohaterów: Janinę Węgorzewską (Matkę), graną przez Ewę Lassek z maestrią 
balansującą na cienkiej granicy między groteską i emfatycznością, i Leona Węgorzewskiego 
(Syna), interpretowanego z inteligencją, autoironią i nerwem dramatycznym przez Antoniego 
Pszoniaka. W roli narzeczonej, a następnie wampirowatej połowicy Zofii o dźwięcznym 
nazwisku panieńskim Plejtus, wiele szelmowskiej perfidii i wdzięku scenicznego przejawia 
Romana Próchnicka. Świetna artystka starszego pokolenia Antonina Klońska, zaprezentowała 
swój styl prawdziwie „awangardowy" w niewielkim, ale ważkim epizodzie Józefy baronówny 
Obrock (przez ck). 

Leonia Jabłkówna „Teatr" 1964 nr 15 

Witkacy w Kameralnym 

Udowodniono jedno, że Witkacego można zagrać niebanalnie, że d ro li do niego nawet 
ci aktorzy, kt rzy nie mieli dotychczas okazji do zagrania większy h ról, do sprawdzenia 
w materiale scen icznym swoich możliwości, uzdolnień, talent w. Reżys r pozwolił im grać 
żywiołow nie powściągając ich temperamentów, wykorzystując wszystkie ich predylekcje 
do ról charakterystycznych, konwencjonalnych. Ruch, gest, sposób mówienia, akcentowanie 
poddane zostały zabiegom deformacji. Środki scenicznego działania wzbogacono o elementy 
pantomimy. Przed oczami widza rozwija się bal t marionetek. Psychologię postaci zastąpiono 
zmechanizowanymi odruchami. Nie ustaje ani na chwilę gra pozor ·w. Prawda i fałsz są 

nierozdzielne. Sąsiadują ze sobą szczeroś i zgrywa. Obłąkanie staje się formą mądrości, 

a rozsądek - szaleństwem. Sceny Lirycznych wyznań przechodzą w cyrkową żonglerkę, 

·w której liczy się więcej rytm zwolnień i przyspiesz 1 niż sens wyp wiadanych kwestii. 
Puste deklamatorstwo odsłania jednak chwilami wykrzywion ą bólem twarz hominis do/orosi. 
Smiech równa się wtedy histerycznemu krzykowi; jest spazmem zranionej duszy. Witkacy 
nigdy nie kwestionował jednej rzeczy w świecie: cierpienia. „Jedna rzecz jest pewna na 
świecie, to ci rpienie." (.„) 
Scenografia Krystyny Zachwatowicz do Matki jest czymś więcej niż bierną ilustracja tekstu; 
jest próbą własnej interpretacji świata Witkacowskiego, próbą korespondującą w ogólnych 
rzutach z widzeniem reży era, aktora, muzyka; poszerzającą wymowę sztuki o nowe elementy, 
możliwe tylko do przekazania znakiem malarskim, językiem skrótu. Artystka korzystała 
z doświadczeń dwu poetyk: naturalizmu i surrealizmu, poszukując nowych zestawień . 

Wychodziły z tego rzeczy urzekające pięknością i bogate w skojarzenia metaforyczne, np. 
surrealistyczny pejzaż w głębi sceny po rozstąpieniu się na oczach widza sufitu, uderzający na 
ofiarę z siłą pneumatycznego młota - plastyczny znak zbliżającej się katastrofy. 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zachwalać nie trzeba. Przyjmują ją nawet ci, których jej 
rozumienie przerasta. Penderecki pisze coraz więcej muzyki do teatru. Istnieje moda na 
Pendereckiego. Przejawia się w przekonaniu, że wystarczy zamówić muzykę u Pendereckiego, 
by zyskać u krytyki opinię reżysera „nowoczesnego~. nie bacząc na uzgodnienie stylów 
ilustracji muzycznej i spektaklu. W tym \\')'Padku uzgodnienie zaistniało . 

Bronisław Mamoń „Tygodnik Powszechny" 1964 nr 25 

opracowała Elżbie ta Bińczyc a 


