
WITKACY 
W NARODOWY ·r· f:iatr . Nąn;do~y n,ie :> ma · d zisiaj .s,wo• 

/i., ·jegq .. stat.utu, po.dqbnego temu, jalQ. i 
1

·" opntcowal dla sceny ; :ha rodowęj Woj-
ciech Boguslawsk~ („Naypierwszym 

staranie m Dyrek cyi ' Rządow'ej Teatru 
Narodowego było ustanowienie Statu
tu przypisuil:jcegó ób'oWiązki wszell{im 
iego Artystom" - pisa·ł· Bogusławski 
we wznowionych niedaw~o - z oka
zji dwóchsetlecia tej sceny - „Dzie
jach Teatru Narodowego"). Nie ma ofic
jalneg9 statutu, ale ma przynajmniej 
swój - konsekwentnie realizowany pro
gram. Kazimierz Dejmek chce tu poka
zać .cały klasyczny dramat rodzim'y,• od 

I literatury ·staropolsl<iej / (otrzymaliśmy 
już „Historyję" 1 „żywot Józefa" - po 

I Witlrncego. Sprawa dramatu staropol"I 
~ ski.ego jest oczywista, tu zresztą odniósł 

1 
Dej'mek największe triumfy · własnymi 
przedstawieniami; środek, od Oświecenia 
oonrzez romantyzm, Fredrę no WyspiAń
skiego (tu poszło na razie mniej szczęśli
wie. no ale. są to przecież dopiero począt
ki D ejmkowego Teatru Narodowego) nie 
mo,że dziwić, ten drama)!,, jest już na. 

1 
trwale _wprowadzony na ~enę: za to "· za
proponowanie Witkacego jako · ogniwa 

i<:ońcowego w ·repertuarze narbQO\YYm, 
µrywanym„ na gól ha ZaptHskiej i Ritt
perze, jest ni ątpliwie cz;s.·mś nowyn'l. 
l jednocześnie czymś oczywisty·m. Nie 
~est to . czczy t p1plem'ent: D~jmek jako 
pierwszy pot ił wyciągnąć , wnibsęk' 
p naktyczny z krycia,. jakiego. dokona-

1 no i;toi>'unkow 1 biedawno .:.:: - że' WttR'~cy 
~ przez wiele ' fa h ed>-Vie toletówl,rny .. n to 
częściowo na ' ' ria-ckich pa,piel'atli) bf~s t 
$wietrtym, maj ' ym swoje. mie:\$ce w hi-, 
storii dramatu . polskiego scenopisarz.em. 
'wprowadził Telltru Narodowego 
przed kilku la ' „Kurkę wodną", teraz 
pokazał „Mątw ' i „.Tana Macieja Karola 
Wścieklicę" (of spektakle w reżyserii 
Wandy Lasko kiej), walc:zy uparcię - ' 
i oby nie dare ni-e - o ,.Szew'cow".' 
· Zauważono .j „ że zaczyna się powoli 
krystalizować t kże stylistyka teatralna 
zrehabilitowane . 6 dla . naj~zacowniej
szycli. scen Wit a ·c.ego . . Pq początkowym 
oi<resie „grotes i" i defo1'macji (głównie 
plastycznej: SW je malatsk'ie ambicj e 
wpisywali do t kstów Witkacego. Kantor 
1 Szajlrn; ale n e tylko plastycznej) za
cząl się okres ' umiaru 'i rozsądku, w 
którym pojawił się najciekaws.ze ,,do-

. tychczas re'aliułcje sceniczne Witkace
go: „Szewcy" i.ve , wrocławskim teatrz.e 
stu9enckim ''„Ka1arhbur," 1 „Oni" we Wroc
la.'wiu (w i·e żyf{erii Skai·ucha),, ostatnio 
,,Sonata Belzebq ba" Zegalskiego w Bia~ 
łymstoku , Na , tym ti·z 'urńie.sżczony 
spektald w ~eatirz,e ·Narodowym nie .jest 

- ~ 

oczywiście rewelacją interpretaic
1 jną . . Jest 

to najbardziej gładkie, najbar ziej , do- , 
pieszczone przedstawienie wit ·acowskie 
ze znanych nam dotychczas. · le jako . 
~eatr vvitkacowski jest pewnegq rodzaju. 
c;~fnięciein si'ę wstecz.. · K 

· .. Nie wyszła „Ltts!rnwskiej „Mątwa". Za• 
grana zo:sta~a ·. W f ·~onacj i'l ' s .erip, .Jsprawia"' 
ła . wrażehie, · jak~Y' O.i,1czytahal została 
przez teatr jako programowy li:nanifest ' · 
artystyczny, l\'.tóry mógłby ·i ~ziś za
brzmłeć sensownie. Powaga ~.Mątwy " 
była może .naw et zamierzona, lila kon
trastu z ,;wściekllcą", ·gdzie efflk t teat
r a lny polega przecież na wprowadzeniu 
c liłopa, który konstatuje, iż „ni~hasyce- · 
nie atnbicji jest jedyną sHą, k tóra coś 
stwarza· we. Wszechświe .. cie. Jestr. to po
tęga metafizyczna. 1.Po,ięcię , to )Y\Usi być 
wprowadzone w system Ab1~olutnej Prawdy". ,' Ta ,sama żąsada - to jest 
właśnie. 'ele'ment .gro.tesl{i . witkai.tow. skiej 
..- , obowiąe.u.ie i w " „szewcach', .gdzie 
„psia j_ego fl ąd ra" szewc dysJ\'.Jtuje o 
monadach Leibnitza. Powaga i I efek
cie klęska „Mątwy" był.a także ónsek
wenc;ją dość szczególnie pomyśla' e j ob-· 
sady, z Lotyszem jako Pci\Vłem ~ .ęe ul e
ką , z żarneclcim jalrn Hyrkanen IV, z 
Mileckim jako .Juliuszem II. Irq ia zo
stała przytłumiona przez maniFyczną, 
na serio eksponowaną młodopols .czyznę, 

„.Jan Maciej Karol Wściekllća " , był za 
to w tonie na pewno znalcomicie1\ trafia-' 
ny. zagrany dosadnie, bez zbęct·1rj , or-

'. .· 7 
namentyki · teatralnej, bez ' hadbudowy-
wania metafizycznych fin t ifluszl{ÓW, od
ważnie i „ z '.bravyurą. Si;>ektakl zdecydo
wahie ak~rski, za. co . chwała reżysero=
wi, który· ble · próbował dotla,tkowej in
terpretą~ 'Witkacego . . Bezbłędnie pbpro
wadzoha~ rolp Wś'cieklicy (Jan Kobuszew
slti), . chłbpslrn-witkacowsl<:a , śmieszna, 
żałos'oa i / Iq'dzka · j e'dh.ocześhie ,' znakomita 
Wścieklicovla Wandy Łl!czyckiej, która · 
pokazała swoją. najlepszą o'd czasów, 
„ Wizyty starsze j pani" rolę, najbliższa 
ideałowi witkacowskj,emu Barbara Kraff
t ówn)a jako Wanda _L ektorowic76wna. 
Teatr Witkacego? Zac.zynam podejrze
wać, że jest on znacznie mniej tajem
n iczy, niż skłonnł bywamy sądzić. Telrnt 
plus aktor t plus - rozsądne czytani e tej 
li~e;ratuty. pot~d- pajświ,ętniejszy ~yda
wał si.ę Witkacy z regały w lekturze. 
Na scenie - to nie pretensja pod adr:e
sem teatru - ,Potrafił się mniej lub bar-. 
dżiej skutecznie bronić. Kto ' wie, czy 
nie to wl:aśnie . j.est n a jbardziej dosadną 
wskazówl{ą ~ przynaji:nnie:i na dziś, A kie"
dy Witk~cemu nie wtyka się już d0 
ręki wariackich papierów, i kiedy od
krył go jako 'współtwói·cę n arodowego 
dramatu Teatr Narodowy . Jest · równie 
bliski teatrowi współqesnemu, jak kie
dyś dramat Zapolskiej scenie s:woich 
czasów. Ta zgodność charakterów i 
zgodność upodobań . .zachęcać powinna 
na pewno przede"' wszystkirri do natural„ 
n ości. - (jkg) 


