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Witka~cy, . jaki- jest.I'. 

kaźdy widzi 

W rokiu 1969 Koost~ty Pwzyna ~
woływał o wystawienie Witka
cego „po Bożemu'' . . - Krytykując 

ogół wydz-iwłającyeh i epa\ujących i
grłszkarni plastycznym.i przedstawień 
_... takte twórców wybitnych, leci trak
tujących Witkacego zbyt , dowolnie -
zasluŻOlny witkacolog wystę,pował o
czywiście w interesie · Jwego płsarza . 
Były to czasy zachłyśnięcia się Witka
cym, a autor „Nienasycenia" fascyno
.wał ---R~~!ie_,.._]VJ?~~~U!~,t9~Q~~ani~Jl!~ 
formy, co ten. 1 trW rozumlal za.pewne 
jako zachętę, aby się całkiem urwać 
.z cugli i dać upust niczym nie. ogra
niczoI}ej inwencji własnej. Nasz nad
wiślański prekursor francuskiej awan
gardy był - jak stwierdzał Puzyna -
sto$unkowo mało rozumiapy, krytyk 
więc zachęqał przede wszystkim do 
czytania dra·inatów Witkacego, do tego, 
'by . staa:ać się rozumdec, o czym.Ze to 
w n~ch konkretnie m~wa i podążać za 
se~em, a !!ie ule,gać . magii totamego 

najbarwnleJ wypada ScUrvy Darłu!za ' 
Piekarza, przynajmniej w dwu ' pier
wsżych aktach. O~zy~liwy, wampiro
waty i impotenckl, jakiś taki obło-to· 
hakowaty w sposobie porus~a·n.ia ti,, 
pr~esadnym; nienatu,ral.nym gestem u
siłuje . maskować , wewnętrzne rozma
m~anie. Wierzy mu się przy tym~ że 
jest nieszczęśliwy, gdy w przypadku 
pozostałych osób ich ·niedosyt · życia 
trze ba przyjąć na sło\vo. 

PisZ!lC tu o poszczególnych rolach 
zcicrj'ęs-Otffif spra~"""-z"e-=nieaO.stal.lti~:.~ 
torskie. wynikają głównie z braku wy"
raźniejszej koncepcji· reżysęrskiej. W 
tej teź sytuacj.i, o ile dwa pierwsze 
akty są kom"u.pik:atywne, jasność „wy
kładu„ załamuję się w akcie trzecim. 
Filoz<>:f iczny bełkot Sajetana bfzrni 
zbyt podobnie dó je.go dotychczasowych 
wypowiedzi; Spurvy - tyle . że na łc:tń
cuchu i na czworakach; Czeladnicy i 
kSiężria - vi.de akt , pierwszy. Całą 
scena wkroczenia . ludu wiejsk.ięgo z 



= :SZe~y" s. i: witk:t;wic;.:a-: U,,-#afrze im • . Węgier·hi ~w .tiiąlymśtoku.- - aa Ur· 
." .. ' _ wej:- . Wieslf(w Rajews~i, Jerz11„ Siech, /J1.i'o~~.gw q':ąd.~lc:· · 

abS'!rdu."-1-Nfi_. ·wle·;n~~· bj-ć .;~z:e- · -~(ły_ Choehołe~~wy~ię . ?'.fÓ~pij~idoty~n~· : ,' 
przedstawienie „Szew~ów"· · w-· reżyserii ' - czasową akcję, . ~ięć ·.najlepiej bylQby. : · 

· WiPtf 1 Ps1iiPmeykje j na scenie Teatru ją może wyr~u~ić. Dlaczego ~ię chrop-
, im; ~gierki · w Białymstoku zysk,ało- kowie SajeiaflczykQm nie ·spodobali, 

by aplauz Puzyny, czas · jednak leci i nie wiadomo. neiyserka nie zQ.ećy(fo-
dziś jest ono j.uż anachrqniczne. wała · tęż, kim ~ma nyć- ów strąsilhyy 

Jest to właśnie Witkacy .wystawiony Hiperrobociatz. Wkracia na scenę p-0-
zwyczajńie • . „realistyczP.ie'~. ze'. uwzglę- · stać ~ale . nie · ·straszliwa·· i zupełnię 
dnienien1 wskazówek pisarza ~ł;lwarlych nięwyrazista (gw9li µcźciwości ·-podaję 
w didaskaliach. Zamiar reżyserski jes_t - . płaszcz . wojskow.y~ gumiaki, : }iełm 
ja~ny_ i chwalebny, wierność ·autorowi mqtocyklowy; wzrost nisk'i). PodobnJe 

· talt w ""duchu jak i w literze. Czy tak z Gnębonem Puczymordą. Choć niby 
po prostu pojmowana wierność może , ws2'lystko· - jak -ch~,fał' Witkacy - złoty 
jednak w rezultacie dać spektakl· .rze- kontusz, kołPu z piórem i . przebie-
czywiście Witkacowski, ~.a .-więc di-a- ranka -w .zeł-Wszo.tie szmaty - · jednak 
piemy i Jragiczny? w ~aikim zresztą . . nie bardzo wiadomo, co, jak i qlacze-
st.ópniu kształt scenicmy - ~isan~\ w go. Wall~owerem · więc · wygrywa rze-
dramat i naszkicow-any we wskazów- czona siekiera tkw.iąea w :" głowie pe-
kacp. autora jest czytelny dla dzisiej- rorującegÓ Sajeąma. . .Dystansuje-. ona 
szego widza? .· . . wszystkie· treści, · jakie - się . tu- wyipo-

Po podnie,sieniu kurtyny .scenografia wiada. nieste1tY. -W finale „Szewc.ów'!, 
Ryszarda · Kuzyszyna prawię , ·realisty- gdzie szcze,gólnie . kóniecz.ne je~t pre- , 
czna. bez żadnych 'dodatkówych· efek- cyzyjne 'ZI'ytmizol\\ranie nairaistają~ej de-
tów. Warsztat ązewski; · aktorzy - grengolady, . cała , dialogowa · kakofonia 
„nórmalne szew skie stro3e ~: ' fartucha• puszczona została • luzem.~ Nic . :·dziwne·-
mi'.'; w trzecim akcie, ńa tle tego sa- go, te . Wi~acy9 7.ai'6wno jako~ qiyśU• 
mego neutralnego muru, klubowe fo- c\el jak · i . jako . wściekły ref orma:tor 
tele, trunki na .st.oliku; Sa~etańc7ycy · tradycyjnego · tea.tru, -, wypada tu , deść 
w honżurkaC:h. Kostiumy w ógóle mniej blado. . I 
wię~ej ~akje. jak· ŻY,~~~ł ,wbie autor. T<>war_zysze na '. koo.iec zjawiają słę - · 
~wyczaJnosć ekspoZ-}'.'CJl , mogłabr mo- w czerni, jak na oficjalny pogrzeb. 
ze -:- m?Cą kor:itrastu :-: ; s~ełmc rolę w takim · tonie też . prowadzą. , r()z,mo-. ' 
o~sk::x:zm dla. mez~~kłosci ~ekstu. ~ak wę -- tak na bok~. konfidencjonalnie. 
się · Jednak ~1e - dzieJe,_„ _ te~st ; bowiem To chyba dobry ~yisł • . Tmdno jed-
a~tor~zy P?daJą. „po ,Bożem~ . me sprze- • nak UJY-ierzyć, że jest to pogrzeb ja· 
mewierzaJąc· się wprawdzie _ zawartym ldchkolwiek wartości, choćby skary-
w n~~ sensom, a~e tęż - i:~, vnie uwy- katurowanych. Widz _' nie odnosi wra:-
datn.iaJąc. Z~sa~a _me~hamczna .- dy- żenia. że mówiło się cały czas o spra-
gre?Je do widowm.. res~t~ _na Jednym wach ważnych; 
tonie; wzbogacona ~ządanymi , przez au- . , · • . 
tora jękami . i przekleństwami. Dotyczy B;ał<>stock1. spekta~l _ „Sze~vc~w" jest 
to -cróli Sajetana Tempe, w której Je- d?bi~nrm prz~kład~~m. ze: Wit1tacY;,.;;.S~~· 
rzy' . Sieclf ""jest "Ciągle 't11k1 --sam i jako „Jaki 3es·t". me-·. uc1ągnie-" ·całego przed-
zgnębi_ony proletariusz, i późni~j. wu- stąwięnia. Z ~dwu · skrajności ~- · ~l'afa-
dzony pu8tk,ą ży~ia ~a s~ł'm wie- szerov.:a?ia . ~-pek~~lU. wszelkimi „ do-
rzćhołku społeczneJ hierarchn. Gwał- wolnosciam1 .1 _grama „~~ Bożemu -
towność dialogu za.Stąpiło tu, mo:noton"". Wanda Laskowska popadła w tę. -~,ru-
ne w koócti stałe wkurzenie" zaży- gą., Jest to z dwu grzec:gów mmeJs.:ty, 
wne,go jego.~ości. . M'?notc>ni~ spr~V;7_~a. nią _ b~dzi wątpliW<>ś~i ~aj.omość d.ra· 
że w miarę trwaµ1a .... przedstw1·ehia, ~-~tu i aut?ra. O~azuJe SH~ _J,edi;iak ;wła-
coraz trudniej śledzić niełatwy prze„ sme.. ze nie ~ys~rcz~ rezY'.serow1. :o-
cież tok wywodu, ku końco)Ni właśnie i . zum1eć .tekst 1 trzymać . s1~ d1~~s~a.ho~. 
cofaz ·bardziej skomplikow~ńy. Tqteż · ab~ W1tkacy :· m6.gł: rzec~1sc~e za,1-
irri bliżej fina~u, tym więł'Csze znuże- · stmeć ~ scenie .. · Juz na P?Zi?mie . ~~-
nie -ogarnia widownię... aż, do nieza- s~u kon:~cme Jest przyJęc-1e _lak1eJś 
wodnej siekiery w głowie. Czeladnicy h1e;arc~11 wazności, klUC'Za, gdyz \~two 
- zróżnicowani . Pierwszy z nich (Ja- staJe się .on monotonny. a w dziwa-
rosław Gradek) duży niezdamv chło- · cznym słowni~wie i licznych, naj1róż-
pak, z trudem przyswoił sobie mą· niej,szego rQd~aju, dygre~j<ach gubi stę 
drości wysłuchane qa \Yszechnićy ,Ro- mysl. · . 
botniczej, ale co wie, to w~ę. ku wła- Wizjoner·stwo Witkacego uprawomo-
snemu nieraz zaskoczeniu konstatując cnione fzóstało przez~ życie. Lu~a ter-
słuszność wyuczonych na pamięć for- mitiera, którą zapowiadał, funkcjonuje-
mułek. Czeladnik U . (Wiesław Rajew- już w potocznej świadomo8ci Myśl Wi-
sid) ,...:... wrazliwszy, bau-dziej ·nerwowy, tkące.go· ·nie zestarza_ła się, · niebez.pie-
drobny, w okularach w drucianej o- czeństwo anachronizmu dotyczy jed-
prawce. Wszystko to jednak . można nak śro<Uców, jakimi zo~tała wyrato-
pav.;;iedzieć o nich już na . samym po- na. One to właśnie wymagają uw.amej 
czątku, a potem nie ... dochodzi nic no- . kontroli współczesnych reaHzatorów 
wego. Księżna Irina Małgorzaty An- ' teilttalrtych. Prześ~iadczenie/ ie· spek-
drzejczak - perweiil~jna.~ bezczelnie takl po . prostu odegrany pozo&tal}.ie 

'uśmiec'hnięta, mała egzotyczna bestyj- wiemy. Witkacem.u, jest złudzeniem. 
ka. Von und zu -raczek chyba po mę- Efeld bę4zie co najw--~j tak.i, jak w 
żu niz z domu, co nie byfoby wielkim przypadk1u· „Wesela" wedłu.g wzorów .z 
zarzutem.' gdyby i ta rola ni~ opią,-rała -1901 roku. - · 
się na c iągłym powtarzaniu raz ~de- . 
mon,strowanych środków. Na tym tle- IR E'N A ·N AS LI ię -~x A · 
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