. ~ll'~tł
tr~tml

ONI ··
NOWE WYZWOLENIE

Stanisław Ignacy Witkiewicz

O ARTYSTYCZNYM TEATRZE

...Czysta forma w teatrze jest możliwa, nie tylko możliwa,
ale stawała się już wiele razy, tylko że może świadomie
nikt jej jako takiej nie zrozumiał, nawet ci, którzy sami
o tym explicite nie wiedząc, nieświadomie, intuicyjnie ją
stwarzali, i to nie tylko autorz}, ale reżyserzy i aktorzy.
Zdaje się to być dziwnym, a jednak tak jest bezsprzecznie:
wiem to choćby z doświadczeń nad moimi sztukami, z których jednak osiem sztuk na scenie widziałem, i to nie
zawsze w czysto artystycznej interpretacji. Bo ze sztuką
teatralną jest to samo co z utworem muzycznym: można
go zagrać czysto muzycznie, akcentując konstrukcję dźwię
ków jako . taką, albo bebechowo-uczuciowo, wydobywając
na wierzch tylko nieistotną sferę uczuć życiowych, która
w prawdziwie artystycznym wykonaniu ma tylko rolę akcentowania tego, co nazwałem napięciami dynamicznymi
.i kierunkowymi (to ostatnie w wypadku malarstwa i przedmiotów na obrazach) poszczególnych mas całości kompo•zycji .
... Ja żądałem tylko swobody deformacji rzeczywistości
w teatrze w imię wzbogacenia wartości formalnych, która
to deformacja w poezji i malarstwie, a jeśli chodzi o uczucia i w muzyce, prawo swoje dawno wywalczyła. Zresztą
czyniłem to w imię własnych potrzeb artystycznych, a nie
z góry powziętego programu.

*

\

... CQ ko;;o obchodzi, co się dziej e na ulicy Wspólnej nr 38
m. 10, al bo w zaczarowanym zamku, czy w dau:nych czasach. M y chcemy w teatrze być w zupełnie innym swiecie,
w kt órym by wypadki wynilwjc_;ce z fanta stycznej psychologii osób zi i pelnie życiowo niekonsekwentnych, nie tylko
w czynach pozytywnych , ale i w pomyłkach swoich, osób
wpe ln ie mo że do ży ciowych postaci n i epodobny ch, dawały
w d ziwaczności swych powiązań staw anie si ę w czasie
jako tak i e, n i e uwarun k ow ane ż adną lo gik ą , oprócz logiki
samej for my t ego stawania si ę .
St . I. Wit k iewi cz
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T odeusz

TEATR

te leński

„
T ode usz Koto rbiński

(Boy)

Stanisława

lgnaeego Wltkiewleza

... U niego malarstwo i teatr stanowią jedno. · Dzieła malarskie Witkiewicza to teatr zastygły na płótnie, teatr o ży
ciu tak intensywnym, że artysta musi uzewnętrznić jego
nadmiar dopomagając sobie płucami aktora, przetwarzając
je na głosy; a jednocześnie przekształca raz po razie swój
teatr w serię obrazów znieruchomiałych, które jakby w osłu
pieniu ·odtwarzają sen życia. Postawa Witkiewicza wobec
sztuki i życia jest z gruntu tragiczna, ale wyraża się oszalałą
farandolą
masek, potworów wykrzywiających się
w ohydnym uśmiechu, a następnie wypowiadających sło
wa, które pogrążają w zadumie i zaraz W)'Tywają z niej
brutalnym zgrzytem . I całość nas4wa na myśl metafizyczne
błazeństwo, gdzie kulisami jest wieczność, a poliszynelem
dusza ludzka, zawsze ta sama, zawsze jednakowa pod pstrokacizną kol!tiumów.
Teatr Witkiewicza jest egzotyczny. On to zawsze chodzi
do góry nogami, z cudacznie wykrzywioną twarzą, on to
Hamletowskiemu „Być albo nie J;iyć", przydaje akompaniament melodyj murzyńskiego jazzu, podczas gdy wokół tłum
masek wybladłych w upiornym odblasku jego życia wła
snego próbuje tanecznych p a s.
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Filozofia SI. I. Witkiewicza

„.Wielka szkoda, że Witkiewicza JUZ nie ma. Wracając
do wspomnienia o nim, nieraz zadaję sobie pytanie
co reprezentował on z socjologicznego punktu widzenia.
I taka mniej więcej kształtuje mi się na to pytanie odpowiedź. Istnieją indywidua świadome swej odrębności od
innych, w oryginalny sposób twórcze, obce więzi organizacyjnej . Nie stanowią one ani zespołu, ani klasy społecznej . „
Ale stanowią typ, typ elitarnego, jednostkowo twórczego
osobnika ...
Boli go przede wszystkim to, co degraduje niezależną
o s obowoś ć i niezależność osobowości. A że nadchodziły o czym przeświadczony był Witkiewicz - czasy konfliktów
zespołowych, czasy złe dla solistów kultury, przeto urosła
w jego psychice do miary przerastającej wszystko troska
o monadę i wyolbrzymiał protest przeciwko jej upośledze
niu w obrazie świata :
myślą

„Czlowtek t twórca"
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1957

Konstanty Puzyna

Karol Irzykowski

WITKACY

... Witkacy fo pierwszy - i jedyny, który wytrzymał próczasu - polski nadrealista w dramacie. Nadrealista
z przypadku. Oczywiście nie wszystkie jego sztuki dadzą
się w pełni objąć tym określeniem.
...Lecz większość sztuk w poetyce nadrealistycznej się
mieści. Obowiązują tu istotnie pewne prawa marzeń sennych z ich absurdalną fantastyką, pozorną alogicznością
wypadków i stłumionym, często uciekającym się do zastępczych przebrań, wyrazem świadomych i podświadomych
treści psychicznych autora. W tej warstwie zresztą nadrealizm pokrewny był dążeniom ekspresjonistów. Lecz w
przeciwieństwie do ekspresjonistycznych powieści Witkacego celem w jego teatrze staje się nie tyle wyszydzenie
rzeczywistości w całym jej politycznym ogłupieniu, nie tyle
katastroficzna historiozofia i teoria kultury - choć są cią
gle tutaj obecne - ile olśnienie samą „Dziwnością Istnienia", kreowanie odrębnej, autonomicznej nadrzeczywistości,
której poszukiwania leżą u podstaw przeważającej części
surrealistycznej poezji.
„.Odpowiedż na pytanie „epigon czy prek~rsor" wydaje
się w każdym razie jednoznaczna. A przecież nowatorstwa
Witkacego nie kończą się na jego nadrealiźmie. To tylko
jedno - nie najważniejsze - z dziwnych odkryć tego pisarza.
bę

Ze

wstępu

do

książki

T.

... Okropnie

się

Witkiewicz gniewa, gdy kto twierdzi

różnica. Niestety ja ją także widzę. Czysta Forma, tak jak
ja ją zrozumiałem i jak ją .sobie wyobrażam, byłaby może

i możliwa przy natchnieniu bardzo wyrafinowanem, powiedzmy apolińskiem, odważającem każdy efekt i umieszczającem go na odpowiedniem miejscu. Ale Witkiewicz wymaga od poety natchnienia dyonizyjskiego, furii, która nie
oblicza. W praktyce zaś poprostu pisze niechlujnie i niewybrednie. Wszystkie jego osoby mówią tym samym żargonem
filozoficznym i w ogóle tym samym stylem; małe cele dialogowe są w każdym calu te same; ciągle się buduje i przezwycięża jakieś systematy filozoficzne; ciągle się wpada
z filozofii w zimną impertynencję.
„Walka o

Kotarbińskiego

„Czlowiek i twórca" 1957
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że

między jego praktyką a teorią w dramacie jest zna~zna

-7-

.treść"

1929

St. I.

Wllkiewłcz

Fragmenty

... Perswazja artystyczna (np. nierównowaga mas w kompozycji, przewrotne napięcie kierunkowe lub dysharmonia
kolorów w malarstwie) jest tylko środkiem, a nie celem;
dlatego nie może być niemoralna. bo cel, który się 1'' rzy pomocy niej osiąga - jedność w wielości w Czystej Formie nie podpada pod kryteria zla i dobra. Z teatrem jest trochę
inaczej, bo elementami są istoty dzialające; ale sądzimy,
że w tych wymiarach, o których mowa, nawet najbardziej
potworne sytuacje nie będą mniej moralne od tego co się
dziś w teatrze widuje.

*
... Sztuka teatralna nie przedstawiałaby jakiejś zaplątanej
historii, której trzeba by się przyglądać z niezdrową ciekawością: „A co teraz?" „Pocaluje czy nie pocahtje?" „Zlapią
ich czy nie złapią?" „Umrze czy zabije tamtego?".

]

*
.. .Obok teatrów „życiowych", jak je można by nazwać,
moqlyby istnieć choćby w niektórych większych miastach,
o bardziej Z"".QŻnicowanej publiczności, teatry czysto artystyczne (tylko broń Boże nie tzw. „eksperymentalne" bo to jest rzecz najgorsza), w których by ludzie, mający
dość życia jako takiego złego czy dobrego, to obojętne mogli przeżywać w wymiarach teatralnych to, co dają i inne „ sztuki" w swych formalnych a nie realistycznych odmianach - tu mówię slowo „ sztuka" w cudzyslowie, traktując je jako pojęcie zbyt szerokie i nieokreślone, w przertwieństwie do znaczenia, które ja mu nadalem w p ostaci
Czystej Formy.

*
... Zadaniem teatru jest wedlug nas to właśnie wprowadzenie widza w stan wyjątkowy, który nie może być osiagnięty tak latwo w przepływaniu dnia codziennego w czystej swojej formie, stan uczuciowego pojmowania Tajemnicy
r ~ tnienia.

*
... Nie chodzi nam tu o to . aby sztuka teatralna konieczni.e
była bezsensowna, tylko by raz przestać się krępować dotąd
istniejącym szablonem, opartym jeri'ynie na życiowym sensie lub fantastycznych zalożeniach..

*
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Józef Szajna

SYTUACJA SCENICZNA
i elementy warsztatu

„Treścią Czystej Sztuki nie jest odtwarzanie widzialnego
świata lub uczuć życiowych, tylko jedność czysto formalna
wiążąca dane elementy w nierozerwalną calość".

St. I. Witkiewicz
„Epoka m i niona w związku z upadkiem
wiła nam całą fałszywą estetykę, z którą
się teraz uporać" .

sztuki pozostatak trudno jest

St. I. Witkiewicz

ko11it111u.Ju•:
./ I/~
SL I.I.V .I

Obecna realizacja dramatów St. I. Witkiewicza
„Oni" i „Nowe Wyzwolenie" nie zakłada ilustracji
sztuk - poszerzonych zresztą fragmentami innych
dzieł autora nie ma też na celu interpretacji
epoki lat dwudziestych, ale stara się być przekazem
treści ideowo artystycznych, zawartych w twórczości Witkacego - malarza, filozofa, dramaturga i teoretyka sztuki.
Konstrukcję naszej realizacji budują zdarzenia
sceniczne wyimaginowane. Sytuacje fikcyjne, gra zabawa tu proponowane, są zaledwie prawdopodobne w życiu. Rzecz dzieje się w czasie bliżej nieokreślonym, którego upływ staje się nieistotny. Jest
to montaż akcji, której ciąg faktów pozornie obcych
sobie jest zespolony w anegdotę „sensacji" zjawisk
teatralnych, wizyjnych. Gra dysonansów stanowi
warsztat a zarazem harmonię tego przedstawienia.
Mechanika ta wyzwala ruch zderzeń , spięcia tragiczne i śmieszne, podkreśla współzależność ludzi
i rzeczy, przedmiotów i treści, doznań i impulsów.
Zanika tu dekoracja na rzecz plastyki wyobrażenio
wej, komponowanej i reżyserowanej przedmiotami
uczestniczącymi w przedstawieniu. Dźwięk i światło
służą działaniom wyrazowym, ingerując w akcję,
poszerzają granicę emocjalnych odczuć widza. Ubrania aktorów zróżnicowane swobodnie tworzywem

r
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(plastik, juta, papier) i doborem elementów niecodziennych (maski gazowe, taśma filmowa, puszki od
konserw) są podporządkowane jedności myślowej
i formalnej a nie wierności naturalistycznej czy stylizacji historycznej. Postać aktora jest eksponowana
czynnościami, które wspomagają go w nagłych przeobrażeniach, rozbijają „rolę monolitu'', wspomagają
w komponowaniu roli, podl~:reślając jego indywidualność twórczą. Gra kontrastu, zgiełku i ciszy, przyspieszanych i zwalnianych rytmów prowokuje, zagęszcza niepokój, sięga materii nieuzmysłowionych
odczuć. Powtarzalnością scen obnaża automatyzm
i bierność czynności, w starciu scen odmiennych
uwidacznia przemijalność struktur myślowych i formalnych. W symultaniźmie gry, wyobraźni, w integracji wszystkich środków teatralnych sięgamy
spójni dysonansów, odsłaniającej złożoność i sprzeczności naszego czasu.

Artykuł

z ndonrnal de

Gen~ve"

TEATR W

z dnia li

PEŁNYM

lnłelfo

1967 r.

ROZWOJU

Polska jest krajem paradoksów, więc choć teatr, o którym mowa - nosi nazwę „Stary" jest on jednym z najpardziej młodzieńczych, żywych teatrów w Polsce. Genewscy aktorzy mogliby pozazdrościć warunków, w jakich pracują ich koledzy z Krakowa. Dysponują oni dwiema salami;
jedną na 300 i drugą na 600 miejsc. Mogą wystawiać . ok.
dziesięciu sztuk rocznie, które grane są na przemian. Zespół
aktorski liczy 75 osób; personel techniczny - 50 pracowników; subwencje państwowe pokrywają dwie trzecie budżetu (oczywiście wysokiego). Dodajmy, że publiczność wiernie uczęszcza na przedstawienia, obydwie sale są wypeł
nione niemal każdego wieczoru. Parę miesięcy temu Jacqueline i Serge Nicoloff, dobrze znani szerokiej publiczności
Genewy, otrzymali stypendium do Polski. Szlak ich praktyki objazdowej zaprowadził oboje do Krakowa, jednego
z głównych etapów podróży każdego miłośnika teatru zwiedzającego ten kraj. Artysta i jego żona byli zaskoczeni poziomem oglądanych przedstawień. Kraków liczy trzysta tysięcy mieszkańców, a więc tyle co i Genewa, nieprawda?

*

'
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Jednym z wielkich sukcesów Zygmunta Hi.ibnera, dyrektora „Starego Teatru", jest in,s cenizacja „Mizantropa". Wystawienie którejkolwiek sztuki Moliere'a jest związane
w Polsce z dużym ryzykiem. Autor „Swiętoszka", „Mizantropa'', „Uczonych białogłów" nie miał nigdy powodzenia
u polskiej publiczności, skądinąd zawsze tak żywo interesującej się wszystkim co francuskie. Moliere uważany jest
tam nawet za autora nudnego!
Zygmunt Hi.ibner, będący nie tylko inteligentnym i mą
drym dyrektorem ale również wielce utalentowanym reży
serem i aktorem, postanowił wystawić „Mizantropa" na
przekór tym wszystkim przeszkodom. Hiibner jest człowie
kiem o szerokich horyzontach, nie lękającym się zapraszać
do swego teatru reżyserów o różnych tendencjach artystycznych. Poza tym sam inscenizuje dwa do trzech przedstawień w ciągu sezonu, wybierając przeważnie sztuki uważane za trudne. „Mizantrop" mógł więc tylko pobudzić jego
twórczą inwencję. Hiibner pragnął koniecznie wystawić tę
sztukę, gdyż, jak sam pisze w swych notatkach reżyser
skich, „ze wszystkich dzieł Moliere'a jesi; ona, moim zdaniem, najbHższa dręczących nas dziś problemów... " Istniała
-11 -

tylko jedna droga umożliwiająca zbliżenie tego siedemnastowiecznego francuskiego autora do polskiego widza i uczynienia go dlań zrozumiałym - należało uniknąć , za wszelką
cenę, inscenizacji typu muzealnego, uwolnić sztukę od całego niepotrzebnego balastu, jakim obciążały ją dotychczas
tłumaczenia i lokalna tradycja. Hiibner zwrócił się więc do
Jana Kotta, znanego esseisty, autora monografii „S zekspir
ws półczesny", prosząc go o dokónanie nowego zaadaptowanego przekładu prozą.
Rezultat jest ·zadziwiaj ą cy - w wyniku tej ope~acji powstał
„Mizantrop" uwspółcześniony, śmiało umieszczony
w polskim kontekście, wypunktowany licznymi aluzjami
politycznymi i społecznymi, „Mizantrop" podejmujący problemy naszych czasów. Równocześnie autor adaptacji i jej
reżyser potrafili oddać wiernie intencje i ducha autora oryginału.

Doskonale dobrana obsada, wiernie odtwarzająca wizję
przyczynia się do całkowitej czytelności przedstawienia. Sam Hiibner gra Alcesta. Jest to Alcest nieprzystosowany, wyobcowany ze społeczeństwa, do którego nie
czuje s ię przynależny, którego nie rozumie. Akcja rozgrywa się w dekoracji i kostiiumach współcz esnych . Cel zos tał
osiągnięty widownia żywo reaguje i czuje się zaanga reżysera,

żowana .

Nie jest wykluczone, że „Stary Teatr" przyjedzie wkrótce
na występy do Szwajcarii. Jakże bardzo spektak] tego rodzaju, jak ten uwspółcześniony „Mizantrop" mógłby wzbogacić naszych aktorów i reżyserów i widzów. Zapewne wywołałby wiele ożywionych dyskusji, o ileż bardziej płod
nych niż w przypadku wystawienia jakiejś innej sztuki
z mało u nas znanego repertuaru.
Zygmunt Hi.ibner, jako prawdziwy dyrektor artystyczny
bardzo popiera tego rodzaju wymiany doświadczeń w swoim
teatrze, zapraszając doń w tym celu, w każdym sezonie
teatralnym n aijlepszych reżyserów.
Między innymi, zwrócił się również do Konrada Swinarskiego, który, w swoim czasie w niezmiernie interesujący
sposób wyreżyserował w jednym z teatrów Berlina Zachodniego, sztukę Peter'a Weiss'a „Marat-Sade", cieszącą się
olbrzymim powudzeniem. Widzieliśmy w Krakowie, w znakomitej reżyserii tego wielkiego człowieka teatru, „Nieboską Komedię" Krasińskiego, polskiego poety i dramaturga
pierwszej połowy XIX wieku. Sztuka ta - trudna do zrozumienia dla samych Polaków - jest nią tym bardziej dla
cudzoziemców, słabo znających historię i tradycje tego kraju. Mimo to jest to dzieło fascynujące, w którym Krasiń
ski, wstrząśnięty Rewolucją Francuską i Powstaniem 1830
roku, przedstawia konflikt między arystokracją a rewolucjonistami (polskimi).
Inscenfaacja Swinarskiego nadaje niezwykłą plastyczność
temu poetyckiemu, pełnemu symboli dziełu. Reżyser konkretyzuje niektóre zby.t literackie partie utworu, stwarzając postaci, które tradycyjnie były dotychczas tylko głosami
i nie ukazywały się na scenie; ilustruje niektóre metafory
znakomitymi pod względem plastycznym niemymi scenami,
wstawianymi między dialogi. Ciągle więc mamy przed oczy-
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skonfrontowane z jego krytyczną wizją, proponam przez reżysera . Całości dopełniają barokowa,
ponura dekoracja i wspaniała ilustracja muzyczna współ
czesnego polskiego kompozytora Pendereckiego...
Mieliśmy wyjątkowe szczęście widzieć Swinarskiego przy
pracy i asystować przy dziesięciu ostatnich próbach „Pokojówek" Genet'a. To co odrazu uderza najbardziej, to metoda pracy tego reżys era. Swinarski przeprowadza na wstę
pie bardzo dokładną analizę tekstu. W namiętnej dyskusji
ze swymi trzema aktorkami próbuje odnaleźć każdą intencję autora, badając drobiazgowo każdą kwestię. „Nie ma".
powiada, cin, „trzydziestu sześciu sposobów ujęcia tej sztuki, wszystko zawarte jest w tekście. Rzecz polega na tym,
aby wyłuskać z niego to co stanowi najistotniejszą treść,
tak aby wszystko stało się zrozumiałe. Zresztą - dodaje opisywany przez Geneta świat jest światem niemal nam
nieznanym, nie pozostaje więc nam nic innego jak tylko
wyśledzić intencje autora, usunąć się w jego cień".
Trzy doskonałe aktorki obsady, dzięki intensywnej pracy,
potrafiły odtworzyć w najdrobniejszych szczegółach kreowane przez siebie 9ostad.
Gościem „Starego Teatru" był również w tym sezonie Jerzy Jarocki, wychowanek Moskiewskiej Szkoły Teatralnej.
Wystawiał tu „Tango" ostatnią sztukę Mrożka, którego
nazwisko poczyna być głośne w całej Europie. Mrożek znajduje sdę pod silnym wpływem Witkacego - autora starszego pokolenia - oraz teatru absurdu w ogóle. W jego
sztukach można znaleźć liczne aluzje do politycznego i społecznego życia kraju, co zresztą jest jedną z przyczyn jego
kolosalnego powodzenia u polskiej publicznośc;~.
W „Tangu" przedstawiony został palący problem: zbuntowany młody człowiek odrzuca moralne dziedzictwo, jakie
pragną mu przekazać jego rodzice; przegrywa jednak, próbując zbudować świat oparty na nowych wartośoiach. Fantazja, jaką obdarzony jest Jarocki, pozwoliła mu w bły
skotliwy S:posób oddać , satyryczne intencje tej sztuki.
W chwili naszego spotkania JaTocki prowadził właśnie
próby „Zmierzchu", sztuki rosyjskiego autora Izaaka Babla.
„Zmierzch" w okresie swego powstania - w 1927 roku uważany był, zarówno przez swą formę jak i treść, za rewoilucyjne dzieło. Babel opisuje w nim pewną żydowską
rodzinę z Odessy w przede dniu pierwszej wojny świato
wej ; podejmuje gwałtowną krytykę patriarchatu, pa.n ują
cego w owym czasie w tym środowi ska . W Polsce sztuka
ta nie była grana już od dawna, z obawy przed możliwo
ś ci a stworzenia zbyt łatwej karykatury. Dla uniknięcia przesady przy inscenfaacji niezbedna .jest dokładna znajomość
żydowski<>go środowiska, którą właśnie posiada Jarocki.
Wszystkie szczegóły jego inscenizacji są bezbłedne. Zachowana została krytyczna intencja Babla, jest ona skómentnwana ale nigdy zdradzona. Mimo licznych prób sztuka
nie mogła być wystawiona w wyznaczonym dniu. Premiere
odwołano na przeciąg dwu tygodni, gdyż ani reżyser, ani
aktorzy nie czuli sie w pełni gotowi stanąć ' oko w oko
z widownią! (Należałoby dodać. że iest to powszechnie
przyjęte w Polsce, gdzie polityka kulturalna zezwala na
tego rodzaju zbawienne przesunięcia terminów ; czyż nie
ma

dzieło

nowaną
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jest wspaniałą rzeczą mieć możność prowadzić swą pracę
p'ciza wyznaczone granice, aby inscenizowany utwór mógł
być lepiej zagrany przez aktorów?).
„Stary Teatr" nie ogranicza się wyłącznie do polskiego
r eper tuaru, jak to widać chociażby na przykładzie „Mizantropa". Dobór sztuk bywa nawet niekiedy aż nazbyt śmia
ły. Czyż moglibyśmy się spodziewać, że którykolwiek z polskich teatrów wystawi - jak to uczynił „Stary Teatr" takie sztuki jak: „Kto się boi Virginii Woolf", Albee'ego,
„Sie kochamy" Murray'a Schisgal'a, „Scenerię zimową"
Maxwella Andersona, amerykańskiego autora z początku
naszego wieku, adaptację „Ulissesa" Joyce'a? „Stary Teatr"
pragnie pozostać teatrem żywym. Udaje mu się to całko
wicie w mieście, które - podkreślamy to z naciskiem nie jest metropolią. Należałoby życzyć aby zespół Zygmunta
Hi.ibnera miał możność pokazać nam jak mu się to udaje,
występując na którejś ze scen Szwajcarii romańskiej lub
niemieckiej. Doprawdy, w Polsce nie tylkó wódka jest towarem godnym eksportu„.

JAQUELINE NICOLOFF
(tłum.

z

jęz.

Ir. Mllir Helena Dzledzhiaka)
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STANISł..AW IGNACY WITKIEWICZ • • • • • • • • •

(1885-1939) Studiował w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie oraz w Monachium.
Wybuch I-szej wojny światowej zastaje go w Au51;ralii, gdzie znajduje się jako członek ekspedycji
etnologicznej. Wraca więc do Europy, zgłasza się do
wojska rosyjskiego, walczy na froncie. W Rosji jest
śWiadkiem Rewolucji Październikowej. W 1218 roku
powraca do kraju.
W okresie 1918-1925 pisze większość swych dramatów. „N.owe· formy w malarstwie i wynikające
stąd niepor'o zumienia", „Szkice estetyczne", „Teatr
- wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze'', to
plon prac teoretycznych. St. I. Witkiewicz jest auto'rem dwóch powieści: „Pożegnanie jesieni" (1927)
„Nienasycenie" (1930).
.
·
Popełnił samobójstwo. we wrześniu 1939 r.
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Stanisław Ignacy Witkiewicz
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W ANDA SIEMASZKO W A
(1867-1947)

„Nowy nabytek sceny krakowskiej, panna
w roli Helenki miłe wzbudziła
taka była opinia recenzenta
„Czasu" po pierwszym występie na naszej
scenie w komedii „Dziwak" dwudziestoletniej debiutantki. Wanda Sierpińska miała za
sobą nie tylko ukończoną warszawską „pensję" panii Czarnockiej, ale i kurs deklamacji
i gry scenicznej u Józefa Kotarbińskiego,
późniejszeg-0 dyrektora teatru krakowskiego .
Był.a uosobieniem wdzięku i piękna: „p:istawna, szczupła, z piękną głową, włosy uczesane gładko i spięte w duży kok albo splecione w gruby warkocz sięgający niemal do
stóp, którym podczas debiiutu i po debiucie
będzie czarować publiczność, regularny, szla.chetny profil i wreszcie głos wdzięczny, o metalicznym brzmieniu" - tak opisuje ją jej
biograf. Edward Krasiński.
Sierpińska,
wrażenie" -

\\' .\\IH Sll·: :I L\SZKOWA

Przez pierwszy rok pobytu na naszej scepanieńskim nazwiskiem, grała naiwne i amantki mimo braku rutyny
i techniki podbijając nie tylko publiczność
ale i krytyków, którzy zauważyli, że granie
sprawia jej przyjemność, a tę przyjemność
dzielą z nią widzowie. W czerwcu 1888 poślubiła Antoniego Siemaszkę i odtąd już uży
wała na scenie nazwiska mę ż a. Ani jednak
dyrektor Glikso·n, ani kolejni reżyserowie nie
umieli rozpoznać istoty talentu Siemaszkowej. Przydzielan.o jej role liryczne i naiwne,
nie dając możności rozwoju dramatycznym
uzdolnieniom. Wyjątkowe okazje występów
w dramacie były tak rzadkie, że przynosiły
\Vięcej szkody aktorce niż pożytku, umacniały w dodatku błędną opinie o jej talencie
i myliły krytyków. Niepospolity znawca teatru, codzienny uważny obserwator krakowsk ie.i sceny Karol Estreicher w r. 1891 zapi sał : „Pani Siemaszkowa nie okazywała nigdy istotnego daru scenicznego. Była zawsze
drugorzędną aktorką". Nawet Tadeusz Pawlikowski nie poznał ·się początkowo na nie j
i angażując zespół do nowego teatru w r.
nie, jeszcze pod

1893 -

Siemaszkową pominął! Przeniosła się

na półtora roku do Lwowa i tam wła
OO[)Q.wiednio obsadza na , udowodniła że
jest niepows7edni 1 aktorką rlramatvczn::i.
Wtedy powróciła do Krakowa. Tu, w latach
1894-1902 Siemaszkowa stała się dojrzał ą,
św iadomą swych możliwości i środków aktorką. W co.raz licznie.isivch rolach bohaterek - czy to jeszcze safonowych, lirycznodramatycmych. czy w dramatycznych rolach
„ ludowych" i wielkich kreacjach tragicznych
dochodzi do pełnego rozwoju jej spontaniczny talent, którego siła szukała wtedy ujści a
w wybuchowe.i, e;w ałtownej ekspresji realistycznych środkó w. Gorącym temperamenwięc
ś nie ,

0

a

Cena

tern przesycone były jej ruchy, mimika
i dykcja, każda postać miała oryginalne cechy osobowości aktorki. Najsilniejsze wrażenie sprawiał jej głos, czysty, silny, do póź
nego wieku dźwięczny i młody, mający wielka skalę i oryginalne brzmienie. Wraz
z młodsz ą od niej Ireną Solską stała się
.iedną z dwóch najświetniejszych bohaterek
dramatów Młodej Polski, którym oddała
swoją namiętność, prostotę i szczerość, gwał
towne i głębokie uczucie. Słynna była jej
Młynarka w „Zac7..arowanym Kole" kreacja Siemaszkowej zapewniła sławę sztuce.
Ale równocześnie aktorka potrafiła znaleźć
środki pokazania najsubtelniejszych od'cieni
uczuć w roli Amelii w ,.Mazepie". Jej Judyta
w „Ksi edzu Marku" była arcydziełem realizmu i poezji.
Dalsze lata Siemaszkowej to kalejdoskop
miast, teatrów, ról i działalności. Wiele lat
spc;dziła we Lwowie, była pierwszym dyrektorem polskiego teatru w Bydgoszczy (19201922), występowała w filmie, przez trzy lata
prowadziła polski teatr w Stanach Zjednoczo!lych, reżyserowała i uczyła młodzież,
W czasie drugiej wojny światowej grała
w polskim teatr7.e we Lwowie, później w Wieliczce prowad7iła tajne nauczanie. W sierpniu 1945 po raz osta+ni grała na naszej scenie w sztuce Simonowa „Rosjanie", potC>m
przez dwa sezony prowadziła teatr w Rzeq zowi c . Teatr ten ?Ostał nazwany jej imieniem.
WSPOMNIENIE SIEMASZKOWEJ

o

swoim

debiucie

w

llr11howie

Ofo pierwszy jej występ. Na afiszu „Dziwalc" Mańkowskiego. Mala w garderobie
podczernia sobie oczy, mama kończy je.i splatać warkncz. dłuższy niż potrzeba Helence,
k tórq ma!a ma za chwil parę albo zablysnqć
albo zgasić sie z krete .ęem. W tym wyrocz~
num momencie mama mówi do swej chudziutkiej córki:
- Ależ dziecko, zanadto się umazałaś, wyglqdasz jak stara aktorzyca ...
- Mamusiu, to wszystko na nic, bo ja stanowczo nie wyjde na scenę - żolqdek mni e
rozbolal.. .
Trrr 1!' dzwonek.
- Prędko, na plan! wzywa inspicjent.
Mama W1!ciąga par force swe „pisklę"
.żywa wymiana slów. „
- Cicho! Proszę nie rozmawia ć! Cicho'
wola inspicjent.
- Mamusiu, za nic nie wyjdę'
- Cicho' Nie płakać! Już!
I dwie pary rąk: mamy i inspicjenta wypchnęły wystraszone „pislr lę" na scenę. To
w różowej sukience, wleciało jak z procy
i stanęło przy drzwiach . „Pan Antoni"* kolega i... konkurent tej malej, gral srogiego
ojca owego „Dziwaka". Wytrzymał artystyczną
pauze, a nie mogąc się doczekać
perwsz11ch slów „kwestii" swej chwilowej
córki. zapy tał nad program:
- Czego to panna chce?
Mala, równ ież nad program, ale szczerze:
- Ja nie wiem, ja„. nie chciałam wejść.
a~..

.
male11.~two

I

rozpla 1<.alo

się

ta1<:

szczerze

widać wdzięcznie, że publiczność, ujęta tą
niezwykła szczerością glosu „panienl<i z dobreoo rlomu" i długości.a jej warkocza, za -

i

czeła klaskać. ( „. )

- No co, panno pyta znów .sceniczny
ojciec.
I panna wpadła w ton roli. Z rozr zewnieniem coś ojcu tłumaczy , o coś prosi.. .
Wanda Siemaszkowa , Ze wspomnień,
Wl.adomości T ea tralne In27 nr 18.

*

Antoni

Szantaż

Siemaszko

teatralny w Krakowie w r. 1869

runkiem, że mi pani przyśle 15 złr. Teraz
to samo powtarzam że komedii nie oddam,
jeżeli mi pani pod mym adresem, w terminie do soboty włącznie, 15 złr. przyślesz.
W innym razie za 2 tygodnie będzie pani na
scenie krakowskiej.
Z dwóch tych proszę wybrać mmeJsze .
Kraków dnia 13 pażdziernika 1869 r.

J. B.
Kraj

względem

wicie,

że
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WIDM A
Wielka kompozycja znakomitego mistrza
naszego w dziedzinie muzyki p. Stanisława
Moniuszki p. n. „Widma", uplastyczniająca
tonami jeżeli się tak wyrazić wolno, na wz6r
Felicjana Dawida i Hektora Berlioza, sceny
liryczne z „Dziadów" Mickiewicza, świetnie
wczorajszego wieczora wykonaną została wobec licznie zgromadzonej ·publiczności w sali
teatralnej. Koncert podobny był fenomenalnym u nas zjawiskiem, również pod wzglę
dem wykonanego dzieła, jak wykonania tegoż. Sto osób brało w nim udział, rozłożony
między amatorów, artystów i wielką orkiestrę wojskową
należącą do najcelniejszych
w monarchii. Pod kierunkiem p. Maniuszki,
który tą wielką falą tonów władał jak słowo
„Stań się" w dniu stworzenia i orkiestra
znana z swej precyzji i chóry śpiewaków
przewyższały się i zwyciężały
tryumfu,jąco
trudności. ;jakie ten utwór pełen głębokiej.
twórcze.i myśli nasuwał. (... ) P . 'Rapacki deklamował pojedyncze ustępy poematu, w któ-

re błyskawicznie wpadał
Prześliczne solo sopranowe
perłą

ogół

chórowy.
prawdziznakomitego tego utworu zachwysłuchaczy

sp1ew

będące

melodią

Kra!<. Zakl. Graf. Nr 3, zn m . BG·l f6< n.ooo n .:;1(2816)

przemawiającą

tak słodko do uczucia, że pragnęłoby s_ię. aby
nuta owa długo , długo nie ustawała. Jeżeli
czego żałujemy w tej kompozycji, to tego,
że w niej więcej podobnych solów nie ma.
Piękny
baryton odznaczał się rozmiarem
i czystością !?·losu, chóry i orkiestra do ostatnich krańców posuniętą doskonałością harmonii. (...) Public.zność zawdzięczyła p. Moniuszce sprawioną sobie przyjemność trzechkrotnym wywołaniem
serderznym upominkiem oklasków.
Czas. nr 13 z 16 I 1867.

litością

pani, pisałem o tern pani, mianojej nie oddam p, Skorupce pod wa-

24 X 1869.

Gazeta Krakowska nr 9 z 4 VIII 1881.

cało
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Niedzielne przedstawienie „Emigracji chłop
skiej", w ogóle dość słabe i nieskładne, ubawiło
jednak wybornie publiczność, dzięki
wielkiej gorliwości jednego ze statystów.
Wśród przygotowania do wilii w akcie IV,
wskoczył nagle oknem dziki Indianin i począł
wcale energicznie nożem mordować
obecnych. Przestrach osób na scenie był bardzo naturalny, a między publicznością zdumienie nie mniejsze, bo „ Emigrację" znał
prawie każdy i domyślał się chyba nowego
dodatku autora. Indianin okazał jednak w
dalszym toku łagodność umysłu właściwą
czerwonoskórym i dał się pokornie wyrzucić
przez okno p. Wernerowi, który ledwie śmiech
powstrzymać
zdołał.
Za to gdy później,
w czasie stosownym, Indianin z towarzy.s zami z apał powtórzył, zemścił się srogo i rzucał się jak opętany wśród oklasków i wesołe,!l'o śmiechu rozweselonej publiki. Do końca
sztuki panował wesoły nastrój i towarzyszył widzom aż do domu.
Gorliwy statysta powinien dostać podwójną

treści:

przedstawił.

nr

GORLIWY STATYSTA

Jednej z szanownych obywatelek tutejszych nadesłano list bezimienny następującej
Szanowna pani!
.Ta ręczę , że albo panią poprzedni mój list
nie doszedł, albo pani jesteś tyle nieambitną,
że uznałaś za stosowniejszą być na scenie,
jak mnie 15 zlr. przysłać! Jestem bowiem
w posiadaniu wybornej, od autora mi powierzonej komedii pod tytułem „Koty dewotki",
W niej autor na opowiadanie dawnej sługi
pańskiej
przedstawia panią jako dewotkę,
koty i psy ,j ako pani dzieci, pańską matkę
jako skąpicę itp. Polecił on mi abym tę komedię oddał p. Skorupce, aby ją w teatrze

zl

opr. Jerzy Gol
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