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KŁOPOTY Z WITKACYM !

K³opoty z Witkacym s¹ odwieczne i nieprzerwane. Pojawi³y siê od razu z Jego
przyjœciem na œwiat, a trwaj¹ do dziœ, bo nieprzerwanie dostarcza ich Jego spuœcizna.
Spuœcizna zw³aszcza teatralna, bo w³aœnie w niej twórca Czystej Formy zakodowa³
pe³ny sztafa¿ chwytów rozgrywki z ... potomnymi. Tak – z potomnymi, jako, ¿e na
wspó³czesne Mu polskie sceny ¿aden awangardowy twórca w dwudziestoleciu miêdzywojennym liczyæ nie móg³. Zw³aszcza On – Witkacy, którego wizja zak³ada³a ca³kowit¹
kontestacjê wszystkich modeli oficjalnego teatru.
Przeczucia Stanis³awa Ignacego Witkiewicza potwierdzi³a zreszt¹ praktyka sceniczna
miêdzywojnia, bo jedyn¹ coœ znacz¹c¹ w prezentacji nowego jêzyka teatru premierê
Jego dramatu („M¹twa” 1933) zrealizowa³ pó³ amatorski zespó³ krakowskiego Cricotu.
Dzisiaj – na progu XXI wieku – m¹drzejsi o kolejne awangardowe rewolucje wiemy
ju¿, ¿e Witkacego wcale nie zadowala³o by „wystawianie” jego sztuk „po Bo¿emu”.
Liczy³by raczej, na re¿yserskie ryzyko podjêcia z Nim gry, któr¹ w uwagach i didaskaliach
do ka¿dego prawie dramatu sam proponowa³.
Najlepiej zrozumia³ to autorskie wyzwanie Tadeusz Kantor, który krzykn¹³:
„Nie grajmy Witkacego, ale grajmy z Witkacym!”. Gra z Witkacym jest bardzo ryzykowna.
Wymaga symultanicznej podzielnoœci uwagi na trzech terytoriach. Terytorium pierwszym
musi byæ literatura. Z przewrotnych uwag tekstu pobocznego sztuk Witkacego daje
siê nie tylko wyczytaæ w¹tpliwoœæ, czy dramat mo¿na i trzeba traktowaæ na równi
z dwoma innymi powszechnie szanowanymi rodzajami literackimi: liryk¹ i epik¹.
Witkacy powtarza bowiem kilkakrotnie: nie o „literackoœæ” w dramatycznym zapisie
tekstu chodzi, ale w³aœnie o tak¹ konstrukcjê jêzykow¹, która pozwoli³aby na swobodn¹
grê konwencjami teatralnymi na scenie.
Witkacy wielokrotnie sugeruje, ¿e tylko wyrafinowane i odwa¿ne igraszki konwencjami maj¹ szansê wykreowaæ w swych zderzeniach „nag¹ prawdê” faktu scenicznego,
oczyszczonego zarówno ze z³ogów psychologizmu, jak i nadmiaru realistycznej optyki.
Myli³by siê jednak ka¿dy, który by te Witkacowskie „³amig³ówki”, swoiste konstrukcje
„gier jêzykowych” traktowa³by jedynie jako proceder nieprzerwanej wyszydzaj¹cej
b³azenady. Ka¿d¹ bowiem „sfabularyzowan¹” szaradê opatruje autor „Szewców”,
„Matki” czy „Nadobniœ i koczkodanów” point¹ serio o filozoficznym uogólnieniu.
Tym sposobem, ju¿ w momencie uwa¿nego wczytania siê w tekst sztuk Stanis³awa
Ignacego Witkiewicza, stajemy przed dylematem n a p i ê c i a: napiêcia pomiêdzy
materi¹ jêzykow¹ parodii, pastiszu czy kpiny a filozoficznym przes³aniem serio, deklaracj¹ ideow¹ czy niepokojem myœl¹cego i czuj¹cego twórcy.
N a p i ê c i e wzroœnie, kiedy tylko wkroczymy na terytorium drugie gry z Witkacym:
na scenê. Wtedy to szczególna determinacja w tej rozgrywce, staje siê udzia³em
aktorów. Bo to oni – od tego momentu – bior¹ na siebie ca³y ciê¿ar walki. Kody,
odkryte w materii jêzykowej tekstu, ju¿ tu nie wystarczaj¹. Gra sceniczna wymaga
bowiem innej ofiary. Ofiary z duszy, ale przede wszystkim z cia³a. Bo ta os³awiona
„naga prawda” zdarzeñ zale¿y tak naprawdê tylko od si³y i kierunku przep³ywu energii,
wyzwalanej przez aktorów. Energii przekazywanej do partnerów scenicznych po to,
by wspólna cielesna obecnoœæ w przestrzeni, w procesie nieustannego kontaktu
mog³a te wszystkie n a p i ê c i a gry spotêgowaæ.
Jest wreszcie trzecia sfera dzia³ania, na której wpisane w Dramat i Teatr Witkacego
n a p i ê c i e , ma szczególn¹ szansê oddzia³ywania. To Widownia. Tylko widzowie
sprawdziæ potrafi¹ si³ê tej pajêczyny napiêæ tekstowych i aktorskich splotów energii.
To oczywiste.

Ale Witkacy marzy³ o czymœ wiêcej: marzy³ o partycypacji widowni. Partycypacja
zaœ oznacza funkcjonowanie spektaklu jako systemu naczyñ po³¹czonych: aktorzy
zarzucaj¹c sieæ na widzów licz¹ na ich aktywnoœæ, widownia zaœ akceptuj¹c te zasady
czuje siê pe³noprawnym uczestnikiem zdarzeñ, maj¹cym „czynne prawo g³osu”. I tym
sposobem ostateczny kszta³t przywo³anego na deski sceniczne dramatu zale¿eæ mo¿e
nie tylko od nadawcy.
Rzut oka na trzy marzenia Witkacego, wpisane w teksty unikatowych w historii
œwiatowego teatru dramatów, uœwiadamia, ¿e gra z Witkacym zawsze mo¿e byæ
atrakcyjna.
Teatr polski w II po³owie ubieg³ego wieku sprawdzi³ (czêsto z du¿ym sukcesem)
funkcjonowanie zarówno tego systemu napiêæ, jakie zakodowa³ w tekœcie sam autor,
jak i nieprzeczuwalnych przez niego odkryæ mechanizmu gry, w któr¹ wdali siê wybitni
inscenizatorzy, wsparci przez kreacyjnych aktorów. Witkacologia odkry³a podstawy
„tajemnej wiedzy” Wielkiego Teoretyka „Czystej Formy”. Warto wiêc teraz, u progu
XXI wieku, m³odych ludzi, w teatr wstêpuj¹cych „zaraziæ” tymi zagadkami „Witkacowskich napiêæ”, które wzbogacaj¹ warsztat ka¿dego wspó³czesnego aktora.
Dlatego te¿ moje lubelsko-kazimierskie warsztaty i spotkania z licealistami, adeptami
sztuki aktorskiej przepoiæ pragnê tymi „k³opotami z Witkacym”, które nas nieustannie
wzbogacaj¹ i inspiruj¹.

Rafał Zięba

WITKACY - śmierć jako świadomość duszy

Aurelian Augustyn twierdzi, i¿ „tych, co siê zbrodniczo na swoje ¿ycie targnêli,
mo¿emy jako tako podziwiaæ dla wielkiej ich odwagi, ale rozumu wielkiego tacy
bynajmniej nie okazali”. Dalej jednak ³agodzi nieco swój ch³odny os¹d, jaki ¿ywi
wobec samobójców i mówi: „Wobec tego, i¿by ju¿ ktoœ dopatrywa³ siê szlachetnoœci
duszy w czynie samobójczym, to najprêdzej by tak szlachetnym by³ ów Kleombrot,
o którym powiadaj¹, ¿e przeczytawszy ksiêgê Platona o nieœmiertelnoœci duszy, rzuci³
siê z muru na g³owê [–]. Bo go do tego nie sk³oni³y jakieœ nieszczêsne losy czy zbrodnie
prawdziwe czy urojone [–] lecz wy³¹cznie œwiadomoœæ duszy sprawi³a to, ¿e na œmieræ
siê odwa¿y³ i potarga³ s³odkie wiêzy ¿ycia tego” Przy ca³ym swoim sprzeciwie dla
samobójstwa, jako gestu sprzecznego z rozumem, ludzk¹ godnoœci¹ i moralnym
prawem, rozumia³, ¿e s¹ sprawy na tyle wa¿ne, dla których warto wejœæ w spór nawet
z podstawowymi wartoœciami i etycznymi zasadami. Nieca³y rok temu minê³a
siedemdziesi¹ta rocznica samobójczej œmierci Stanis³awa Ignacego Witkiewicza. Œmieræ
do dziœ kontrowersyjna, roztrz¹sana z wielu punktów widzenia: ju¿ to biograficznych,
ju¿ to psychologicznych, ju¿ to historycznych, ju¿ to jakichkolwiek b¹dŸ innych.
*
Ta œmieræ nie by³a aktem ucieczki z tchórzostwa czy s³aboœci. To by³o spe³nienie
pewnej koncepcji, gest wieñcz¹cy dzie³o, finalny akt spektaklu, w którym groteska
okazuje siê realnoœci¹, a realnoœæ – grotesk¹.
Od koñca pierwszej wojny œwiatowej, od wybuchu rewolucji w Rosji – wybuch
ten Witkacy widzia³ wszak na w³asne oczy, by³ wtedy w Petersburgu – dojrzewa³
w autorze Po¿egnania jesieni pogl¹d, i¿ nasza kultura, nasza cywilizacja dobiega do
koñca. Chodzi³o o przekonanie, i¿ wraz z wyzbyciem siê metafizycznych doznañ, wraz
z przestawieniem siê myœlenia Europy na psycho-socjologiczne tory, ca³a humanistyczna
nowo¿ytna tradycja zostanie zaprzepaszczona. A przynajmniej zdegenerowana. Rzec
by mo¿na, i¿ sta³ siê on prekursorem antyhumanizmu.
Termin ten powsta³ dobre kilkadziesi¹t lat póŸniej, wraz z rozwojem i coraz wiêksz¹
popularnoœci¹ myœli francuskiego filozofa Michela Foucaulta.

Nie chodzi tu bynajmniej o znajdowanie odpowiedników w koncepcjach obu tych
panów. Zapewne, gdyby spotkali siê jakoœ (musia³oby staæ siê to gdzieœ poza czasem
– kiedy Witkacy umiera³, Foucault mia³ zaledwie trzynaœcie lat i nie móg³ zdawaæ
sobie sprawy ze swych przysz³ych dokonañ), gdyby mog³oby siê tak zdarzyæ, zapewne
nie zgodziliby siê w wielu sprawach.
Foucault twierdzi³, i¿ jednostka – a mówi¹c dok³adniej, pojêcie jednostki w spo³eczeñstwie – jest wytworem w³adzy, która musi zindywidualizowaæ, dookreœliæ obiekt
swojej presji po to, aby dzia³aæ tym skuteczniej. Witkacy uznawa³ istnienie jednostki
za coœ naturalnego. Jednak¿e dla jednego i drugiego we wspó³czesnym, zdehumanizowanym, œwiecie jednostka dzia³a po to, aby byæ poddan¹ w³adzy. Pokrótce mówi¹c:
wed³ug francuskiego myœliciela, jednostka w ca³ym swoim istnieniu musi siê nieustannie
uwierzytelniaæ za pomoc¹ okreœlenia swojego wykszta³cenia, profesji, pochodzenia,
stanu zdrowia, statusu maj¹tkowego, towarzyskiego etc. Wszystko to zostaje ujmowane
i rejestrowane w odpowiednich miejscach. Potocznie mówi siê, i¿ to jednostka staje
siê transparentna, ergo uczciwa), a tymczasem, to nadzór nad jednostk¹ staje siê
niewidoczny – poniewa¿ rozdziela siê pozornie na wiele podmiotów – a jednostka
sama staje siê jaskrawo widoczna na owym przezroczystym tle. Owo rozpisanie to
w³aœnie wspomniane tabele w³adzy.
U Witkacego w³adza jest pozornie widoczna, jednak¿e i ci, którzy pozornie j¹
zdobywaj¹ i sprawuj¹, ci którzy parceluj¹ swoje spo³eczeñstwa, jak np. Gyubal
Wahazar, czy Szewcy, sami podlegaj¹ jakiejœ nieprzewidywanej przez nich si³y. „Czy
to tylko nie z³udzenie, ¿e my naprawdê nowe ¯ycie tworzymy? […] A mo¿e rz¹dz¹
nami si³y, których istoty nie znamy? I jesteœmy w ich rêkach marionetkami tylko?” –
pyta w trzecim akcie Szewców II Czeladnik. Jak siê okazuje na koniec tego aktu, jego
przeczucia by³y uzasadnione. Trudno na dobr¹ sprawê powiedzieæ, czy te wszystkie
przejawy w³adzy, które, jak w kalejdoskopie, przewijaj¹ siê przez koñcówkê Szewców,
maj¹ jakiœ autonomiczny wyraz. Zarówno Hiperrobociarz, wraz ze swoimi pomocnikami,
jak matriarchat Ksiê¿ny Iriny Wsiewo³odownej ZbereŸnickiej, jak i pojawiaj¹cy siê
Towarzysz Abramowski i Towarzysz X, nie ukazali siê ostatecznie „tymi prawdziwymi”
Nieznanymi Zwierzchnikami poci¹gaj¹cymi za sznurki przemian dziejowych. Tak zreszt¹
jak i sam Witkacy nie podziela³ nigdy spiskowej teorii dziejów, a wrêcz przeciwnie.
Swoj¹ koncepcjê upadku cywilizacji Zachodu upatrywa³ gdzie indziej. „A nudy nie
bêdzie, bo ideje, na tle braku zainteresowañ filozoficznych u ogó³u, wymar³y do cna”
– mówi I Czeladnik w cytowanych powy¿ej Szewcach. Bo w³aœnie: œwiat upadku
i degeneracji cywilizacyjnej jest bezideowy – jak ju¿ siê rzek³o – odhumanizowany.

O ile Foucault prowadzi³ swoje filozoficzno-historyczno-kulturoznawcze analizy
maj¹c pe³n¹ œwiadomoœæ, i¿ dokonuje ich w œwiecie, gdzie wszystkie humanistyczne
koncepcje mog¹ byæ co najwy¿ej fasad¹, ideologiczn¹ mg³¹ skrywaj¹c¹ prawdziwe
relacje – w których podmiotow¹ rolê odgrywa nieuchwytna (lecz zarazem autonomiczna),
bezosobowa i bezcielesna (lecz realnie istniej¹ca) w³adza, a przedmiotow¹ rolê pe³ni¹
jednostki (zindywidualizowane i opisywalne – a przez to pozwalaj¹ce siê dyscyplinowaæ
– materialne w swej fizycznej uchwytnoœci – a przez to doskonale podatne na presjê)
o tyle Witkacy, widz¹c, i¿ taki w³aœnie œwiat nadchodzi, postanowi³ siê zatrzymaæ.
Nie wkraczaæ w coœ, w czymœ uczestniczyæ nie mia³ najmniejszego zamiaru.
Emanuel Levinas pisa³ o œmierci jako cierpliwoœci czasu. O ¿yciu Witkacego mo¿na
powiedzieæ, i¿ by³a to cierpliwoœæ wobec ¿ycia. Cierpliwoœæ, jak¹ mo¿na ¿ywiæ dziêki
jasnej œwiadomoœci; cierpliwoœæ wiedzy o tym, co nieuchronne. Mimo (a mo¿e w³aœnie
dlatego), i¿ zamiast chodziæ do szkó³, odbiera³ w m³odoœci indywidualne wykszta³cenie,
Witkacy zna³ dobrze klasyków filozofii (tak samo jak i zna³ œwietnie jej ówczesnych
nowatorów) i wiedzia³, i¿ nie nale¿y dyskutowaæ z tym, co nieuchronne, bo he ananke
ametapeiston ti einai, koniecznoœci nie da siê przekonaæ. Wed³ug niego, to, co okreœla³
mianem zbydlêcenia prêdzej czy póŸniej musia³o siê dope³niæ.

Jak pisa³ Jan B³oñski, wed³ug Witkacego „doznania metafizyczne dostêpne s¹ tylko
jednostce, spo³eczeñstwo zaœ traktuje sztukê, religiê i filozofiê czysto instrumentalnie,
spo¿ytkowuj¹c je dla swoich potrzeb… albo nie zajmuje siê nimi wcale. […]
Ju¿ w XIX wieku na miejsce wartoœci absolutnych zaczê³y wkraczaæ – spo³eczne.
Daremnie zaœ ³udz¹ siê zwolennicy liberalnej demokracji, s¹dz¹c, ¿e uspokoj¹ narastaj¹cy
proces jednolicenia ludzkoœci, prawn¹ emancypacj¹ maskuj¹c rzeczywiste nierównoœci.
Ale te¿ ludzie, którzy dziœ rz¹dza spo³eczeñstwem […] to ob³udne i ¿a³osne karykatury
bohaterskich tytanów, którzy rozjaœniali przesz³oœæ. Upodobnienie i pomniejszenie
jednostek nastêpuje tak szybko, ¿e niedaleko ju¿ do ostatecznych przemian, które
rozpoczn¹ zupe³nie nowy etap bytowania ludzkiego gatunku. […] Witkacy mniema³,
¿e zanik uczuæ metafizycznych na korzyœæ ogólnej szczêœliwoœci jest ontologicznym
prawem […]. Jego katastrofizm mia³ wiêc wymiar kosmiczny… Czêsto przedstawia³
nadchodz¹cy kataklizm na wzór wydarzeñ, których by³ œwiadkiem.” Tak wiêc dla
Stanis³awa Ignacego Witkiewicza, ponura, po czêœci totalitarna, a po czêœci liberalna
i globalna, zuniformizowana przysz³oœæ mia³a „wed³ug niektórych poch³on¹æ ca³¹
indywidualistyczna kulturê […]” i, jak to by³o powiedziane, jej katastroficzny charakter
by³ nieuchronny. „Dla ka¿dego przepaœæ ta przedstawia³a siê inaczej, g³ównie w
zale¿noœci od tego, czy dany osobnik prze¿y³ rewolucje rosyjsk¹, czy nie, i oczywiœcie
w zwi¹zku z klas¹, do której nale¿a³. […] Wszystko by³o ju¿ tak nudne, ramolciowate,
bezprzysz³oœciowe i bezp³ciowe, ¿e najwiêksi nawet zakalcowaci zakamienialcy cieszyli
siê gdzieœ na dnie zamar³ych oœrodków niespodzianki. Tak ciesz¹ siê wojn¹, rewolucj¹
lub trzêsieniem ziemi ludzie nie maj¹cy odwagi strzeliæ sobie w ³eb mimo przekonania
o s³usznoœci tego zamiaru. Samo siê za³atwi, myœl¹ sobie coraz bardziej oddalaj¹c siê
od œmierci. A kiedy wreszcie przyjdzie, li¿¹ ewentualnie rêce katów, b³agaj¹c o jeszcze
jedn¹ chwilkê – byle nie teraz.”
Ów ¿a³osny obraz, owa pogarda,
z jaka Witkacy wyra¿a³ siê o sobie wspó³czesnych, stanowi wyraŸn¹ wskazówkê.
Witkacy, bêd¹c przekonanym o tym, i¿
przysz³oœæ u³o¿y siê tak, a nie inaczej, ju¿
w drugiej po³owie lat dwudziestych ¿ywi³
pogardê dla postawy, w ramach której
mo¿na siê by³o uciec do poni¿enia wobec
przeœladowców, aby wy¿ebraæ chwilkê
u³udy, jak¹ jest ¿ycie w zniewoleniu.
Tote¿ i nie mo¿e dziwiæ jego samobójstwo
w momencie wkroczenia wojsk sowieckich
do Polski w 1939 roku. Nie post¹pi³ bowiem jak tchórz, ale raczej jak ów Kleombrotos, o którym pisa³ Aurelian Augustyn.
Nasuwa siê teza, i¿ Witkacy nie uciek³
przed samym sob¹ ale œwiadomie odrzuci³
rozwi¹zania, które by³y dla niego nie do
przyjêcia. Umieraj¹c nie ucieka³ równie¿
przed bolszewikami, a raczej pozostawa³.
Pozostawa³ przy swoich przekonaniach,
i¿ jedynie cz³owiek œwiadomy swojej indywidualnoœci, a zarazem bêd¹cy œwiadomy
sensu, jaki owa indywidualnoœæ otrzymuje
od swojej kulturowej spuœcizny, tradycji
kultywowanej przez sztukê i filozofiê,
mo¿e uwa¿aæ siê za cz³owieka w pe³nym
wymiarze.
Tu równie¿ antyhumanista Witkacy
ró¿ni³ siê od antyhumanisty Foucault –
dla niego jednostka nie by³a powo³ywana
do ¿ycia przez w³adzê tylko dla tego, i¿
jednostka jest ³atwa do kontroli. Witkacy
wierzy³ w indywidualn¹ wartoœæ, która
koñczy siê tam, gdzie zaczyna siê umasowienie i uniformizacja, nawet gdy nazywa
siê j¹ takimi s³owami jak „wolnoœæ”,
„szczêœcie” czy nawet „wyj¹tkowoœæ”.

Stanisław Zacharkiewicz

WITKACY W TEATRZE ŚWIATA XXI WIEKU
w teatrze sensu, myśli i wartości

„Piękno wydaje się być kategorią wypieraną ze sztuki na rzecz ukazywania człowieka
w jego negatywności, w jego sprzecznościach, w jego zbłąkaniu bez wyjścia,
w braku jakiegokolwiek sensu. Wydaje się, że to właśnie jest owo aktualne ecce homo.
Tak zwany zdrowy świat staje się przedmiotem pośmiewiska i cynizmu”.
JAN PAWEł II DO ARTYSTÓW I DZIENNIKARZY W MONACHIUM 1980 R.

¯yjemy w dwudziestym pierwszym wieku w globalnej wiosce internetowej.
Zasadnicze pytanie brzmi: czy bêdê m¹drzejszy dziêki temu systemowi, czy tylko lepiej
i szybciej poinformowany? Na szczêœcie TEATR bêdzie istnia³ zawsze, niezale¿nie od
rozwoju nawet najm¹drzejszej elektroniki, poniewa¿ tworz¹ go ludzie wspó³kreuj¹cy
rzeczywistoœæ w wymiarze fizycznym, energetycznym i emocjonalnym. TEATR ma
swoj¹ racjê bytu wy³¹cznie tu i teraz, na ¿ywo, i we wzajemnym oddzia³ywaniu na
siebie ludzi kreuj¹cych i uczestnicz¹cych w tej kreacji (jakakolwiek ona by³aby).
TEATR ISTNIEJE WY£¥CZNIE W ¯YWEJ RELACJI: CZ£OWIEK- CZ£OWIEK.
A jaki mo¿e byæ TEATR w XXI wieku?
Nikt na ogó³ ju¿ nie pyta o jego sens, przekazywan¹ myœl, bo o tym na ogó³
nie mówi siê i nie pisze. Có¿ to znaczy myœl dzie³a? Czy dzie³o mo¿e byæ myœl¹?
Wszyscy zachwycaj¹ siê form¹, bo obrazki ³atwiej zrozumieæ, ¿yjemy w epoce
obrazkowej, a myœl to rzecz trudna, nieokreœlona, trzeba j¹ jakoœ zinterpretowaæ, mieæ
do niej w³asny stosunek. Nadszed³ czas, nie wymyœlony przez Orwella, w którym
przysz³o nam broniæ myœli, jej prawa do egzystencji w œwiecie, w którym jest wykpiwana,
lekcewa¿ona, postponowana. Nikt nie pyta: „o czym myœlisz”, tylko: „co widzia³eœ?”
Porozumiewamy siê obrazkami, ikonkami esemesów, skrótem, który wyra¿a nasz¹
niechêæ do rozwijania jakiejkolwiek myœli. TWÓRZMY TEATR MYŒLI, aby nie zamieniæ
siê we w³asne ikonki, w które wystarczy odpowiednio pukn¹æ, aby wywo³aæ okreœlon¹
i oczekiwan¹ reakcjê. A wtedy mo¿e byæ ju¿ za póŸno na powrót do wymiarów
myœlenia, i stawiania pryncypialnych pytañ o istotê rzeczy. Zreszt¹ istota ta, nie da
siê zg³êbiæ przy pomocy samych obrazków.
Nie zamieniajmy naszego myœlenia, choæby najbardziej u³omnego na obrazki dla
analfabetów. I nie wmawiajmy sobie ¿e analfabetyzm jest czymœ bardziej ludzkim od
wykszta³cenia. S³owem nie stawiajmy œwiata na poziomie medialnych reklam, bo
z ich pozycji nie ma powrotu do ¿ycia pe³nego sensu. A kto z nas marzy o tym ¿eby
staæ siê wy³¹cznie obrazkiem? Twórzmy TEATR SENSU.
Od stuleci SZTUKA stara siê zrozumieæ i objaœniæ œwiat, który ju¿ od dawna coraz
trudniej zrozumieæ, i coraz trudniej uznaæ za przyjazny. Ale przed coraz bardziej
skomplikowan¹ rzeczywistoœci¹ nie ma ju¿ gdzie uciec. Myœlenia nie mo¿na wy³¹czyæ.
TEATR WARTOŒCI wyznacza nam pole wspólnych dzia³añ, to On sprawi ¿e nie
bêdziemy bezbronni w chwili, kiedy przyjdzie nam podejmowaæ wa¿ne decyzje.
¯yjemy w œwiecie, w którym o wartoœciach, na ogó³, publicznie siê nie rozmawia,
nieliczni tylko zadaj¹ sobie jeszcze pytanie, co z tymi wartoœciami robiæ w œwiecie
nastawionym wy³¹cznie na konsumpcjê, czyli szybki zysk, i jeszcze szybszy obrót.
Wpadamy w pu³apkê manipulacji zastawion¹ przez bezustannie kusz¹cy nas œwiat,
trac¹c zdrowy rozs¹dek i dzia³aj¹c czasami bez sensu, zapominaj¹c przy okazji, jak
wiele mamy jeszcze w sobie wymiarów do odkrycia poprzez SZTUKÊ i budowanie
w³asnej to¿samoœci, swojego DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
Twórzmy swoje œwiadectwo, wiedz¹c doskonale, ¿e JA to inny TY.
WARTOŒCI buduj¹ Cz³owieka, tworz¹ jego wizerunek odciskany przez artystów
w ró¿nym pod³o¿u. Tylko Cz³owiek œwiadomy zadaje sobie, a poprzez siebie œwiatu,
pytanie: KIM JESTEM? A po nim drugie: CO TUTAJ ROBIÊ? Co mo¿na przet³umaczyæ:
Jaki jest mój cel w tym istnieniu, w tej fizycznej, materialnej rzeczywistoœci?
A to s¹ fundamentalne pytania, od których zaczyna siê ka¿da œwiadomoœæ, ka¿da
ciekawoœæ ¿ycia, a wiêc i siebie. A bez tej ciekawoœci nie ma niczego, ani rozwoju,
ani postêpu, ani zrozumienia. Kiedy zaœ spróbujemy odpowiedzieæ sobie na kolejne
pytanie: jaki jest mój cel w tym ¿yciu? wy³ania siê nastêpne, równie¿ istotne: co mam
zrobiæ ¿eby najlepiej s³u¿yæ temu celowi? I tym tak¿e zajmuje siê SZTUKA. To jest
pole penetrowane przez TEATR SENSU, MYŒLI, WARTOŒCI. Poniewa¿ to Ja chcê wiêcej
wiedzieæ, wiêcej rozumieæ, wiêcej odczuwaæ. A JA to inny TY.
Prekursorski okrzyk Kantora, dobiegaj¹cy z XX wieku: Gramy z Witkacym – zinterpretowany przez Miklaszewskiego w XXI wieku, zachêca nas do tworzenia w³asnych
Sensów i Myœli w systemie Wartoœci. Witkacy-Kantor-Miklaszewski-My, œwiat interpretacji
kolejnych pokoleñ artystów, szukaj¹cych swojego ognia, wody, ziemi i powietrza.

Krzysztof Miklaszewski

GRAMY Z WITKACYM !
To has³o – okrzyk Tadeusza Kantora, który we wszystkich swoich spektaklach
przed rokiem 1975 posi³kowa³ siê obficie tekstem dramatów Witkacego – przyœwieca
równie¿ moim warsztatom lubelsko-kazimierskim koñca sierpnia 2010 (16 - 29.VIII,
Lublin-Kazimierz Dolny nad Wis³¹).
W przeciwieñstwie jednak do „m³odych zdolnych harcowników” polskiego teatru
nie oznacza to ani niekontrolowanej zabawy jêzykiem ani demonta¿u formy.
Jêzyk Witkacego, s³usznie okreœlony przez najwybitniejszego badacza jego ¿ycia
i twórczoœci – Janusza Deglera mianem v o l a p u k u to œwiadoma i perfidna
mieszanka „stylu dysputy filozoficznej z gwar¹”, „salonowej konwencji z ¿argonem”
czy „wywodów teoretycznych z grubiañskimi przekleñstwami”. Ale ten wspania³y
teatralny materia³ rzucony na ¿er niekontrolowanej zabawy nie tylko traci ca³e
wyrafinowanie zakodowanej w nim gry, osiadaj¹c zbyt czêsto w polskim teatrze
pocz¹tku wieku XXI na znaczeniowej „mieliŸnie”, ale – co gorsza – zaprzecza tym
samym odkryciom S. I. Witkiewicza.
Podobn¹, „niedŸwiedzi¹ przys³ugê” robi¹ sztukom Witkacego, przenikliwie
nazwanym przez Jana B³oñskiego „dramaturgi¹ wewnêtrznych motywacji”, nieopierzeni dowcipnisie - inscenizatorzy kojarz¹c „sabota¿ pospolitoœci” (tak zdefiniowa³
strukturaln¹ zasadê oddzia³ywania Micha³ Pawe³ Markowski) z „demonta¿em formy”.
A to jest „cios poni¿ej pasa”, jeœli pamiêta siê (a pamiêtaæ trzeba) jak¹ wagê przywi¹zywa³ do swoich rozwi¹zañ teoretycznych Stanis³aw Ignacy Witkiewicz.
On – prawdziwy awangardzista – wiedzia³, ¿e powierzchowne i nieprzemyœlane
„eksperymenty” tylko sztuce szkodz¹. Dlatego przestrzega³: „W sztuce nie mo¿na
próbowaæ – musi siê tworzyæ.”
Reasumuj¹c: GRAJ¥C Z WITKACYM, TRZEBA SIÊ W NIEGO WS£UCHIWAÆ.
I dalej: O EFEKCIE TEJ ROZGRYWKI ZADECYDUJE NIE INSCENIZATOR – TYLKO AKTOR.
ON BOWIEM, I TYLKO ON, W SWOIM CIELESNYM BYTOWANIU I W SWOJEJ PSYCHICZNEJ EGZYSTENCJI MO¯E WZI¥Æ NA SIEBIE CIÊ¯AR TEJ GRY.
St¹d te¿ pomys³ warsztatu aktorskiego, który posi³kuj¹c siê bardzo „gêstym”
(fabularnie i filozoficznie) tekstem sztuki Witkacego „NADOBNISIE I KOCZKODANY”,
przygotuje jego uczestników do:
• znalezienia aktorskich œrodków na realizacjê jednego z marzeñ Witkacego, który
szansy na Czyst¹ Formê w Teatrze upatrywa³ w nanizywan¹ na spektakl przez
sceniczne dzia³ania SIEÆ NAPIÊÆ MIÊDZYKIERUNKOWYCH,
• wypracowania metod kontaktu z widzem, by zaprzeczyæ i skompromitowaæ
powierzchowne i p³askie za³o¿enia PARTYCYPACJI WIDZA W SPEKTAKLU,
• zastosowania ca³ego sztafa¿u æwiczeñ wynikaj¹cych z opracowanej przeze mnie
NOWEJ METODY, która skupia siê wokó³ 6 problemów:
1. KONCENTRACJI
2. POCZUCIA FORMY
3. PRZYSWOJENIA MECHANIZACJI ZACHOWAÑ
(jako wariantu gry antypsychologicznej)
4. ODCZUCIA KONTEKSTU DZIA£AÑ zarówno MIEJSCA
(przestrzeñ) jak i LUDZI (partner, ansambl, widz)
5. ZNAJDOWANIA SWEGO W£ASNEGO RYTMU
6. KSZTA£TOWANIA SIEBIE JAKO AKTORA przez analogiê z kondycj¹ ...ZMAR£EGO
• konfrontacji aktorów-amatorów, wywodz¹cych siê spoœród m³odzie¿y szkolnej
Lublina z profesjonalistami.
Korzyœæ z takiej GRY Z WITKACYM ma byæ obopólna: dla uczestników oznaczaæ
ma odkrywanie aktorskich mo¿liwoœci tekstu Witkacego, zaœ z dla autora „Szewców”
i „Matki” zerwania „gêby B³azeñstwa”, któr¹ przyprawia mu ostatnio skutecznie
nieszczêsny, weso³kowaty Teatr Rodaków.

Andrzej Maria Marczewski

WITKACY

w Teatrze Przestrzeni Serca

z inspiracji Ariela
Witkacy – polski fenomen artystyczny XX wieku. Wyprzedzaj¹cy na teatralnej
mapie œwiata Becketta, Ionesco, Pintera. Przyjaciel Bruno Schulza i obserwator póz
Witolda Gombrowicza. Trzymany do chrztu za rêkê przez Helenê Modrzejewsk¹
i Saba³ê. Maj¹c kilka lat zacz¹³ pisaæ i malowaæ, zyskuj¹c uznanie Brata Alberta
Chmielowskiego („Brata naszego Boga” w dramacie Karola Wojty³y).
Kiedy wchodzi³ w wiek mêski umar³ Stanis³aw Wyspiañski. Za ¿ycia nie doceniany,
wyœmiewany, wykpiwany. Obserwowany z dystansem i niezwykle emocjonalnie.
Demiurg tworzenia i Anio³ zag³ady. Kreator wydarzeñ i zachowañ. Burzyciel ludzkich
losów. Wyznawca Erotyzmu w Czystej Formie. Prekursor „Ja-Teatru”. Bóg w³asnego
¿ycia i zapl¹tanych w nim mniej lub bardziej œwiadomie ofiar artystycznego wampiryzmu.
Onieœmiela³, osza³amia³, emanowa³ w³asnym wewnêtrznym œwiat³em do którego jak
æmy ci¹gnê³y po iluminacjê, ob³êd lub œmieræ przyci¹gane ukrytym magnetyzmem
kobiety – wszelkich nacji, przekonañ, ras, lat i wra¿liwoœci.

Erupcjogenny „Demon 1 klasy” zamieniaj¹cy w³asne ¿ycie w Sztukê,
a Sztukê w racjê bytu – bez mo¿liwoœci apelacji do jakiejkolwiek instancji
poza Nim samym.
Promieniuj¹cy na wszystkich którzy znaleŸli siê w krêgu jego postrzegania i wra¿liwoœci,
innym widzeniem œwiata, innymi zasadami nim rz¹dz¹cymi, innym punktem odniesienia
do ka¿dego spotykanego na drodze ¿ycia detalu.
Indywidualista odrzucaj¹cy „ideologiê masy” ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Kreator wszystkiego co siê da³o ogarn¹æ i dotkn¹æ w³asn¹ myœl¹.
Diament ze skaz¹ która zamieni³a Jego ¿ycie w drogê ku samozag³adzie.
Nieœwiadomy istnienia wewnêtrznych przestrzeni, które od prawieków towarzyszy³y
wybranym i nawiedzonym w ka¿dej epoce.
Bo¿ym palcem dotkniêty Jasnowidz neguj¹cy ideê Boga,
„widz¹cy” przysz³oœæ portretowanych, a nie widz¹cy drogi przed sob¹.
Geniusz zatrzymany palcem Losu na progu Ksiêgi Akaszy, przed wgl¹dem w to,
co odwieczne i niezmienne.
Cz³owiek który znalaz³ swoj¹ furtkê do wiecznoœci pod dêbem w Jeziorach.

Przez ten Portal przeszed³ 18 wrzeœnia 1939 roku samotnie na drug¹ stronê,
i wtedy dopiero zrozumia³ Tajemnicê Istnienia Poszczególnego do koñca. Tajemnicê
Bezwarunkowej Mi³oœci, i Tajemnicê Œwiat³a które czeka na ka¿dego.
Bo: „ka¿demu bêdzie dane to, w co wierzy” jak nam wyjawi³ w „Mistrzu i Ma³gorzacie” (s³ynnej i kultowej powieœci „wgl¹du”), Jego wielki rówieœnik, Artysta Œwiata
– Micha³ Bu³hakow, odchodz¹cy na drug¹ stronê w rok po Witkacym.

Czym jest œwiadectwo ka¿dy wie. Ktoœ œwiadczy o czymœ. Coœ œwiadczy o Kimœ.
Cz³owiek œwiadczy o Œwiecie – Œwiat œwiadczy o Cz³owieku. Z du¿ych liter oczywiœcie,
bo personifikujemy podmiot.
Teatr Œwiadectw pozwala zetkn¹æ siê Widzowi z Tajemnic¹. Drugiej Osoby. Pozwala
wejœæ w autentyczny, czyli nie zak³amany, nie przek³amany – kontakt
z czyimœ œwiadectwem. Oczywiœcie to œwiadectwo mo¿e byæ ciekawe, wartoœciowe,
sensowne, pobudzaj¹ce do myœlenia, rozwijaj¹ce, potrzebne Drugiemu. Mo¿e byæ
te¿ puste, nudne i niepotrzebne. Teatr stanowi p³aszczyznê na której dochodzi do
Spotkania. Osoby z Osob¹. Grotowski mówi³ o Teatrze -Wehikule, istnieje te¿ Teatr
Spotkañ, ale z samego spotkania nie zawsze wynika coœ istotnego, czym chcielibyœmy
siê podzieliæ z drug¹ Osob¹. Spotykamy siê codziennie ze sob¹ w domu, na ulicy,
w pracy, kawiarni - z Bogiem, drugim Cz³owiekiem, Myœl¹, Treœci¹, Sensem, Objawieniem.
Teatr jest wyborem, przenosimy siê z czasu rzeczywistego w Czas który nie ma
wymiarów, nie jest linearny, jednowymiarowy, potrafi byæ równoleg³y, zapêtlony,
zatrzymany, zawieszony.

Teatr kreuje rzeczywistoœæ która mo¿e odbijaæ ¿ycie, naœladowaæ, odtwarzaæ, lub
te¿ tworzyæ, kreowaæ, okreœlaæ na nowo. ¯ycie i nas w nim. Nasze emocje, myœli, marzenia, oczekiwania. Mo¿e te¿ œwiadczyæ o tym co ponadczasowe, istotne dla rozwoju
drugiego Cz³owieka, dla zrozumienia przez niego zjawisk, które go otaczaj¹ i tworz¹
na nowo, wskazuj¹c Drogê rozwoju i Cel który mo¿e osi¹gn¹æ, je¿eli bêdzie chcia³
¿yæ œwiadomie i zrozumie ¿e jest to mu potrzebne. Ka¿dy Cz³owiek wybiera swój Los
i za niego odpowiada.
Teatr by³ ju¿ w swojej historii: Szamañstwem, Rytua³em, Koœcio³em, Lustrem,
Wehiku³em, Doœwiadczeniem, TeArtem, ITeatrem, Akcj¹, Obrazem, Rapsodem, S³owem.
Wyznaczali te kierunki Twórcy którzy chcieli wyjœæ ponad ³atwoœæ i oczywistoœæ w Sztuce, którzy poszukiwali w przestrzeni energii, emocji, iluminacji, wartoœci, intuicji,
dŸwiêku, ruchu, rytmu, mowy cia³a. Aktor stawa³ siê medium dla Twórcy- Demiurga,
boskim instrumentem objawiaj¹cym prawdê nieoczywist¹, trudn¹ do zaakceptowania,
ods³aniaj¹c¹ zas³oniête.
W Teatrze Œwiadectw wystarczy S³owo, Spojrzenie, Gest, DŸwiêk, Obraz, Inspiracja,
Spotkanie z innym Cz³owiekiem - aby siê ubogaciæ, uwra¿liwiæ, otworzyæ nowe,
twórcze myœlenie.

W Teatrze Przestrzeni Serca wystarczy Czysta Energia, Intencja, Twórcza Myœl, która
pozwala na otworzenie siê wymiarów, w których wszystko jest w zasiêgu naszej
Mocy i Samorealizacji. Pocz¹wszy od zachowania nieskazitelnego Zdrowia, a skoñczywszy na kreowaniu rzeczywistoœci naszych Marzeñ. Któ¿ nie chcia³by byæ przys³owiowym m¹drym, bogatym i piêknym? A tymczasem jego w³asna, przekorna podœwiadomoœæ spycha go do wymiarów brzydkiego, biednego, g³upka, który nie mo¿e
uwierzyæ ¿e dzieje siê to na jego w³asne ¿yczenie.
„Tak przeogromna jak przestrzeñ wokó³ nas
jest maleñka przestrzeñ w twoim sercu:
odnajdziesz w niej niebo i ziemiê,
ogieñ i powietrze, s³oñce i ksiê¿yc,
b³yskawice i konstelacje gwiazd,
cokolwiek nale¿y do ciebie tu na dole,
i to, co nie nale¿y,
wszystko to zgromadzone zosta³o
w tej maleñkiej przestrzeni twojego serca”.
mówi¹ Upaniszady (8.1.2-3) nie bez racji. „Kiedyœ, dawno temu my, ludzie, byliœmy
zupe³nie inni. Potrafiliœmy komunikowaæ siê ze sob¹ oraz doœwiadczaæ siebie w sposób
dostêpny dziœ jedynie nielicznym. Korzystaliœmy wówczas z mo¿liwoœci porozumiewania
siê i odczuwania bez poœrednictwa intelektu, mo¿liwoœci wyp³ywaj¹cej ze œwiêtej
przestrzeni ludzkiego serca” – mówi Drunvalo Melchizedek, powo³uj¹c siê na w³asne,
niezwykle bogate doœwiadczenia. Kto jest zainteresowany trafi do Niego w Internecie.

Witkacy sk³ada³ siê z przeczuæ, wgl¹dów, intuicji, kontrowersji, apodyktycznoœci,
demiurgicznoœci i sprzecznoœci. Przep³ywa³ przez Niego strumieñ boskich objawieñ
wszechœwiata, które dla otoczenia nie by³y ani czytelne ani akceptowalne. Kreowa³
wiêc piêtrowo siebie ¿eby wzbudziæ „medialnoœæ” w dzisiejszym rozumieniu tego
pojêcia, które w jego czasach jeszcze nie funkcjonowa³o. Dzisiaj byæ mo¿e by³by
szamanem, bluŸnierc¹, szaleñcem: Grotowskim, Szajn¹, Kantorem, Bunuelem, Fellinim,
Jodorowskim, Lynchem, telewizyjnym showmanem, mo¿e nawet kaznodziej¹ porywaj¹cym w Ameryce t³umy wyznawców, i robi¹cym przy okazji ogromn¹ kasê. W swoich
czasach walczy³ o pieni¹dze aby w miarê godnie ¿yæ i tworzyæ na swoich warunkach.
Wyprzedzi³ epokê i zgubi³ siê w niej. Eksperymentuj¹c z w³asnym cia³em zniszczy³ je,
przesta³o mu wiêc s³u¿yæ, sta³o siê ciê¿arem, nie móg³ tego zaakceptowaæ i targn¹³
siê na nie w geœcie odmowy uczestnictwa w dalszym ¿yciu. Zrobi³ to œwiadomie,
precyzyjnie, bez zawahania. Nie liczy³, ¿e ktoœ bêdzie na niego czeka³ „po tamtej
stronie”, nie liczy³ na nic.
W czasie naszej, teatralnej pracy mo¿emy po³¹czyæ siê z Witkacym na poziomie
Uwagi, Intencji, Serca, Cia³a lub Umys³u.
Teatr Przestrzeni Serca – dotyka tych delikatnych wymiarów, którymi Sztuka interesowa³a siê od pocz¹tków swojego istnienia. „Rêkopisy nie p³on¹”- powtarzamy
jak mantrê w XXI wieku za Bu³hakowem.

www.marczewski.pl
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Produkcja warsztatów: Stowarzyszenie Studio Teatr Test Warszawa

PRZED SKLEPEM JUBILERA
Johann Wolfgang Goethe FAUST
Witold Gombrowicz FERDYDURKE
Bruno Schulz SKLEPY CYNAMONOWE
SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ
TEATR BRUNO SCHULZA
Christiane F. MY, DZIECI Z DWORCA ZOO
Stephanie de Ratuld ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI
Antoine de Saint Exupery MAŁY KSIĄŻĘ
William Shakespeare MAKBET
Michał Bułhakow MISTRZ I MAŁGORZATA Teatr Nowy im. K.Dejmka, Łódź
Stanisław Ignacy Witkiewicz SZEWCY
WITKACY:JEST 20 doX TEJ Nowy Teatr im.Witkacego Słupsk
Nowy Teatr im. Witkacego, Słupsk
John Kander, Joe Masteroff, Fred Ebb KABARET Teatr Muza Variete, Koszalin
Krzysztof Miklaszewski JA KANTOR S.T. TEST, Warszawa
GRAMY Z WITKACYM S.T. TEST, Warszawa
Karol Wojtyła

