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Witkacy w „szczurowni” 

 W 1985 r. UNESCO ogłosiło „Międzynarodowy Rok Witkacego”. Teatr im. W. 

Horzycy w Toruniu planuje z tej okazji wystawienie Kurki wodnej w reż. Andrzeja 

Markowicza (prem. 6.10.1985). Dyrektor Teatru „Baj Pomorski”, Antoni Słociński, zaprasza 

do Torunia Jana Dormana, jednego z najwybitniejszych i zarazem kontrowersyjnych 

reżyserów ówczesnego teatru lalek, a mówiąc bardziej precyzyjnie teatru dla dzieci i 

młodzieży. 5 maja 1985 r. na pierwszej stronie sklejki z fragmentem scenariusza na podstawie 

sztuk Witkacego Dorman zapisuje w duchu witkacowskich komedii juweniliowych taką oto 

sentencję: „Cacy cacy (stuletni) Staś Witkacy. W stuletnią rocznicę urodzin”
1
. Dodatkowo 

opatruje ten swoisty tytuł teczki scenariuszowej taką oto myślą: „chcę nareszcie odróżnić sen 

od rzeczywistości”
2
. 10 listopada 1985 r. odbywa się premiera Odważnej księżniczki. To 

pierwsza i jak się potem okaże jedyna realizacja Dormana oparta wyłącznie na dramaturgii 

Witkacego, choć autor ten już wcześniej fascynował twórcę Teatru Dzieci Zagłębia w 

Będzinie i „wychylał” się z jego przedstawień w postaci rozmaitych cytatów.  

 Adaptacja Dormana powstaje na kanwie Odważnej księżniczki, Gyubala Wahazara, 

czyli na przełęczach bezsensu, Nowego Wyzwolenia, Mister Price, czyli bzika tropikalnego, 

Onych. Spotkanie toruńskiego zespołu z Dormanem i Witkacym zaczyna się bez gotowego 

scenariusza, będzie się on dopiero ostatecznie kształtował w trakcie prób, zapisywany na 

kolejnych wersjach sklejek, czyli na kartkach z ręcznie pisanymi dialogami, sklejonych w 

długie harmonijki. Dorman przywozi do Torunia wszystkie wydane dramaty Witkacego, które 

wtedy nie były jeszcze tak powszechnie dostępne. Chce, aby przed pracą zespół zapoznał się 

z całą jego twórczością, „nasiąknął” poetyką Witkacowskiego świata. Do spektaklu ściągane 

są z teatrów z całej Polski afisze, plakaty, programy i zdjęcia z inscenizacji Witkacego. Jerzy 

Rochowiak, ówczesny kierownik literacki Baja Pomorskiego, pisał w programie premiery, że 

kilkanaście polskich scen przychylnie odpowiedziało na prośbę o „witkacowskie” materiały. 

Dorman użyje ich w scenografii, zgodnie ze stylistyką swoich plastycznych kolaży. Próby 

odbywają się w długiej, wąskiej sali, w której obecnie jest kawiarnia teatralna z zapleczem 

(jednocześnie przestrzeń gry przedstawień dla najnajów). W lipcu Dorman tak zapisuje 

pomysł inscenizacyjny przedstawienia:  
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 Tamże. 



„widzowie siedzą w sali, którą ktoś nazwał kiedyś ‘szczurownia’ – jest to jedna z sal, która znajduje 

się w posesji „Baja Pomorskiego”; salę tę pokazano inscenizatorowi podczas pierwszej rozmowy 

dotyczącej Witkacego. Sala jest interesująca - ma trzy wejścia oraz dodatkowe pomieszczenie /aneks/ 

przypominające scenę. Inscenizator podzielił pomieszczenie główne na trzy części – w pośrodku 

podwyższenie do gry aktorów, a po dwu stronach podwyższenia amfiteatralne /schody/, siedziska dla 

widza.”
3
 

 Tzw. „szczurownia”, to w 1985 r. magazyn większych dekoracji, miejsce, gdzie stoi 

fortepian (tak, wtedy był w posiadaniu teatru). Dorman będzie pierwszym reżyserem, który 

użyje tej przestrzenie Baja Pomorskiego do realizacji przedstawienia. Tak jak Kandydem w 

warszawskim Teatrze Lalka otwierał nowy rozdział w konstruowaniu spektaklu w ruchu (aby 

zobaczyć kolejną scenę, widz przemieszczał się pomiędzy mansjonami po całej przestrzeni 

teatru), tak w Toruniu kreował laboratoryjną przestrzeń bliskości aktora i widza, która 

przenosiła na teatr dla dzieci i młodzieży eksperymenty teatralne spod znaku Jerzego 

Grotowskiego, sztuki happeningu oraz scen alternatywnych. Ponad dziesięć lat później w tej 

samej „szczurowni” rozegra się inny spektakl, Księga dżungli w reż. Petra Nosalka (1998), 

który również pozwoli widzom być niemal wewnątrz scenicznego świata.  

  Po premierze Odważnej księżniczki Piotr Szymański notował w recenzji: 

„Głównym elementem scenografii jest tu długi podest, na którym w klatkach - kabinach, skleconych 

ze starych ram okiennych siedzi czterech aktorów. Siedzą na "tronach" rodem z miejsca, dokąd "król 

piechotą chodzi". Pod podestem i w rogach sali piętrzą się gołe manekiny. Słychać muzykę - stare 

walce i tanga. Gdy publiczność zajmie miejsca po obu stronach podestu, ci na "tronach" kolejno przy 

dźwiękach spuszczonej wody będą koronowani i detronizowani. Ustawiać się do nich będą kolejki 

poddanych, nękać ich będzie złodziej a kokietować księżniczka. Ta rytmiczność akcji, rozgrywanej w 

konwencji zabawy-odliczanki i tym razem stanowi jedno z głównych założeń dormanowskiego 

spektaklu. Ma to swoje uzasadnienie nie tylko w poetyce, nie tylko w odwiecznej prawdzie o 

powtarzalności historii, ale także w wykorzystanych w scenariuszu dramatach Witkacego.”
4
 

 Ale nie tylko wybór przestrzeni był odważnym krokiem Dormana. Odważna 

księżniczka powstała jako propozycja dla młodzieży i Dorman zdecydował się na sporą 

śmiałość, nie tylko jak na ówczesne czasy – odsłonił piersi jednej z aktorek. Maria Przybylska 

grała toples. Jak wspominał mi w rozmowie Jacek Pietruski, teatr nie spotkał się z żadnym 

protestem nauczycieli, a głównym odbiorcą były przecież szkolne grupy zorganizowane. Nie 

zmienia to faktu, że emocjonowało to szczególnie męską część młodej widowni.  
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 Na Odważną księżniczkę przyjeżdżali ludzie teatru z całej Polski. Jacek Pietruski 

wspomina, że zdarzyło się zespołowi grać dla siedmiu studentów, którzy specjalnie 

przyjechali na to przedstawienie z Olsztyna (prawdopodobnie pod opieką Bogdana 

Głuszczaka). Teatr „Baj Pomorski” pojechał z tym spektaklem na I Spotkanie Teatru Wizji i 

Plastyki w Katowicach, gdzie od 12 do 26 stycznia 1986 r. prezentowany był przegląd Teatru 

Jana Dormana. Odważna księżniczka zaistniała w kontekście takich wcześniejszych premier 

Dormana, jak Która godzina Zbigniewa Wojciechowskiego (Państwowy Teatr Lalek w 

Wałbrzychu) oraz Powiedz, że jestem Hanny Kral (Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego 

w Wałbrzychu). To właśnie w Katowicach Dorman zagrał osobiście Złodzieja w Odważnej 

księżniczce – przejął zastępstwo za Ewę Zawadzką (była to rola rozpisana na kilku aktorów). 

Henryk Jurkowski tak zapamiętał jego grę: 

„Otwierałem jego wystawę, a potem podziwiałem go jako Złodzieja w Odważnej księżniczce. 

Zastępował niedysponowanego aktora. Zastępował? To mało. Wypełniał swą osobowością spektakl na 

nowy sposób. Był bowiem nie tylko postacią, aktorem, sobą … był przede wszystkim Dormanem-

reżyserem, który niósł w dłoniach wizję własnego teatru, w napięciu, ostrożnie, w całkowitym 

oddaniem. Jak dziecko niosące najcenniejszy skarb.”
5
 

28 stycznia 1986 r. Odważna księżniczka pokazana została na Prezentacjach Sceny 

Ogólnopolskiej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. W notatkach z tego spektaklu Dorman 

zanotował: 

„A. Słociński siada po drugiej stronie. Naprzeciw, ale bliżej środka. Gdy zaczął grać pierwszy król, 

jest widno. Obserwuję widownię. Młodzież licealna. Większość chłopców. Są dorośli z dziećmi, ale to 

jednak dzieci starsze.  

Obserwuję widownię. Siedzący na moim podeście są niesforni. Kręcą się, wiercą. Nawet próbują 

dworować sobie, lecz powoli spektakl ujarzmia krnąbrnych. Zainteresowanie duże. Słociński mruga 

do mnie. Hm! 

Kończy się spektakl. Widzowie chętnie nakładają maski, ale nie reagują na propozycje babki 

klozetowej. Nie wychodzą. Oklaski mocne, gorące. Inne, niźli te, jakie ferowali ‘ludzie teatru’”
6
. 

 Zrealizowana w „szczurowni” Odważna księżniczka była przedostatnią premierą, którą 

wyreżyserował Jan Dorman. W styczniu 1986 r. zdążyła jeszcze ujrzeć światło dzienne Noc 

Walpurgi w Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. Dorman zmagał się już wtedy z chorobą. W 

pracy teatralnej oddawał jednak całego siebie. Do dziś aktorzy grający w Odważnej 

księżniczce wspominają wyjątkowy klimat prób. Jak opowiadali mi Maria Przybylska i Jacek 

Pietruski, Dorman nie dopuszczał do tego, aby ktokolwiek w trakcie próby rozproszył się, 

trzeba było być skupionym, natychmiast reagował, gdy czyjś wzrok zdradzał nieokreślone 

zamyślenie. Chciał, aby każdy aktor był głęboko przekonany do jego koncepcji teatralnej. I 
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pokazał, jak poważnie to traktuje, gdy na jednej z prób zadał aktorce (Joannie Śliwińskiej) 

zadanie, aby urządziła pogrzeb starego wózka (przedmiotu, który stał się głównym bohaterem 

przedstawienia). Po kilku próbach, które nie zadowoliły go, sam rozegrał sytuację pochówku 

wózka. Zrobił to tak, że aktorzy popłakali się i bynajmniej nie było to tanie wzruszenie. A 

zniszczony wózek, który znalazł się w przedstawieniu tak naprawdę z przekory aktorów (jak 

głosi anegdota Marian Dymała znalazł go na śmietniku i przyniósł Dormanowi na zasadzie 

drwiny z jego upodobania do zużytych przedmiotów), odsłonił „swoją funkcję i swoją 

biologię”
7
 i zaistniał na ich oczach tak, jak zwykł Dorman mawiać o przedmiotach: „w swym 

bolesnym intymnym związku z człowiekiem”
8
.   

Wrzesień 2016 

Tekst powstał przy współpracy z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie 

w ramach projektu „Dorman. Archiwum Otwarte” 
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