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STANISŁAW IGNACY 
WITKIEWICZ 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ, 
syn znanego pisarza i teoretyka sztuki, 
Stanisława, urodził 'Się w r. 1885 w War
~zawie . Jego rodzicami chrzestnymi byli: 
Sabała i Helena Modrzejewska. Lata dzie
cięce spędził w Zakopanem, a i później 
słynna Jaszczurówka była jego „bazą" 
mieszkaniową. Atmosfera Krakowa począt
ku XX wieku sprzyjała rozwojowi zainte
resowań artystycznych u młodego Witkie
wicza. Wstępuje na Akademię Sztuk Pięk
nych, maluje z ·zapałem naturalistyczne 
portrety i krajobrazy, wyjeżdża do Mona
chium, celem pogłębienia wiedzy. Rok wy
buchu wojny (1914) zastaje go w Australii, 
gdzie był se'kretarzem znanego etnologa 
Bronisława Malinow~kiego i miał uczestni
czyć w badaniach nad folkloirem plemion 
australijskich (reminiscencje tego pobytu 
odnajdziemy w niejednej sztuce Witkiewi
cza). Pod wpływem wieśoi -0 wybuchu woj
ny zgłasza się na front i w 1randze oficera 
wakzy w pułku Preobrażeńskim . W Rosji 
przeżywa rewolucję październikową, na
stępnie wraca do k.raju. 

W latach międzywojennych jest Witkie
wicz właścicielem „firmy portretowej St. 
I. Witkiewicz''. Jak twierdzą ci, co go zna
li - „a był ok,res, kiedy każdy, parający 
się mniej czy więcej udolnie piórem czy 
pędzlem, uważał za swój obowiązek poznać 
i odwiedzić W1iilrnca" - Witkiewicza ce
chowała niezwykła szybkość malowania. 
Wykonywał kilka obrazów w ciągu dnia -
najtańsze były rw „farmie" portrety „ła
dne" (tzn. naturalistyczne), najdroższe -
„portrety psychologiczne". Najciekawsze 
chY'ba są rysunki piórkowe, robione w 
snach peyotlowych. 

J ednoc:ześnie zajmuje go teoria. Wydane 
w r. 1918 „Nowe formy w malarstwie 
i wynikające stąd nieporozumienia" zawie
rają już niemal pełny wykład jego systemu 
estetycznego. System ów rozwinął następ
nie w „Szkicach estetycznych" wydanych 
w 1922 roku. Pisze sztuki .;___ w ciągu lat 
1917-1937 napisał ich ponad 30. Teorii 
dramatu i „teatrałorwi" (tzn. ludziom 
i sprawom teatru) poświęcił pracę wydaną 
w r . 1923: „Teatr - wstęp do teorii Czy
stej Formy w teatrze". Jest WitkiewJcz 
autorem dwóch wydanych w latach 1927 
i 1930 powieści pt. „Pożegnanie jesieni" 
i „Nienasycenie" (fragmenty powieści pt. 
„Niemyte dusze" drukował w „Skawie") 
oraz autorem bardzo interesującej rozpra
wy o teori,i powieści („ZET" z 1934 r.). 
Zajmuje go filozofia. Mawiał podobno: 
„ten iproblem trzyma mnie przy życiu". 

Wykład poglądów filozoficznych zawarł 
w wydanej w r. 1935 pracy pt. „Pojęcia 
i twierdzenia implikowane przez pojęcia 
istnienia" i w ro~prawie „Idealizm a ·re
alizm" drukował w XLII roczniku „Prze
glądu Filozoficznego". 



Jednocześnie, przez całe niemal dwu
dziestolecie, bierze aktywny udział w prze
różnych polemikach estetycznych czy filo
zoficznych, drukując artykuły na łamach 
niemal wszystkich czasopism. Na uwagę 
zasługują szczególnie artykuły zamieszcza
ne w „Zecie", a więc: „Ogólna krytyka 
mate<ria-lizmu fizykalnego", artykuły po
święcone Leonowi Chwistkowi - „demo
nowi intelektu" ((„Zet"), broszura „O Czy
stej Formie", wydana w r. 1921, polemiki 
z Breiterem, Sternem, Irzykowskim i in. 

Z tego - niepełnego przecież przeglą
du - można się zocientować, jak bujna to 
była osobowość. Żywotność twórcza i inte
lektualna Witkiewicza musi zdumiewać. 
Ta pasja d drapieżność przejawia się zresz
tą i w jego książkach, w jego stylu, ironii, 
z jaką pisywał swe najtrudniejsze nawet 
.rozprawy filozoficzne. Taki też był podob
no „na codzień". Gwałtowny w przyjaź
niach i nienawiścdach, wyśmiewany przez 
jedny,ch, wielbiony przez innych, otoczony 
legendą morfinisty ri. erotomana, dziwak, 
o którym krążyło tysiące anegdot, umarł 
- tak jak żył - popełniając samobójstwo 
we wrześniu 1939 roku. 

„ ... I w owym wrześniu, pełnym żalu 
Potężną dawką weronalu 
Smierć uznał za rzecz tak zaszczytną, 
Ze to co zaczął - skończył brzytwą" ... 

Alina Grabowska, „Dialog" nr 1, 1957 

JAN BŁOŃSKI 

JAK ROZUMIEĆ 
SZTUKI WITKACEGO? 

O Stanisławie Ignacym Witkiewiczu (Witka
cym) słyszy się i mówi bardzo dużo. Jako czło
wiek - fascynował współczesnych, którzy go 
jednak zarazem lekceważyli, uważając za „ge
nialnego grafomana", proroka nie na czasie albo 
po prostu za dziwaka. świadectwem tej fascy
nacji są liczne wspomnienia - zwłaszcza wspom
nienia kobiet. 

Witkacy był na pewno postacią niezwykłą. Był 
jednak wart więcej niż jego legenda. Dowodem 
jego twórcz.ość malarska, filozoficzna , literacka. 
Zwłaszcza ta ostatnia okazała się zdumiewają

co trwała . Najpierw doceniono obie powieści 
Witkacego - „Nienasycenie" i „Pożeganie je
sieni" - które przez długie lata były biblią nie
licznych wtajemniczonych. Potem dramaty, które 
dopiero niedawno zebrał i wydał Konstanty Pu
zyna i które od paru lat stale zjawiają się na sce
nach. 

Z tymi dramatami był - i jest ciągle - wiel
ki kłopot. Bo Witkacy głosił, w malarstwie i te
atrze, teorię Czystej Formy. Twierdził, że „ży
ciowa treść" jego sztuk (podobnie jak wszystkich 
innych prawdziwych dzieł sztuki) nie ma żadne
go znaczenia. W sztuce liczy się tylko wrażenie 
„jedności w wielości", wywoływane przez tajem
niczą zgodność formalnych składników, które 
osiąga każdy wielki artysta. Przedstawienie -
głosił - winno być jak by upajającym snem, 
albo nawet „mózgiem wariata na scenie". 

Aktorzy, reżyserzy i publiczność uwierzyli te
oriom Witkacego, nie wgłębiając się dostatecznie 
w głęboką treść jego teatralnego marzenia. Sku
tek jest taki, że sztuki Witkacego bawią, cieszą 
i zajmują publiczność, przynajmniej ba•rdziej 
doświadczoną i wyrozumiałą. Ale mało kto chce 
uznać, że te dramaty (czy komedie, bo u Wit
kacego nie ma rozgraniczenia między tragizmem 
a śmiesmością) mają swą logikę i porządek i że 
można je „zrozumieć" równie dokładnie, co 
wszystkie inne. Ta logika nie jest „życiowa" . 
Witkacy nie naśladuje na scenie codziennego 
życia . Ale nie jest także wyłącznie formalna , 
bo - jak wykazały nowsze badania - swoją 
Czystą Formę rozumiał Witkacy inaczej , niż się 
zazwyczaj przyjmuje, dzieląc literacki utwór na 
„treść" i na „formę", na to, co pisarz chce po
wiedzieć i na to, jak się wypowiada. 

Dlaczego Witkacy ciągle mówił o „jedności w 
wielości"? Uważał , że budzi ona w widzu czy 
czytelniku szczególne „uczucie m etafizyczne", 
zachwyt nad tym, co sam nazywał Tajemnicą 
Istnienia. Powiedzmy prościej: budzi na pół mi
styczne olśnienie tym, że człowiek - jednostka 
ludzka - istnieje, że jest sobą , a nikim innym, 
że stanowi niepojętą jedność w obliczu wielości 
świata . 

Ciekawa rzecz: Witkiewicz sądził , że olśnienie 
Tajemnicą Istnienia stanowi jedyne i wspólne 
źródło zarówno sztuki, jak i religii czy filozofii. 
Co więcej , mniemał, że tylko dzięki sztuce można 
je dzisiaj - XX wieku - osiągnąć: religia bo
wiem umarła, zaś filozofia, zaplątana we wła
snych sprzecznościach, jest bliska samobójstwa. 
Jednocześnie jednak uważał, że właśnie zdolność 
przeżywania Tajemnicy Istnienia jest jedyną ce
chą, odróżniającą nas od zwierząt: że nie ma 
człowieczeństwa tam, gdzie nie ma zdolności 
odczuwania „uczucia metafizycznego". 
Pogląd Witkacego na historię był pesymistycz

ny. Ten awangardzista był - w pewnym zna-



czeniu - zakamieniałym konserwatystą. Zdawa
ło mu się, że w przeszłości sztuka, religia, filo
zofia odgrywały w życiu ludzkim znacznie więk
szą rolę niż obecnie. Dzisiaj - sądził - jed
nostka przygniecona jest masą i zdolność przeży
wania Tajemnicy, właściwa tylko jednostce, 
słabnie stopniowo, aż zupełnie zaniknie. świat 
przyszłości będzie może szczęśliwy, ale obchodzić 
się też będzie bez sztuki i metafizyki, 

Jak dziwnie więc Witkacy widział ludzi! Z 
jednej strony kołacze się w nich jeszcze (do 
czasu!) potrzeba Tajemnicy: sami o tym często 
nie wiedząc, szukają uczucia metafizycznego czy 
„dziwności istnienia". Z drugiej jednak - nie 
mogą tej dziwności i tej Tajemnicy osiągnąć, 
chyba że są artystami. Są więc jednocześnie 
tragiczni i śmieszni. Tylko sztuka mogłaby ich 
zbawić , ale właśnie sztuka (czy zdolność odczu
wania sztuki) umiera. 

Jak mi się zdaje, dramaty Witkacego mówią 
o tym właśnie. O tym i o niczym innym. Postacie 
Witkacego to ludzie, którzy pragną - we wła
snym życiu - osiągnąć poczucie Tajemnicy 
Istnienia , nie mogą go wszakże zidobyć, ponieważ 
objawia się ono tylko w sztuce. I akcja drama
tów staje się logiczna, prosta i zrozumiała, jeśli 
tylko stale pamiętać o tej podstawowej sprzecz
ności ,którą Witkacy widział w Iosie jednostki. 

Wszystko to wydaje się bardzo dziwaczne i, 
jak się to mówi, „wydumane", mało związane 
z naszym doświadczeniem. Tak jednak nie jest. 
Posłużmy się przykładem. Spotykaliśmy czasem 
ludzi, którzy za cel swego życia nie stawiali sobie 
pobożności, cnoty, służby społeczeństwu, zdobycia 
władzy czy majątku . Swoje ambicje umieszczali 
gdzie indziej : chcieli, aby ich życie - jakkolwiek 
się potoczy - było intensywne, barwne, zaska
kujące, niezwykłe. Aby (o ile to możliwe) każda 
chwila, którą przeżywają , była jedyna w swoim 
rodzaju, nadzwyczajna, fascynująca. Tacy wła
śnie bywają urodzeni awanturnicy, donżuani , 
kondotierzy życia. Zamiast celów etycznych wy
bierają - zwykle nieświadomie - estetyczny 
punkt spojrzenia na życie: pragną, aby ich wła
sny los był ciekawszy i zdumiewający, jak dzieło 
sztuki. Chcą zostać artystami w życiu: materia
łem ich „twórczości" mogą być nie farby, dźwię
ki czy słowa, ale wydarzenia i czyny, które po
pełniają . 

Taka postawa była szczególnie częsta i nawet 
modna .pod koniec XIX wieku i na początkach 
XX - w kręgach artystycznych i literackich 
zwłaszcza „Artystą życia", „królem życia" nawet 
- chciał być Oskar Wilde. Przedtem .ieszcze 
wielki poeta, Karol Baudelaire, głosił filozofię 
dandyzmu. Dandys przeciwstawiał się mieszcza
ninowi: odrzucał wszystkie „naturalne'' (a więc 
zwierzęce) cele postępowania. Swą wyszukaną 
elega.ncją, ekscentrycznością , prowokacyjną nie
zależnością poglądów i ocen - manifestował za
borczy estetyzm: poetą pragnął być nie tylko 
w wierszach, ale w całym praktycznym postę
powaniu. 
Otóż takie właśnie są postacie dramatów Wit

kacego. U Witkacego kobiety inie pragną miłości, 
tyrani władzy, uczeni wiedzy. Albo raczej: chcą 
miłości, władzy i wiedzy, po to jednak, aby -
dzieki nim - zaznać tajemniczego uczucia, za
gadkowego stanu, który nazywają rozmaicie, ale 
przeżywają podobnie. Chcą osiągnąć intensyw
ność, niezwykiość: moment zachłyśnięcia się Ta
jemnicą Istnienia . „Ach - woła jeden z bohate
rów - wzbudzić w sobie choć na chwilę. choćby 
nawet we śnie, poczucie uroku Istnienia i umrzeć 
we śnie takim, zobaczywszy życie z boku, jako 
abstrakcję Czystej Formy". To znaczy : zdobyć 
życie własne - jako dzieło sztuki. 

Albo raczej: zrobić z własnego życia dzieło 
sztuki. Postacie Witkacego zakładają nowe reli
gie, odkrywają matematyczne teorie, przepro
wadzają rewolucję, kochają po trzy kobiety jed
nocześnie , skazują na śmierć najlepszych przyja
ciół - po to tylko, aby ich życie nabrało tajem-
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niczego blasku niespodzianki, fascynującego wy
glądu poematu. Aby to osiągnąć, gotowi są na 
wszystko. 

Inaczej mówiąc, tio co zwykle jest „treścią" 
życia , dla postaci Witkacego jest formą, dzięki 
której chcą osiągnąć „uczucie metafizyczne" 
i zaznać „dziwności istnienia" . Łatwo to zrozu
mieć na przykładzie: jeżeli ktoś żeni się po to, 
aby zdobyć majątek .lub władzę, to jego małżeń
stwo jest formą dążenia do władzy czy majątku. 
Tak samo u Witkacego, z tym oczywiście, że nie 
idzie o majątek ani żaden praktycz.iny cel, ale 
o chwilę olśnienia „dziwnością". 
Płynie stąd zaskakujący wniosek. Ten miano

wicie, że po to; aby życie było dziełem sztuki , 
trzeba je odpowiednio zainscenizować. Trzeba je 
zagrać, jak komedię w teat.rze. Postacie Witka
cego grają jakieś życiowe role - i wiedzą ·o. tym, 
że grają! Jest to więc jak by komedia w komedii. 
Dlatego u Witkacego żaden czyn, choćby naj
okropniejszy, nie budzi grozy, nie wydaje się 
, .poważny". Nawet morderstwo jest tylko środ
kiem. Czy może więc budzić oburzenie? Zresztą 
w teat.rze Witkacego trupy najczęściej zmar
twychwstają. 

Punkt wyjścia teatru Witkacego można jeszcze 
określić inaczej . Wyobraźmy sobie grono przy 
jaciół . które nudzi się na przyjęciu czy w ka
wiarni. Pada propozycja: a gdybyśmy odegrali 
jakąś dziwną scenę? Ty będziesz królem, ty ar
tvstą . ty spiskowcem, ty kobietą fatalną„. I ka ó: 
dy niech zagra swoją rolę tak, aby z n~ej wyci
snąć maksimum dziwności , napięcia i intensyw
ności. Niech zwłaszcza nie naśladuje życia! Niech 
systematycznie deformuje swój życiowy proto-

typ! ó L' d 'k"' Tak jest właśnie w „Janulce c rce iz eJ i : 
sala tronowa jest jednocześnie kawiarnią. Akcja 
dzieje się na średniowiecznej Litwie. Ale zaczyna 
się od przymierza wielkiego księcia z mistrzem 
zakonu neo-Krzyżaków, czyli dokładnie odwro
tnie, niż było w historii... 

Ten chwyt widać najlepiej we wczesnych sztu 
kach Witkacego. W „Macieju Korbowie" istnieje 



na przykład coś w rodzaju „klubu wtajemniczo
nych", którego członkowie wyczyniają najdziksze 
swawole - zwłaszcza erotyczne - aby, jak 
mówi tytułowy bohater, ukształtować życie w 
sen. Chcą w sobie wytworzyć „sztuczne uczucia". 
Chcą pozamdeniać się psychikami, samych siebie 
przekształcić w kogoś innego. Być sobą i kimś 
innym jednocześnie ... 

A teraz największa niespodzianka Witkacego. 
Witkacy nie tylko pokazuje ludzi, którzy chcą 

zostać „artystami życia". Po Wildem i Przyby
szewskim byłoby to banalne. W swo•ich sztukach 
udowadnia jednocześnie, że „sztuka życia" jest 
niemożliwa. Pr a w dz i wą dziwność istnienia 
osiągnąć możma - jak zawsze powtarzał - tylko 
w sztuce rzeczywistej . Tu natomiast, co wyra
biają jego bohaterowie, jest tylko komedią. 
„Twórczość w życiu! - woła jeden z nich w mo- • 
mencie trzeźwości - Ha, ha! Małość tej koncep
cji jest przyczyną wszystkich moich nieszczęść!" 
Może w dawnych wiekach „aspołeczne meta

fizyczne duchy" (tak nazywał Witkacy swoich 
ulubio·nych bohaterów) mogły rzeczywiście za
znać Tajemnicy w praktyce życia. Wierzyły bo
wiem w to, co robią. Dzisiaj nie opuszcza ich 
świadomość, że u d aj ą - że są tylko nędznymi 
aktorami. 

Witkacy nie przestawał pogardzać swymi po
staciami. Nazywał je „byłymi ludźmi". I jego 
oryginalnością nie jest ukazanie sztuki życia, ale 
jej - zdemaskowanie. 

Tym bardziej, że - zdaniem Witkacego - w 
przyszłości taki życiowy estetyzm zostanie do
szczętnie wytępiony (podobnie jak i sztuka praw
dziwa) . Społeczeństwo, zajęte produkowaniem 
dóbr i poskramianiem rosnącej komplikacji go
spodarki i organizacji socjalnej, nie będzie mo
gło sobie pozwolić na tolerowanie „byłych ludzi". 
Dlatego sztuki Witkacego kończą się zwykle rze
zią bohaterów: na scenę wpadają przedstawiciele 
przyszłego porządku - zwolennicy zmechanizo
wanego i zuniformizowanego społeczeństwa -
i najokrutniej likwidują zdegenerowanych po
szukiwaczy dziwności istnienia. 

Jak widać, witkiewiczowskie szaleństwo nie 
było ani szczególnie zwariowane, ani niewytłu
maczalne... Zapewne, dobre zrozumienie sztuk 
Witkacego wymaga uwagi i przygotowania. Ale 
też w niejednym zapowiadają one teatr współ
czesny. Czyż zabawa w „sztuczne życie" nie przy
pomina „happeningu" (inscenizowane zdarzenie)? 
A komedia w komedii - tak dzisiaj głośnej 
dramaturgii Geneta? 

W myśli i w twórczej praktyce Witkacego było 
niewątpliwie" sporo i maniactwa, i nieporządku. 
Ale w określeniu „genialny grafoman", którym 
go niegdyś poczęstowano , przymiotnik, jak się 
okazało, był o wiele ważniejszy od rzeczownika. 

JAN BŁOŃSKI 

„Dawniej nie było »nienasycenia for 
mą«, nie było perwersji w sztuce. A życie 
nie było bezcelowym poruszaniem się bez
dusznych automatów. Społeczeństwo jako 
maszyna nie istniało. Była miazga cierpią
cych bydląt, na której wyrastały wspania
łe kwiaty żądzy, potęgi, twórczości i okru
cieństwa". 

„Wariat i zakonnica", akt. I 
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P•rzez dwa pierwsze akty mamy w tej 
sztuce, na oko, do czynienia ze zwykłą 
satyryczną fairsą. Mocno grafomanem pod
szyty Poeta, trzymany w domu wariatów, 
uwodzi pielęgnującą go Siostrę. Leczy go 
psychiatra, ·zapalony zwolennik Freuda. 
Poeta-waria·t zabija jednego z leka·rzy -
zwolennika dawnych metod w psychiatrii. 
Freudysta sądzi, że w ten sposób na'Sz Wa
riat pozbył Siię kompleksu i wyzdrowiał. 
Następnie jednak wariat sam wiesza się 
na kracie okiennej. Uwiedziona Siostra z 
rozpaczy pada zemdlona. Leka•rz freudysta 
woła: a jeśli on umarł wyleczony! To już 
prawie koniec trzeciego i ostatniego akrtu 
.- na scenie leży trup Wariata, trupa leka
rza wyniesiono do kostnicy w poprzednim 
akcie. Satyryc•zna tragi-farsa skończyła się. 
Ale Witkiewicz dopiero teraz stawia wszy
stko do góry nogami. Zapada na moment 
kurtyna, kiedy podnosi się znowu, na scenę 
wkracza niedawno zabity lekarz i Wairiat 
(którego trup cały .czas znajduje się na 
scenie), zemdlona Siostra wstaje i po chwi
li wszyscy troje wychodzą zamykając za 
sobą drzwi. Na scenie •zostaje przerażony 
leka·rz-freudyista, przełożona sióstr i dwóch 
pielęgniar.zy, trup WaTiata (choć Wariat 
przed chwilą wyszedł) nadal leży obok 
nich. Wś;ród zebranych zaczyna się coraz 
większe ip'I'Zera·żenie, wreszcie zrozpaczeni 
pielęgniarze rzucają się na lekarza i prz.e
łożoną. Sztukę koń.czy „obszaczaja ruko
paszniaja schwatka a la maniere russe" 
Na kupie splecionych ciał przewala się 
trup Wariata . 

Rozbita nie tyl!ko zostaje wszelka iluzja, 
ale przede wsizystkrim konwencja satyrycz.
nej farsy. Bawimy się. Ale bawimy się 
zupełnie bezinteresownie. Wiemy na pew
no, że jesteśmy w teatrze. 

Jan Kłossowicz: Teoria i dramaturgia 
Witkacego, „Dialog" nr 12, 1959 
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„WARIAT I ZAKONNICA" 
NA 

SCENACH POLSKICH 

1926 
Teatr Mały w Warszawie (łącznie ze sztu
ką Witkacego „Nowe Wyzwolenie"). 

1959 
Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy, w 
reżyserii Wandy Laskowskiej (łącznie ze 
sztuką „ W małym dworku"). 

1972. 
Teatr Stary w Krakowie 
Studio Współczesne TV (Kraków), w reży
serii Bogdana Hussakowskiego (w progra-
mie Il). 

„Jeden 
w sztuce 
i obłędzie 

jest tylko pewnik, że wielkość 
jedynie jest dziś w perwersji 

oczywiście mówię o formie". 
„Wariat i zakonnica", akt. I 

„Jako psychoanalityk rozumiem i prze
baczam wszystko. Nie ma zbrodni bez 
kompleksu, a kompleks to choroba". 

„Wariat i zakonnica", akt II 

„Chcę być zdrowy, chłop morowy, 
Chcę głowę trzymać do góry. 
Wtem małe pytanie: »po co? czy warto?«
] gębą otwartą 
Wchłonąłem wszystkie naraz jady 
I jak chusta, jak papier, jak prześcieradło 

blady, 
Rzuciłem się w wir nieznanej bitwy 

z nieznanym wrogiem 
Może szatanem jest, a może Bogiem. 
To nie jest żadna bitwa. 
To tylko: »Skróć cugle! Broń do ataku! 

Marsz!!« 
To tylko w cudze czaszki wbity mych 

mózgów farsz" 
„Wariat i zakonnica", akt III 

„Brać go w kaftan! Ja mu pokażę! On 
ukrył przede mną nieznany kompleks. 
A udawał, że ma kompleks siostry. Ale 
w kłamstwie musi też być ukryta prawda. 
To jest zasadnicze twierdzenie Freuda". 

„Wariat i zakonnica", akt III 

„To ten - ten jest najgorszy wariat . 
Bić go! Fred! A ino! Póki sił starczy!" 

„Wariat i zakonnica", akt III 

KALENDARZ „ ~ 

TWORCZOSCI 
STANISŁAWA I. 

WITKIEWICZA 

1893 
„KARALUCHY" - komedia w jednym akcie. Druk 
Stasia Witkiewicza złożony ręcznie w drukarni do
mowej (w Zakopanem). Zawiera 4 sceny próby dra
matu ośmioletniego chłopca, o motywie najazdu 
l<araluchów na mbsto. 
„KRÓL I ZŁODZIEJ" - komedia w jednym akcie. 
Druga znana dziecięca sztuka teatralna Witkiewicza. 

1904 
„MARZENIA IMPRODUKTYWA" - dywagacja me
tafizyczna (w autografie) 18-letniego autora. 

1910 
„622 UPADKI BUNGA, CZYLI DEMONICZNA F O
BIETA" - powieść, pierwsza zapewne próba 24-let
niego autora obszernego utworu beletrystycznego, 
opartego na materiale a1·tnbif'Ol'r:t fi cz n ym, wydana po
raz pierwszy w 1972 r. w PIW. 

1918 
„MACIEJ KORBOWA I BELLATRIX" - tragedia 
w 5 aktach z prologiem (pierwszy dramat autora, 
dotychczas nie wystawiony). 
„NOWA HOMEOPATIA ZŁA" - sztuka w 3 aktach 
(zachowane fragmenty I aktu). 

1919 
„NOWE FORMY W MALARSTWIE I WYNIKAJĄCE 
STĄD NIEPOROZUMIENIA" pierwsza wydana 
książka autora (w Warszawie), którą uważał za głów
ną swą pracę o teorii malarstwa. 

1920 
„PRAGMATYSCI" -· sztuka w 3 aktach i 4 odsłonach. 
Pierwszy drukowany (w Poznaniu) dramat autora, 
wystawiony w 1921 r. w Teatrze Elsynor w Warsza
wie, a następnie w Teatrze Formistycznym w Zako
panem 1925. 
,.FILOZOFOWIE I CIERPIĘTNICY, czyli LADACZYNI 
z EKBATANY" - tragedia perska w 3 aktach (nie 
drukowana, nie grana, zaginęła). 
„MIĘTOSZI', rzyli W SIDŁACH BEZTROSKI" - ko
media w 2 a ktac h z epilogiem (ni e drukowana, nie .;ra
na, zaginęła). 
„MISTER PRICE, czyli BZIK TROPIKALNY" - dra
macik w 3 aktach, napisany „ na spółkę z panią Euge
nią Dunin-Borkowską", wystawiony w Warszawie 1926, 
wydany po raz pierwszy przez PIW w 1952. 
„MULTIFLAKOPULO" - okropny dramat w 3 aktach 
z prologiem (nie drukowany, nie wystawiony, zaginął) . 
„ONI" - dramat w dwóch i pół aktach , dotychczas 
nie wystawiony, wyclany przez PIW w 19E2. 
„PENTEMYCHOS I JEJ NIEDOSZŁY WY CHOW A
NEK" - tragedyjka w 3 aktach z prologiem i epi
lol{iem (nie drukowana, nie grana, zaginęła) . 
„STRASZLIWY WYCHOWAWCA" - dramat w 4 ak
t~ch (nie drukowany, nie l{rany, zaginął). 
„WSTĘP DO TEORII CZYSTEJ FORMY W TEATRZE" 
(drukowany w „Skamandrze" nr 1-3, 1920). 

1921 
,,DOBRA CIOCIA WALPURGIA" - komedia w 2 
aktach z epilogiem (nie drukowana, nie grana, zagi
nęła). 
„GYUBAL WAllAZAR, czyli N A PRZEŁĘCZACH 
BEZSENSU" - nie euklidesowy dramat w 4 aktach 
(nie wystawiony, drukowany po raz pierwszy przez 
PIW w 1952). 
„METAFIZYKA DWUGŁOWEGO CIELĘCIA" - tro
pikalno-australijska sztuka w 3 aktach, wystawiona 
w Poznaniu w 1928 roku, wyd a na w Warszawie 1952. 
„NIEPODLEGŁOSC TRÓJKĄTÓW" - sztuka w 4 
aktach, nie grana, wydan a po r az pierwszy w War
szawie 1962. 
„TUMOR MÓZGOWICZ" - dramat w 3 aktach z pro
logiem, drukowany nakładem Spółki Wyd. „Fala" w 
Krakowie. 
„W MAŁYM DWORKU" - sztuka w 3 aktach, druko
wana w Krakowie 1948, odegrana w 1925 przez zespół 
amatorski w Zakopanem, wystawiona po raz pierwszy 
przez lwowski Teatr Mały 1926. 

1922 
„JAN MACIEJ KAROL WSCIEKLICA" - dramat w 
3 aktach ti ez tru1>CJw, wvstawioriy w Wvrc;z'.lwie 1925 
w Teatrze im. Fredry i w 1926 we lwowskim Teatrze 
Małym (wydany po raz pierwszy w Warszawie 1962). 
„KURKA WODNA" - tragedia sferyczna w 3 aktach, 
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wystawiona w Krakowie 1922 w Teatrze Słowackiego, 
wvdana w Warszawie 1962. 
„NADOBNISIE I KOCZKODANY", czyli ZIELONA 
PIGUŁKA" - komedia z trupami w 2 aktach i 3 od
słonach (nie drukowana, nie wystawiona, zaginęla). 
„NOWE WYZWOLENIE" - sztuka w 1 akcie, druko
wana w numerach 3 (1922) i 4 (1923), wystawion" w 
Warszawie 1926 w Teatrze Malym - łącznie ze sztuką 
„Wariat i zakonnica". 
„SZKICE ESTETYCZNE" - „dopełnienie i rozszerze
nie" wydanej w 1919 pracy „Nowe formy w malar
stwie". Wydała Krakowska Spólka Wydawnicza. 

1923 
„JANULKA, cORKA FIZDEJKI" - tragedia w 4 ak
tach, „poświęcona żonie", wydana po raz pierwszy 
w Warszawie 1962. 
„MĄTWA, czyli HYRKANICZNY SWIATOPOGLĄD" 
- sztuka w 1 akcie, drukowana w z. 5 „Zwrotnicy" 
(1923), wystawiona w Teatrze Cricot w Krakowie 1933 
i Teatrze Cricot 2 w 1956. 
„SZALONA LOKOMOTYWA" - sztuka bez tezy w 2 
aktach z epilogiem (nie drukowana, nie wystawiona, 
zaginęła; zaginął także przeklad francuski sztuki, do
konany przez żonę, Jadwigę Strzałkowską). 
„TEATR" - wstęp do teorii czystej formy w teatrze 
(zbiór artykułów drukowanych w „Skamandrze" i in. 
czasopismach, dopełniony zasadniczymi wyjaśnienia
mi), wydany przez Krakowską Spółkę Wydawniczą. 

1924 
. . l\fATKA" - r.i esn"?;"IC'zna S7.tu1<.a \V 2 a l'.:tach 7 nonu
larnym epilogiem wydana po raz pierwszy w Warsza
wie 19U2. 
„PERSY ZWJERŻONTKOWS!l:AJA" - dr?mot w ~ 
aktach, wystawiony w Łoclzi 1927, nie drukowany 
(zaginął) . 

1925 

„CHAIZOWE PLEMIĘ" - dramat (nie drukowany, 
nie wystawiony, zaginął). 
„SONATA BELZEBUBA, czyli PRAWDZIWE ZDA
RZENIE W MORDOW ARZE" - sztuka w 3 aktach, 
drukowana w 1938 . 
.• WARIAT I Zl'KONNJCA, C7 Vli NIF. J\lfl\ ZLEGO, ro 
BY NA JESZCZE GORSZE NIE WYSZLO" - krótka 
sztuka w 3 aktach i 4 odsłonach, poświęcona wszyst
kim wariatom świata ... i Janowi Mieczysławskiemu, 
wydrukowana po raz pierwszy w z. 5 „Skamandra" 
(1925), wystawiona (łącznie ze sztuką „Nowe Wyzwo
lenie") w Teatrze Małym w Warsżawie 1926. 
„ZBYTECZNY CZŁOWIEK" - dramat (nie druko
wany, n ie wystawiony, zaginą!) . 

1926 
„PONURY BĘKART WERMINSTONU" - dramat (nie 
drukowany, nie wystawiony, zaginął). 
„WAMPIR WE FLAKONIE, czyli ZAPACH WELONU" 
- dramat (nieukończony, dotychczas nie opubliko
wany). 

1927 
„POŻEGNANIE JESIENI" - powieść, wydana w war
szawskim wydawnictwie F. Hoesicka. 

!928 
„KONIEC SWIATA" - dramat w 3 aktach, pisany 
wspólnie z Marią z Kossaków Pawlikowską (zaginio
ny). 

1930 
„NIENASYCENIE" - powieść (cz. I - „Przebudze
nie", cz. II - „Obłęd''), wydana przez warszawski 
Dom Książki Polskiej. 

1932 
„JEDYNE WYJSCIE - powieść (cz. I - „Przyjaciele", 
cz. U nie napisał). Maszynopis powieści przechowy
wany jest w ,„Ossolineum". 
„NIKOTYNA, ALKOHOL, KOKAINA, PEYOTL, MOR
FINA, E'IER, APPENDIX" - popularna książka o 
szkodliwości narkotyków, oparta przeważnie na wła
snych doświadczeniach, wydana w Warszawie. 

1934 
„SZEWCY" - naukowa sztuka „ze śpiewka1ni" \V 3 
aktach, drukowana po raz pierwszy w Krakowie 1948. 

1935 
„STRASZLIWY WYCHOWAWCA" - clramat w 4 ak
tach (częściowo wydrukowany w numerach 17 i 20-21 
„Gazety Artystów" w Krakowie 1935; druk przerwano 
z powodu zaprzestania wychodzenia gazety; pozostałe 
części dramatu zaginęły). 
„POJĘCIA I TWIERDZENIA IMPLIKOWANE PRZEZ 
POJĘCIE ISTNIENIA" - główne dzieło filnzoficzne 
autora (zwane często przez niego „gtówniakiem"), 
wydane w Warszawie przez Kasę im. Mianowskiego. 

1936 

„NIEMYTE DUSZE" - studia obyczajowo-społeczne 
(fragmenty drukowane w czasopiśmie „Skawa", całość 
zachowała się w maszynopisie). 

1938 
„TAK ZWANA LUDZKOSC W OBŁĘDZIE" - sztuka 
w 3 aktach bez epilogu (dochowała się tylko jedna 
karta autografu z tytułem i spisem osób). 

Stanisław Ignacy Witkiewicz - „Człowiek 
i twórca", Warszawa 1957 
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.EDWARDZIE 
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ZYTECKIM 

K tóż z katowiczan, szczególnie zaś z tych 
mieszkańców naszego miasta a także i Ślą
ska interesujących się sprawami kultural

nymi a zwłaszcza teatrem, nie zna tak popular
nej postaci, o wielce nota bene charakterystycz
nej sylwetce i osobowości , jak postać reżysera 
Edwarda Żyteckiego! Można bez przesady po
wiedzieć , że jest ona niejako nieodłącznym ele
mentem naszego środowiska artystycznego, nie 
tylko oczywiście teatralnego, lecz także literac
kiego, plastycznego czy w ogóle twórczego. 

·Edward Żytecki bowiem związał się na stałe 
zarówno z Teatrem im. St. Wyspiańskiego jak 
i ze środowiskiem kulturalnym Katowic, a i w 
dużej mierze całego śląska - już od roku 1945, 
kiedy to przybył tutaj wraz z lwowskim zespo
łem scenicznym, kierowanym wówczas przez Bro
nisława Dąbrowskiego. Odrazu też wtedy Edward 
Żytecki jako wybitny reżyser, aktor i znawca 
teatru włączył się w nurt życia kulturalnego na
szego miasta i przyczynił się w dużej mierze do 
jego wcale bujnego, jak na ówczesne warunki, 
rozwoju. Nie sposób było sobie wówczas wyobra
zić żadnego wydarzenia artystycznego, spotkania, 
dyskusji, polemiki czy organizacji jakiejś nowej 
placówki kulturalnej, gdzie by właśnie indywi
dualność Edwarda Żyteckiego nie zaznaczyła się 
odpowiednim swoistym a oryginalnym akcen
tem. 

Pod tym względem ten jego, o ile się można 
tak wyrazić, „zaczyn twórczy" nie ograniczył się 
naturalnie do owych pierwszych lat życia kultu
ralnego Katowic, lecz stanowił i później nieod
łączny jego atrybut a stanowi go też w dużym 
stopniu i po dziś dzień, mimo, że Edward Żytecki 
w zasadzie wycofał się już z czynnego życia 

teatralnego. Nadal mu jeonak asystuje, ale nie 
jako stojący na uboczu widz, lecz jako konsul
tant reżyserski naszego teatru, dalej jako wielce 
aktywny członek i działacz Spatifu, a wreszcie 
jako członek zarządu Klubu Związków i Stowa
rzyszeń Twórczych, czuwający z należytą uwagą 
nad działalnością tej instytucji a zwłaszcza nad 
jej imprezami artystycznymi. 

Co do jego działalności teatralnej, to żeby ją 

tu pokrótce opisać, trzeba sięgnąć rzecz prosta 
do czasów dawniejszych . Edward Zytecki urodził 
się w Warszawie, z teatrem związał się jui: w 
r. 1915, kiedy to po ukończeniu trzyletniej tea
tralnej Szkoły Aplikacyjnej , kierowanej przez 
Kazimierza Zaleskiego, znanego komediopisarzu 
a równocześnie dyrektora Teatru Małego , wystą

pił właśnie po raz pierwszy na deskach tej 
sceny. 

W tych swoich pierwszych występach zyskał 
sobie odrazu duże powodzenie, tak, że w dwa la
ta póżniej zaangażował go do swego zespołu w 

EDWARD ŻYTECKI 

Teatrze Polskim Arnold Szyfman. Z kolei w r. 
1918 Edward Żytecki przenosi się do Krakowa, 
ściągnięty tam czyli do Teatru im. Juliusza Sło · 
wackiego razem z Aleksandrem Węgierką, przez 
Aleksandra Zelwerowicza. Po roku pobytu w 
Krakowie młody aktor, próbujący już jednak 
również sztuki reżyseJ·skiej przenosi się do Po
znania, a później do Lodzi, gdzie za dyrekcji 
Aleksandra Zelwerowicza wystawia, jako swój 
debiut reżyserski, „Wilki w nocy" Tadeusza Rit
tnera. 

W pierwszej połowie lat dwudziestych przenosi 
się z kolei do Lwowa, gdzie przebywa jako aktor 
i reżyser przez jedenaście lat, odnosząc tam sze
reg poważnych sukcesów. Między innymi do 
szczególnie udanych a wyreżyserowanych przez 
niego spektakli należały: Szekspirowski „Otello" 
z Junoszą Stępowskim w roli tytułowej, „Da
ma Kameliowa" Aleksandra Dumasa-Syna z 
Przybyłka-Potocką w roli głównej oraz „Kredo
we koło" Klabunda. 

Ostatnia ta sz.tuka zyskała sobie szczególnie 
duże powodzenie - Edward Żytecki nie tylko ją 
reżyserował, ale i występował w niej w roli 
Mandaryna Ma - gdyż została wystawiona po
nad 160 razy ,co było, jak na tamtejsze czasy, 
prawdziwym rekordem. 



Potem nastąpiły znowu występy w Łodzi, w 
Wilnie, w Poznaniu, a pod koniec lat trzydzie
stych ponownie we Lwowie, gdzie znanego już 

w całym kraju reżysera zastała wojna. Do lata 
1941 roku pracuje w polskim zespole teatralnym 
pod dyrekcją Władysława Krasnowieckiego, a 
później już w czasie okupacji niemieckiej działa 
w tajnym teatrze polskim, prowadzonym przez 
Bronisława Dąbrowskiego . 

Po wypędzeniu Niemców następuje powrót do 
jawnej już działalności teatralnej we Lwowie, 
a później, po zakończeniu wojny, wyjazd wraz 
z całym teatrem lwowskim do Katowic. 

Tu do najważniejszych osiągnięć reżyserskich 
Edwarda Żyteckiego w Teatrze im. St. Wyspiań
skiego należałoby zaliczyć wystawienie takich 
sztuk, jak „Stary dzwon" Jana Brzozy, „Nok
turn" Witolda Święcickiego, „Szczęście Frania" 
Włodzimierza Perzyńskiego - w którym to 
przedstawieniu zabłysnął tak wielkim talentem 
Tadeusz Łomnicki (sztuka szła na Małej Scenie 
ponad 180 razy) - „Pan111a Malkzewska" Ga
brieli Zapolskiej, „Mieszczanie" Maksyma Gor
kiego (ponad 150 spektakli) - w których szcze
gólnie zapisała się w pamięci widzów kreacja 
Gustawa Holoubka, występującego w roli Pier
czychina, - dalej „Zagłada eskadry" Aleksan
dra Korniejczuka, „Śluby panieńskie" Aleksan
dra Fredry, „Igraszki trafu i miłości" Marivaux, 
„W pewnym mieście" Konstantego Simonowa, 
„Skąpiec"Moliera, „Kuglarze" Zdzisława Sko
wrońskiego, „Lis ii winogrona" G. Figueiredo 
czy wreszcie „Pan Damazy" Blizińskiego. 

Edward Żytecki zawsze w reżyserowanych 

przez siebie sztukach dbał przede wszystkim 
o wierność wobec tekstu autorskiego. Naturalnie 
nie trzymał go się niewolniczo, ale uważał, że 
reżyser powinien wprawdzie sta,rać się o uno
wocześnienie swego działania teatralnego przy 
użyciu całego bogactwa dostępnych sobie środ
ków, lecz z drugiej strony nie wolno mu dążyć 
do jakiegoś udziwniania za wszelką cenę, nie
słychanie nieraz krzywdzące autora. Dotyczyło 
by to zwłaszcza klasyków, nieraz zupełnie bez
bronnych wobec takich czy innych zbyt samo
wolnych posunięć reżyserskich. 

Edward Żytecki traktował r zecz jasna zawsze 
swą pracę reżyserską niezwykle poważnie a za
razem wielce uczuciowo. Był i jest zdania, że 

reżyser powinien nie tylko zrozumieć autora 
i jego intencje, lecz również podchodzić do. jego 
dzieła z prawdziwie twórczym zapałem, · no i 
ukochaniem swej roboty reżysersko-insceniza

cyjnej, która w efekcie nie powinna widzom 
dawać jedynie jakąś przeciętną poprawność, lecz 
coś więcej, czyli to, co jest najistotniejsze w te
atrze, a mianowicie - wzruszenie i głębokie 

przeżycie. 

- Jeśli widz wychodzi z teatru obojętny -
stale mawia - to znaczy, że i na scenie działy 
się rzeczy obojętne. Z winy jednak nie tyle auto 
ra, ile reżysera, który był również wobec sztuki 
- obojętny. 
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THIENEL, perukarskiej ZOFIA JANKOWSKA, 
stolarskiej ROMAN SZCZEPAN, malarskiej AN
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