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„ .. „ Jeżeli Tobie się zdaje, że Ty nie będzies::: 
nigdy pisał, to bardzo się mylisz. Właściwie jest 
lo Twoja potrzeba od dziecii'istwa i potrzeba 
la me . op.uszcza Ci~bie, objawia się rozmaicie, 
a przy3dzie czas, kiedy pod naciskiem jakiego.~ 
przypadku zaczniesz pisać calkiem na serio.( ... ) 
mu~ ży~ia („.) bardzo cenne pierwiastki siły 
tworcze1 .skupia, wbija w wlasną, z siebie 
wyk~ystalizowaną formę - i jest pisarz. Tak 
będzie z Tobą. („.) Pierwszego dnia, którego 
znowu napiszesz coś, co będzie wynikiem 
?ezpośredniego zwiqzkii Twojej duszy ze 
swiatem zewnętrznym narod::i się ktoś. 
Dnia tego czekam cie rpliwie z pelna 
ufnością. · 

(Z. listu Stanislawa Witkiewicza do 
synu z dnia 22 listopada 1905 roku, 
wg S. Witkiewicz, Listu do .~yna, 
W:.irszawa 1969, s. 316-317). 

MEMENTO? 

Witkiewicz wciąż jest uważany potocznie za 
poetę formy, a forma za sposób tworzenia, w 
którym kształt zdania, barwność kontrastów, 
zastępowanie realizmu niezwykłością - staj(' 
się celem samym w sobie. Treść, myś l stają s ię 
wtedy wtórne, a często nawet prowokacyjnie 
nieobecne. 

Jeżeli bowiem żadna prawda ludzka - jako 
pozbawiona podstawy fundamentalnej - nie ma 
wielkiej wartości, to różnice między tymi. 
którzY: szukają tych prawd w twórczości , 
a tymi, którzy cieszą się jedynie jej kształtem -
stają się względne. 

Jest to oczyw1sc1e paradoks użyty tutaj 
świadomie, aliści tego rodzaju paradoksy gło
szone czasem przez Witkiewicza, a częściej mu 
przypisywane, wciąż czynią z niego twórcę nie 
do kol'lca rozpoznanego. 

Czy sam nic był trochę sobie winien? 
Legenda życia osobistego, skandali, narkoty

ków, artystycznych prowokacji, z,mienności 
nastrojów i kpiny z uznanych autorytetów 
stworzyły dodatkowy „mit osobisty", który 
utrudniał poznanie istoty jego twórczości. 

Była to bowiem i jest twórczość niezmiernie 
skomplikowana i łatwo zrozumieć, że nawet 
wprawne oko mogło się przy pobieżnym zapoz
naniu wikłać w barokowo rozbudowanych 
zdaniach, których łamliwy rytm i osobliwie 
wplątane przeklel'lstwa i pozorna alogiczność 
wątków mogła wprawiać w popłoch. 

A jednak? 
A jednak czas odziera dramaturgię Witkie

wicza z formalnych ozdóbek bardzo zresztą 
spójnych z treścią i tworzących z nią osobliwy 
podniecający kontrast. 

Artystyczną prowokację! 
Jest to kontrast błazeńskiego pozoru z tra

giczną myślą filozofa, którego własne myślenie, 
gdyby je doprowadził do kol'lca, mogło by 
przywieść do obłędu. 

„„.Albo cala ziemia przetworzy się dobro
wolnie w jedną samorządzącą się elitycznie 
masę, co jest prawie nieprawdopodobne bez 
katastrofy ostatecznej - a tej należy unikać 
:::a wszelką cenę - albo kulturę trzeba cofnąć. 
(„.) Stworzenie obiektywnego aparatu w postaci 
elity całej ludzkości jest niemożliwe, ponieważ 
przerost intelektu odbiera odwagę czynu: naj-



większy mędrzec nie clomym m11śli swoich do 
końca ;:e strachu choćby przed samym sobą 
i oblędem („.) Strach przed sobą to nie legenda 

ludzkość też boi się samej siebie 
ludzkość wariuje jako zbiorowość - jednostki 
widzą to, ale są bezsilne„." 
Oto cytat z „Szewców". 
Zdanie wydarte ze sceny, która jest sceną 
prawie błazeńską, lub taką tylko usiłuje uda
wać. Gdy jednak wyjąć to zdanie z kontekstu, 
mogło by się stać - bo ja wiem czym? 

Może cytatem przystającym do toku myśli 
M. Gorbaczowa, albowiem istota tej „błaze
nady" dziwnie przystaje do obecnie zastanego 
świata. 

I teraz chodziło o to, co w twórczości Witkie
wicza i co w „Szewcach" jest nurtem 
zasadniczym? Czy ten rytm .szalonych alogicz
nych formuł rządzących się jakby własną 
muzyczną regułą, czy zapis didaskaliów, gdzie 
wszystkie krajobrazy są barwne, a postacie 
uszminkowane, czy też ciąg filozoficznej myśli 
i ludzkiej rozpaczy, która da się odcyfrować 
z tego samego tekstu przeczytanego inaczej lub 
w innym nastroju. 

Trudnością dodatkową dla teatru jest to, że 
protest Witkiewicza wobec realizmu był szczery 
i w zasadzie prawidłowo przez te teatry odczy
tany. Autor żąda arealistyczności i odmiennej, 
teatralnej logiki, protestującej przeciwko teat
ralnej prawdzie, która przez lata udoskonalana, 
musiała się wreszcie przemienić w niebezpiecz
ne sfałszowanie. 

Teatry więc przez dłuższy czas usiłowały być 
wierne nowatorsko pojmowanej formie. Miało 
to czasem taki skutek, że wydziwnianie dziw
ności inscenizacyjnej stwarzało klimat, w któ
rym dziwność kontrastująca z inną dziwnością 
nie pozostawiała miejsca dla żadnej niemal 
prawdy, traktowanej poważnie i mogącej przez 
to być miernikiem rozgrywanych dokoła defor
macji. Jeżeli bowiem wszystko jest dziwne -
wszystko dziwnym być przestaje i na miejscu 
skasowanej rzeczywistości nie kształtuje się 
żadna inna. 

Cechą bowiem każdej rzeczywistości (w tym 
artystycznej, choć w innej formule) jest jej 
spójność wokół czegoś, co jest stale. 

Cóż więc jest podstawową prawdą drama
turgii Witkiewicza? (mówię tu oczywiście 
o własnych odczuciach) 

Odpowiedź nie jest łatwa, polega bowiem, 
jak sądzę, nie tylko na uznaniu go za 
oryginalnego myśliciela, a wtedy wysunięcin w 
działaniu teatralnym jego myśli na plan 

pierwszy, ale także na pojęciu, że myśl ta, 
wypowiedziana zbyt powazme staje się 
celowo założonym przez autora banałem. 

Był to - jak sądzę - jego kompleks 
Wieszcza. Nic znosił ani tego słowa, ani ludzi, 
którzy wieszc.:zeniem się zajmowali. 

Wymagane więc jest połączenie w całość 
systemu myślowego, tworzącego strukturę uta
joną dzieła, a zaraz potem przykrycie jej tym 
samym sztafażem ironii a nawet błazenady -
albowiem prawdy Witkiewicza, choć czasem 
wstrząsające, nie mają żadnej siły przebicia, 
gdy są wypowiadane z całą powagą teatralnego 
patosu. W tym tkwi istota dziwności tego 
poety, który filozofii nadał muzyczny rytm 
i przysłonił ją różnymi maskami. 

Powstaje więc w wystawieniu Witkiewicza 
potrójna trudność. Pierwsza - to odczytanie 
tego, co jest w utworze najbardziej spójne 
z aktualną rzeczywistością. Zaraz potem aktor 
musi nadać interpretacji cechy oscylujące mię
dzy powagą a błazenadą co wymaga 
wirtuozerii. Scenograf - znaleźć kształt spójny 
z całością a niekoniecznie zgodny z didas
kaliami, bo te zwykle starzeją się najszybciej. 
Wreszcie kompozytor musi udowodnić muzycz
ność myśli i słowa (,,Sonata Belzebuba" nie 
powstała przypadkiem). 

Jaka więc jest ta myśl zbieżna ze 
współczesnością i teraz dopiero w pełni zdatna 
do pojęcia? 

Jest nią ostrzeżenie, że dziś już nie Bóg, 
a sam człowiek może zniszczyć świat, na co są 
poważniejsze niż w epoce Witkiewicza dowody. 
A więc dziś „Szewcy" stają sic; partyturą nie
jako „ekologiczną", a nie pretekstem do roz
grywki frakcyjnej. Przez to zaś, że niczego nie 
trzeba w tym kierunku naginać - utworem 
nieomal wizyjnym. 

„My" - ludzkość jesteśmy otoczeni przez 
siły, które można określić jako „Nie my". Coś, 
czego nie rozumiemy, a co ma na nas wpływ 
decydujący. Przyroda mści się za przekroczenie 
pewnych barier rozpoznania, przez deformacje 
ekologiczne dotyczące przede wszystkim 
szaleństwa, które rodzi się w samym człowieku. 
Szaleństwo takie musi powstać wtedy, gdy 
ludzkość szukając odpowiedzi na fundamentalne 
pytania, niszczy się zarazem wzajemnie jako 
spójność. Nie umie, nie potrafi, nie chce zmo
bilizować siły łącznej gatunku, przeciwko temu 
co nas otacza i zagraża. Działa tu może 
genetyczne zaprogramowanie, którym natura lub 
„Nie my" grodzi się od przypadkowych wtarg
nięć w rejestry zakazane. 



Witkiewicz wskazuje w „Szewcach" na trzy 
takie ochronne bariery. Pierwsza to pragnienie 
Władzy. Kto ją posiada tworzy natychmiast 
ideologie wspierające i broni ich aż do kolejnej 
etapowej katastrofy. 

„ ... Kiedyś! Wyście wszyscy kiedyś - chodzi 
o to, co teraz: żeby się zebrala nie liga dla 
zalatwienia formalnych spraw onych nacjonalis
tycznych pml.stw ( ... ) tylko liga walki z nacjo
nalistycznym egoizmem, i to walki od góry, 
właśnie od tych elitycznych śu;iatlych l6'ów 
zaczynając ... " 
Rewolucja od góry? 
To także coś przypomina, wskazując na wciąż 
nowe spójności dramaturgii Witkiewicza z 
płynącym czasem. Ale istota tragizmu Witkie
wicza tkwi w tym, że nie widzi on źródła zła 
w mylnych ideologiach, a w samej istocie 
człowieka, który każdą ideologię zawęzi do 
formatu walczącej o przetrwanie frakcji... 

„Ludzie to dziś tylko wy, ale gdy przej
dziecie tę linijkę, będziecie tacy sami jak my" 
(Scurvy) 

Drugą barierą jest instynkt pożądania, 
monstrualnie wynaturzony przez kolejne kultury 
przemieniające w konsekwencji radość współ
istnienia w „ponurą ceremoniq upodlenia 
samca", który w dodatku dla tego upodlenia 
gotów jest na wszelkie (niestety i historycznie 
znaczące) nielogiczności. 

Trzecia - i tu Witkiewicz jest przerażająco 
aktualny - to zdeformowany instynkt pracy, 
który prowadzi ludzkość w postęp dla samego 
postępu, apoteozę wydajności i komercji za 
wszelką cenę, co zabija poetycką istotę życia -
ideę utraconego raju. 

Suma tych trzech deformacji oznacza nie
możliwość przeciwstawienia się nierozpoznanemu 
otoczeniu i - wyrok ostateczny. 

W inscenizacji radomskiej będziemy w tym 
wierni autorowi, zbliżając jego intencje do praw 
dzisiejszej cywilizacji. Sądzę jednak, że właśnie 
to nagromadzenie czarnych barw, przy równo
ległej poetyczności i muzyczności utworu, ozna
cza w istocie nie przepowiednię a przestrogq, 
która dzisiaj staje się również bardziej niż w 
dobie pisania utworu aktualna. 

ZYGMUNT WOJDAN 

Radom. Marzec 1988 

ESTETYKA CZYSTEJ FORMY 
U WITKACEGO 

{„.) Dla Witkacego religia, filozofia i sztuka 
są siostrami, które zrodził ten sam metafizyczny 
niepokój, powstający w zetknięciu z Tajemnicą 
Istnienia. Jednak sztuce przyznaje on 
przynajmmeJ dzisiaj - bezwzględne pierw
szeństwo. Religia porządkuje uczucia, filozofia -
pojęcia; cóż zaś czyni sztuka? Otóż sztuka -
powiada Witkacy - jest szczególną konstrukcją 
„jakości prostych" (doznań zmysłowych). Układa 
ona te jakości w Czystą Formę. Pojęcie Czystej 
Formy budziło wiele nieporozumień. Można je 
wszakże prosto wytłumaczyć. Czysta Forma to 
taki układ składników dzieła (dźwięków w 
muzyce, barw i kształtów w malarstwie), 
który zapewnia i twórcy, i odbiorcy odczucie 
jedności w wielości. Mianowicie: po pierwsze. 
odczucie koniecznego, choć intelektualnie nie
wytłumaczalnego związku wszystkich elementów 
dzieła; po drugie zaś niepojętego, ale 
niewątpliwego związku danej osobowości 
(Istnienia Poszczególnego) z całokształtem świata, 
przepływającego swą mnogością w nieskończo
ność . Zgodność pierwsza - składników. dzieła -
jest symbolem, obiektywizacją czy „polaryzacją", 
jak mówił Witkacy, zgodności drugiej, ponieważ 
prawdziwie artystyczna twórczość ma na celu 
„Pozbycie się uczucia samotności i przerażenia 
metafizycznego przez zobiektywizowanie oder
wanej od osobowości i nie będącej jednością 
żadnego użytkowego przedmiotu jedności w 
wielości, co jest możliwym tylko przez stwo
rzenie ( ... ) konstrukcji jakości prostych związa
nych w jedność w sposób nie podlegający 
logicznemu i użytkowemu wytłumaczeniu". 1 

Można to wyrazić jeszcze inaczej i zapewne 
przystępniej. Jak wiade>mo, najwyższym doz
naniem, dostępnym ludzkiej osobowości, jest 
doznanie jedności w wielości (albowiem pozwala 
ona „posmakować" Tajemnicy Istnienia).. Otóż 
ta jedność w wielości może zostać symbolicznie 
utrwalona w zespołach barw, dźwięków itd. -
jeżeli tylko będą one zestawione w sposób 
konieczny. Dzieło sztuki rodzi się z niepokoju 
metafizycznego, ale łagodzi ten niepokój albo 
nawet - usuwa go na chwilę z duszy artysty. 
Sztuka pełni rolę leczniczą: ratuje jednostkę 
pn:ed cierpieniem, zagubieniem i chaosem du-

i „Nowe formy w malarstwie i inne pisma 
f!Stetyczne", Stanisław Ignacy Witkiewicz, War
szawa 1959. 



chowym. Podobnie - chociaż słabiej - u od
biorcy. Wewnętrzna prawidłowość i konieczność 
dzieła sztuki zarazem ·budzi i koi uczucie 
metafizyczne u słuchacza muzyki czy miłośnika 
malarstwa. 

Aby tak się stało, muszą zostać spełnione 
określone warunki. Istnieje bowiem wiele 
rzeczy pięknych i nawet w lokomotywie -
powiadał Witkacy - można się dopatrzeć jed
ności w wielości. Jest to jednak jedność 
użytkowa i łatwo dostępna rozumowemu 
poznaniu. Byle uczniak pojmie budowę loko
motywy, związek jej składników, służących 
zgodnie praktycznemu celowi: poruszeniu pocią
gu. Tymczasem nikt nie potrafi całkowicie 
opisać i wytłumaczyć, jak „zrobiony" jest obraz 
Botticellego. Jego jedność umyka analizie: 
Witkacy bardzo silnie podkreślał, że piękno 
jest intelektualnie niepoznawalne. Wyłącznym 
celem dzieła sztuki jest metafizyczne zaspoko
jenie twórcy (i, w mniejszym stopniu, odbiorcy). 
Jeśli naśladuje ono rzeczywistość, odtwarza 
wewnętrzne przeżycia twórcy, głosi rozmaite tezy 
moralne, poznawcze czy społeczne - to tylko 
ubocznie i zwykle ze szkodą dla swojej 
spoistości i doskonałości. Zwłaszcza w XX wieku 
sztuka powinna unikać wszelkiej dydaktyki 
i odważnie deformować codzienną rzeczywisto~ć 
(nieco inaczej było przed wiekami, kiedy peł
niła funkcje sakralne, nie tylko przez Czystą 
Formę zbliżając się do Tajemnicy). 

Z doktryny Witkacego zdaje się wynikać, 
że istota sztuki jest formalna, to znaczy, że 
piękny - we właściwym słowa znaczeniu -
może być tylko stosunek elementów, nigdy zaś 
elementy same. Taki stosunek posiada zdolność 
wywoływania uczucia metafizycznego, uśmierza
nia trwogi i oczyszczenia jednostki, znajdującej 
- poza intelektem - rację swego istnienia 
i zgodę z wszechświatem. Okaże się jednak, że 
w twórczości Witkacego, w praktyce artystycz
nej pisarza, Czystą Formę rozumiał on bardziej 
ogólnie, obejmując tym pojęciem także proble
matykę związaną z uczuciem metafizycznym, z 
Tajemnicą Istnienia i najrozmaitszymi drogami, 
którymi człowiek do niej zmierzał i zmierza. 
( ... ) 

JAN BŁOŃSKI 

(wstęp do: S. I. Witkiewicz, Wybór 
dramatów, Ossolineum, Wrocław 
1983, str. 33-35). 

Z DZIENNIKA 
CZESŁAWY KORZENIOWSIYIEJ: 

„„18 września, rano, po śniadaniu . Godzina 
ósma. Poszliśmy do lasu. Usiedliśmy pod dęb ·m. 
Stasiu zaczął zażywać pastylki efedryny. 

- Po co bierzesz? - zapytałam. 

- Bo krew będzie żywiej krążyć, szybciej 
ze mnie wyjdzie - odpowiedział Staś mający 
sobie podciąć żyly . 

Rozpuścił w garnuszku 18 pastylek luminalu 
i 2 pastylki cybalginy. Wypiliśmy o godzinie 
11 z minutami. Potem pożegnaliśmy się„. 

Stasio zaczął ciąć rękę brzytwą , ale krew 
czegoś nie szła. Przeciął żylak na prawej 
nodze, lecz i tu nie było krwi. 

Byłam coraz bardziej osłabiona. Nie mogłam 
opanować senności. - Nie zasypiaj! - krzyknqł 
Slasio . - Nic zostawiaj mnie samL•go ! („.) 

„.znów zaczęłam zasypiać i kiedy nic 
mogłam JUZ siedzieć, położyłam się coraz 
gorzej słysząc i widząc„ . 

Obudziłam się w nocy. Miałam tor~je . Stasia 
obok nie było„. Znów zasnęłam. Gdy obudziłam 
się ponownie, był już ranek. Pod głow~ miałam 
marynarkę, którą musiał podłożyć Staś. Leżał 
obok na wznak, z podkuloną lewą nogą, ręce 
miał zgięte w łokciach i odchylone w górę. 
Oczy i usta otwarte.„ W twarzy była ulga. 
Odprężenie po wielkim zmc;czeniu. Zaczęłam 
krzyczeć. Coś mówić do Stasia. 

Oboje byliśmy mokrzy od porannej mgły, 
z dębu padały na nas żołędzie. 

Chciałam go grzebać , rękami nań zgarniając 
ziemię„ Wodą z kubka od luminalu umyłam mu 
twarz i okryłam paprociami. 

Byłam strasznie osłabiona. Widziałam po
dwójnie. Było wtedy dwóch .„ Stasiów i po 
kilka rękopisów, które należało zabezpieczyć, 
ale nie wiedziałam jak, odchodziłam od Stasia 
na czworakach i wracałam, bezradnie s iadając 
na ziemi. Był wtorek 19 wrze~nia 1939 roku'". 

(Daniel C. Gerould, Stanislaui 
Ignacy Witkiewicz jako pisarz, PIW 
1981, .:tr. 10) 



KALENDARIUM 

1885 

Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się 24 lu
tego w Warszawie pod zaborem rosyjskim; syn 
Stanisława Witkiewicza, sławnego malarza 
i pisarza, i Marii Pietrzkiewicz, nauczycielki 
muzyki; ślub ich odbył się w 1883 roku. 
Rodzina Witkiewiczów pochodzi z Litwy, gdzie 
należała do szlachty zagrodowej. 

1890 

Wskutek choroby Witkiewicza ojca i wynikłej 

stąd konieczności zamieszkania w odpowiednim 
klimacie rodzina przenosi się na stałe do Zako
panego w zaborze austriackim. 

1891 

Zostaje ochrzczony; jego matką chrzestną jest 
aktorka polsko-amerykar1ska, Helena Modrze
jewska. Zaczyna malować i grać na fortepianie; 
kolekcjonuje owady i tworzy „muzea"; kształci 

się wyłącznie w domu: uczy go ojciec i pry
watni nauczyciele. 

1893 

Pisze „Karaluchy" i inne sztuki okresu dziecię

cego; drukuje je na własnej drukarence jako 
Tom I „Komedii''. 

1900 

Zaprzyjaźnia sic; z Leonem Chwistki m Bro-
nisławem Malinowskim. 

1901 

Odbywa pierwszą podróż do Petersburga, 
gdzie zatrzymuje sic; u ciotki i zwiedza Ermitaż. 
Debiutuje na wystawie malarstwa w Zakopa
nem, wystawiając dwa pejzaże. 

1902 

Pisze pierwsze traktaty filozoficzne: „O chLaliz
mie" i „Filozofia Schopenhauera ·i jeoo siomnek 

do poprzedników"., 



obsada: 

Sajeian Te mpe (majster szewski) - WŁODZIMIERZ MANCEWICZ 
Czeladni•k T (Józek) - ANDRZEJ REDOSZ 

Czeladnik TI (JGdTek) - WOJCIECH ŁUGOWSKI 
- JM;R6Y STJiiPIKOWSlQ 

K ·ipżna Irina Wsiewolo<lowna Zbereźni:::ka Podberezka - WIE.SŁAWA NIEMASZEK 
Robert Scurv.v Gprokura.tor) - ANDRZEJ BIBNIASZ 

Fierdusieńko· (lokaj) - WIESŁAW OCHMAŃSKI 

Hi~r - robociarz (terrOo'.',\''Sta) - JANUSZ KULIK 
Gnębon Pu::zymorda (l\armazynJ - KONRAD FULDE 

Towarzysz Abramowski l . . - ANDRZEJ IWIŃSKI 
Towarz.\·sz X J dygnita,zc - ARKADIUSZ BRUKNER 

Józef Tempe (s.\·n Sajetana) - WOJCIECH ŁUGOWSKf, 
I - J ER.ZY STĘ8KOWS!KI 

Strażniczka (Arłol - GRAŻYNA KŁODNICKA 

DZIARSCY CHŁOPCY I DZIEWCZĘTA: 

EWA BETTA, HANNA CHLUDZJŃSKA. GRAŻYNA EHRLICH, JOANNA FERTACZ. rWONA 
PIENIĄŻEK. KRYSTYiNA SZOSTAK. ARKADIUSZ BRUKNER, LESZEK JANCEWICZ, 
JANUSZ KULIK. WIESŁAW MOTEK, BOGDAN WISNIEWSKr 

POSTACIE Z „WESELA": 

Pan Młod~· - LESZEK JANCEWICZ 

Panna Młoda (dz,iwka bosai) - DANUTA DOLECKA 

Chochoł - WIESŁAW MOTEK 

Czepcowa - LILIANA BRZEZIŃSKA 

Radcz~· ni - RENATA KOSSOBUDZK 

Ojciec - JAN MILOWSKI 

Dziad - JERZY WASIUCZY.ŃSKI 

Kmieć - ST A fSŁA W KOZYRSKI 

K:.miotek - WAWRZYNIEC SZUSZKIEWICZ 

Szela - WŁADYSŁAW STANISZEWSKI 

Stań:zyk - ZBIGNIEW PLATO 

I 

Druhny: 

EWA BETTA 
HANN A CHL UDZI.ŃSKA 
GRAŻYNA EHRLICH 
JOANNA FERTACZ 
DAoNUT A FULDE 
IWONA PIENIĄŻEK 
JADWIGA R)'DZÓWNA 

Drużbowie: 

ARKADIUSZ BRUKNER 
STANISŁAW MASŁOWSKI 

WIESŁAW MOTEK 
BOGDAN WISNIEWSKI 

Insceniza:: ja - ZYGMUNT WOJDAN 

Reż~·seria - ZYGMUNT WOJDAN 

S::enog1rafia - RYSZARD STRZEMBAŁA 

Muzyka - EWA KORNECKA 

Choreo~rafia - WOJCIECH KĘPCZYŃSKI 

Asystent reżysera i choreografa - ANDRZEJ BIENIASZ 

Kosthumy do posta:i z .,Wesela" - KAROL JA!BŁOŃSKI 



1903 

Otrzymuje świadectwo maturalne po egzaminie 
eksternistycznym we Lwowie; uczy się języków 
obcych i studiuje matematykę wyższą; pisze 
następne traktaty filozoficzne wydane w 1977 
roku pt. „Marzenia improdHktywa (DywagaC'ja 
metafizyczna)". 

1904 

Odbywa podróż do Wiednia, Monachium i Włoch. 
Szczególne wrażenie robią na nim syrnbolistyc:>:
ne obrazy Arnolda Bocklina. 

1905-1906 

Zapisuje się do krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych wbrew życzeniu ojca; maluje pejzaże; 
odbywa krótką podróż do Włoch z Karolem 
Szymanowskim, który zadedykował mu swoją 
pierwszą sonatę fortepianową. Pod wpływem 
ojca porzuca studia na Akademii; wraca do 
Zakopanego. 

1907 

Zwiedza obszerną wystawę twórczości Gaugina 
w Wiedniu. Bierze prywatne lekcje malarstwa 
u Władysława Ślewińskiego, ucznia Gaugina. 

1908 

Zaczyna malować „potwory" i portrety; w Pa
ryżu ogląda prace fowistów i wczesnych 
kubi tów, ma wystawę w Krakowie; rozpoczyna 
długi i pełen udręki romans z wybitną aktork<1. 
Ireną Solską. 

1910-1911 

Pisze „622 upadki Bunga, czyli clemoriicznn 
kobieta" autobiograficzną powieść o romansiP 
z Solską i własnym dojrzewaniu artystycznym 
(wydaną w 1972 roku). Odbywa podróż do 
Bretanii, ogląda wystawę kubistów w Paryżu, 
odwiedza Bronisława Malinowskiego w Lon
dynie. 

1913 

Cierpi na ostry kryzys psychiczny i korzysta 
z porady psychiatry-freudysty, dra Karola 
Beauraina; wystawia wiele swoich prac w 
Krakowie i w Zakopanem; po raz ostatni widzi 
się z ojcem w Lovranie. 



1914 

Jego narzeczona, Jadwiga Janczewska, popełnia 
samobójstwo. Wyjeżdża z Malinowskim do 
Australii przez Cejlon na konferencję naukową. 
Zrywa z Malinowskim. Po wybuchu wojny 
wyjeżdża do Petersburga, gdzie zapisuje się do 
szkoły oficerskiej, choć był zwolniony od służby 
wojskowej jako jedynak, przez co dotkliwie 
uraża antycarska nastawionego ojca. 

1915 

Służy jako oficer w elitarnym Pułku Pawłows
kim; zostaje ranny na froncie w Mołodczenie 
pod Mińskiem. W Lovranie umiera Stanisław 
Witkiewicz; jego pogrzeb w Zakopanem nabiera 
charakteru uroczystości narodowej. 

1916-1917 

Pozostaje w Rosji, wiele maluje. zachwyca i ę 
Picassem, podejmuje eksperymenty z używa
niem narkotyków. W czasie rewolucji lut6wej 
zostaje przez swój pułk wybrany komisarzem 
politycznym. 

1918 

Wraca do Polski; nawiązuje kontakty z grupą 
malarzy znanych jako formiści; pisze dramaty 
i szkice artystyczne i estetyczne; maluje fan
tastyczne kompozycje i wielokrotnie wystawia 
swoje prace. Pisze pierwsze dojrzałe sztuki: 
„Maciej Korbowa" i „Bellatrix i „Nowa homeo
patia zla". Kończy swoją najważniejszą pracę 
teoretyczną: „Nowe formy w malarstwie i wy
nikające stąd nieporozumienia". 

1919 

„Nowe formy w malarstwie" zostają opubliko
wane w Warszawie. Kończy „Pragmatystów" 
i zaczyna tłumaczyć „Szaleństwo Almayera" 
wspólnie z kuzynką Conrada, Anielą Zagórską. 

1920 

W nagłym przypływie sił twórczych pisze 
dziesięć sztuk w przeciągu jednego roku, 
a wśród nich: „Tu.mora Mózgowicza", „Mister 
Price'a", „Nowe wyzwolenie", „Oni" i operetkę 
„Panna Tu.tli-Pu.tli". Często wystawia swoje 
obrazy; opracowuje i ogłasza teorię Czystej 
Formy: „Wstęp do teorii Czystej Formy w 
teatrze". 

1921 

Nadal pisze dramaty: W malym dworku", 
Niepodleglość trójkątów", „Metafizyka dwu.glo

'.i'.vego cielęcia", „Gyu.bal Wahazar'', „Kurka 
wodna", i „Bezimienne dzielo". Prapremiera 
Tu.mora" w Krakowie i „Pragmatyków" 
~ Warszawie. Ogłasza wiele artykułów pole
micznych i uczestniczy w wystawach awan
gardowych. 

1922 

Pisze „Mątwę", „Nadobnisie i koczkodany", 
Jana Macieja Karola Wścieklicę" i „Szkice 

~stetyczne". „Kurka wodna" zostaje wystawiona 
przez teatr zawodowy w Krakowie; ma ona dwa 
przedstawienia. 



1923 

Zeni się z Jadwigą Unrug i mieszka na prze
mian u żony w Warszawie i u matki 
w Zakopanem. Pisze trzy dalsze sztuki: „Wariat 
i zakonnica", „Szalona lokomotywa" i „Janulka, 
córka Fizdejki". Wydaje „Teatr", zbiór szkiców 
napisanych w latarh 1919-1922. 

1924 

Pisze „Matkę". Porzuca ambitną twórczość 
malarską w Czystej Formie i zarabia na utrzy
manie jako portrecista. Dokonuje kontrolowa
nych eksperymentów z narkotykami i twór
czością powstałą pod ich wpływem. 

1925 

flisze „Sonatą Belzebnba", ostatnią sztuki; z lat 
dwudziestych, jaka się zaehowała . Z kilkoma 
przyjaciólmi organizuje w Zakopanem amator
ski teatr eksperymentalny, Teatr Formistyczny, 
który przetr·wał do 1927 roku i wystawił kilka 
jego sztuk, jak „Wariat i zakonnica" i „Nowe 
wyzwolenie". Zaczyna pisać> „Pożegnanie jesieni", 
długą powieść antyutopijną. 

1926 

Próba wystawienia w Warszawie „Tumora 
Mózgowicza" - zaniechana, gdyż aktorzy od
mówili wzięcia udziału w tym „głupim non
sensie". Pisze dwie dalsze sztuki, dwa razy 
wystawia portrety swojego pędzla, kończy 
„Pożegnanie jesieni". 

1927 

Publikuje „Pożegnanie jesieni". Zawodowy 
teatr w Łodzi wystawia „Persy Zwierżątkou:
skq" (napisaną w 1924 roku, tekst zaginiony); 
odbyły się dwa przedstawienia. Kończy trzecią" 
powieść, „Nienasycenie". Rozpoczyna pisanie 
ostatniej, jaka się dochowała i najambitniejszej 
sztuki, „Szewcy". 

1928 

Zakłada Firmę Portretową „S. r. Witkiewicz" 
i ogłasza jej „Regulamin" dla klientów. Teatr 
zawodowy w Poznaniu wystawia „Metafizykę 
clwuglowego cielęcia". 

1929 

Spotyka Czesławę Korzeniowską, któr<"l: wywarła 
na niego największy wpływ w ostatmch latach 
życia. 

1930 

Wydaje „Nienasycenie". Odtąd poświęca . się 
filozofii i uczestniczy w wielu konferencJach 
filozoficznych. Pisze rozprawę o narkotyk~ch 
„Nikoty11a, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, 
eter". 

1931 

śmierć matki Witkacego, 
dwadzieścia artykułów na 
i literatury. 

Marii. Publikuje 
temat filozofii 



1932 

Opublikowanie „Nikotyny„.". Pracuje nad czwar
tą powieścią, „Jedyne wyjście", której ukończył 
tylko część pierw. zą „Pr=yjacide" (opublikowa
ną w 1968 roku). 

1934 

Uk01iczył „Szewców". Nadal pisze artykuły na 
temat filozofii i literatury, występując przeciwko 
banalności literatury polskiej. 

1935 

Główne dzieło filozoficzne Witkacego, „PoNcia 
i twierdzenia implikowane przez pojęcie I stnie
nia'', zostaje wydane w 630 egzemplarzach, 
z których sprzedano 20. 

1936 

Ogłasza w czasopismach fragmenty swojego 
głównego dzieła na temat psychologii i charak
teru narodowego, „Niemyte cl1ts:::e" (wydancgu 
w 1975 roku). Uczestniczy w kongrcsi • filozo
ficznym w Krakowie. 

1937 

Współdziała w organizowaniu Letniego Progra
mu Wakacyjnego Wykładów Literackich i nau
kowych w Zakopanem. Cierpi na ataki depresji 
i coraz si lnie jsze stany manii samobójcze j. 

1938 

Próbuje bezskutecznie reaktywować w Zakopa
nem Teatr Formistyczny. Rozpoczyna pisanie 
nowej sztuki „Tak zwana ltidzkość w oblędzie", 

z której zachowała się tylko strona tytułowa 

i spis osób. Ogłasza artykuł „O artystycznym 
teatrze". Gorączkowa i obfita twórczość filozo
ficzna. 

1939 

Uko11czyb „ Tak zwcinq I ud::kośc"· w oblędzie". 

pbząc 90 stron w ciągu dwóch tygodni. Po 
wybuchu woj11y opuszcza Warszaw..; i z fal4 

uchodźców kieruje s ię na wschód . 18 wrzesma 
w leśnej okolicy w pobliżu wsi ,fcziory popełnia 
samobójstwo na drugi dziet'l. po wkroczeniu 
wojsk radzieckich. 

(Daniel C. Gerould , Stanislaw 
Ignacy Witkiewic;: jako pisar::. PIW 
1981 , s. l t-15). 



„ ... Stanisław Ignacy Witkiewicz stanowił 
najbardziej niezwykłą i najwszechstronniejszą 
osobowość artystyczną w Polsce pierwszej 
połowy XX wieku. Chociaż za życia był 
przedmiotem burzliwych sporów z powodu 
swoich oryginalnych poglądów i niekonwencjo
nalnego trybu życia, współcześni nie doceniali 
trwałej wartości jego dzieł, a prawdziwe uzna
nie zyskał pośmiertnie, najpierw w Polsce po 
liberalizacji roku 1956, a w następnych dzie
sięcioleciach w Europie i Ameryce. Dziś, 
kiedy jego dramaty zostały przełożone na 
kilkanaście języków i są wystawiane na całym 
świecie, Witkiewicz zaczyna zajmować, należne 
sobie miejsce w szeregu naczelnych postaci 
europejskiej awangardy międzywojennej, jednak 
pełny zakres i natura jego osiągnięć nie 
doczekały się jeszcze opisu i oceny ... " 

... Witkiewicz był oryginalnym filozofem, 
choć samoukiem w tej dziedzinie, błyskotliwym 
i przewidującym krytykiem kultury masowej, 
społeczeństwa postindustrialnego i tendencji 
totalitarnych, a także pionierskim rzecznikiem 
teatru skrajnie nierealistycznego, który nazwał 
Czystą Formą. Jednak teorie Witkiewicza, acz
kolwiek ciekawe i doniosłe, stawały na zawadzie 
bezstronnej ocenie jego dzieł literackich 
i bardziej przeszkadzały, niż pomagały w 
zrozumieniu dramatów i powieści. Zaintereso
wanie teoriami estetycznymi Witkiewicza od
wraca uwagę od samych dzieł albo też 
sprowadza je do ilustracji poglądów filozoficz
nych lub wyrazu osobistych przekonań . 

... Żyjąc w społeczeństwie o charakterze 
wiejskim, niemal feudalnym, Witkiewicz zajmo
wał się problemami społeczeństwa przemysło
wego i kultury masowej. Biorąc za punkt 
wyjścia estetykc; przełomu wieków {nigdy się 
jej nie wyrzekł) i wiarę w sztukę dla sztuki, 
pisał dramaty i powieści zapowiadające systemy 
totalitarne, które objęły Europę po roku 1930. 
Nękany od młodości obsesjami i koszmarnym 
lc;kiem przed obłędem, samobójstwem i śmiercią, 
wyraził udrękę egzystencjalną i poczucie absur
du właściwe okresowi po drugiej wojnic 
światov,:ej .... 

(Daniel C. Gerould, Stanisław 
Ignacy Witkiewicz jako pisarz, · P·rw 
1981, s. 9). 
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