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KALENDARIUM 
ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI ST. I. WITKIEWICZA 

1885 
Stanisław Ignacy Witkiewia urodził się 24 lutego w Warszawie, 
pod zaborem rosyjskim; syn Stanisława Witkiewiaa, 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 Witkiewiaa ojca i wynikłej stąd konieczności zamieszkania 
w odpowiednim klimacie rodzina przenosi się na stałe do Zakopanego 
w zaborze austriackim. 

1891 
Zostaje ochrzczony; jego matką chrzestną jest aktorka polsko-amerykańska, 

Helena Modrzejewska. Zaczyna malować i grać na fortepianie, kolekcjonuje 
owady i tworzy „muzea"; kształci się wyłącznie w domu: uczy go ojciec 
i prywatni nauayciele. 

1893 
Pisze Karaluchy i inne sztuki okresu dziecięcego; drukuje je na własnej 
drukarence jako Tom 1 Komedii. 

1900 
Zaprzyjaźnia się z Leonem Chwistkiem i Bronisławem Malinowskim. 

1901 
Odbywa pierwszą podróż do Petersburga, gdzie zatrzymuje się u ciotki 
i zwiedza Ermitaż . Debiutuje na wystawie malarstwa w Zakopanem, 
wystawiając dwa pejzaże . 

1902 
Pisze pierwsze traktaty filozoficzne: O dualizmie i Filozofia Schopenhauera 
i jego stosunek do poprzedników. 

1903 
Otrzymuje świadectwo maturalne po egzaminie eksternistycznym 
we Lwowie; uay się języków obcych i studiuje matematykę wyższą; 

pisze następne traktaty filozoficzne wydane w 1977 roku 
pt. Marzenia improduktywa (Dywagacja metafizyczna). 
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1904 
Odbywa podróż do Wiednia, Monachium i Włoch. Szaególne wrażenie robią 
na nim symbolistyane 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 twóraości Gauguina w Wiedniu. Bierze prywatne 
lekcje malarstwa u Władysława $lewińskiego, uania Gauguina. 

1908 
Zaayna malować „potwory" i portrety; w Paryżu ogląda prace fowistów 
i wczesnych kubistów; ma wystawę w Krakowie; rozpoayna długi i pełen 
udręki romans z wybitną aktorką, Ireną Solską. 

1910-1911 
Pisze 622 upadki Bunga, uyli Demoniuna kobieta, autobiografianą 
powieść o romansie z Solską i własnym dojrzewaniu artystyanym (wydaną 
w 1972 roku). Odbywa podróż do Bretanii, ogląda wystawę kubistów 
w Paryżu , odwiedza Bronisława Malinowskiego w Londynie. 

1913 
Cierpi na ostry kryzys psychiany 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 to dotkliwie uraża antycarska nastawionego 
ojca . 

1915 
Służy jako oficer w elitarnym Pułku Pawłowskim; zostaje ranny na froncie 
w Mołodecznie pod Mińskiem. W Loranie umiera Stanisław Witkiewicz; 
jego pogrzeb w Zakopanem nabiera charakteru uroaystości narodowej. 
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1916-1917 
Pozostaje w Rosji, wiele maluje, zachwyca się Picassem, 
podejmuje eksperymenty z używaniem narkotyków. W czasie rewolucji 
lutowej 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 fantastyczne 
kompozycje i wielokrotnie wystawia swoje prace. Pisze pierwsze dojrzale 
sztuki: Maciej Korbowa i Bellatrix i Nowa homeopatia zła. Kończy swoją 
najważniejszą pracę teoretyaną: Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd 
nieporozumienia. 

1919 
Nowe formy w malarstwie zostają opublikowane w Warszawie. 
Kończy Pragmatystów i zaczyna tłumaczyć Szaleństwo Almayera wspólnie 
z kuzynką Conrada, Anielą Zagórską. 

1920 
W nagłym przypływie sil twórczych pisze dziesięć sztuk w przeciągu 
jednego roku, a wśród nich: T umora Mózgowicza, Mister Price ·a, 
Nowe Wyzwolenie, Oni i operetkę Panna Tut/i-Putli. Często wystawia swoje 
obrazy; opracowuje i ogłasza teorię Czystej Formy: 
Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze. 

1921 
Nadal pisze dramaty: W małym dworku, Niepodległość trójkątów, Metafizyka 
dwugłowego cielęcia, Gyubal Wahazar, Kurka Wodna i Bezimienne dzieło. 
Prapremiera Tumora w Krakowie i Pragmatystów w Warszawie. Ogłasza wiele 
artykułów polemicznych i uczestniczy w wystawach awangardowych. 

1922 
Pisze Mątwę, Nadobnisie i koczkodany, Jana Macieja Karola Wścieklicę 
i Szkice estetyczne. Kurka Wodna zostaje wystawiona przez teatr zawodowy 
w Krakowie; ma dwa przedstawienia. 

1923 
Zeni się z Jadwigą Unrug i mieszka na przemian u żony w Warszawie i u matki 
w Zakopanem. Pisze trzy dalsze sztuki: Wariat i zakonnica, 
Szalona lokomotywa i Jonu/ka, córka Fizdejki. Wydaje Teatr, zbiór szkiców 
napisanych w latach 1919-1922. 
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1924 
Pisze Matkę. Porzuca ambitną twóraość malarską w Czystej Formie 
i zarabia na utrzymanie jako portrecista. Dokonuje kontrolowanych 
eksperymentów z narkotykami i twórczością powstałą pod ich wpływem. 

1925 
Pisze Sonatę Belzebuba, ostatnią sztukę z lat dwudziestych, 
jaka się zachowała. Z kilkoma przyjaciółmi organizuje w Zakopanem, 
amatorski teatr eksperymentalny, Teatr Formistyczny, który przetrwał 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 odmówili wzięcia udziału w tym „głupim nonsensie''. Pisze dwie 
dalsze sztuki, dwa razy wystawia portrety swojego pędzla, 
kończy Pożegnanie jesieni. 

1927 
Publikuje Pożegnanie jesieni. Zawodowy teatr w Łodzi wystawia 
Persy Zwierżontkowską (napisaną w 1924 roku, tekst zaginiony); odbyły się 
dwa przedstawienia. Kończy trzecią powieść, Nienasycenie. Rozpoayna 
pisanie ostatniej, jaka się dochowała, i najambitniejszej sztuki, Szewcy. 

1928 
Zakłada Firmę Portretową„S. I. Witkiewicz" i ogłasza jej Regulamin dla 
klientów. Teatr zawodowy w Poznaniu wystawia Metafizykę dwugłowego 
cielęcia. 

1929 
Spotyka Czesławę Korzeniowską, która wywarła na niego największy wpływ 
w ostatnich latach życia . 

1930 
Wydaje Nienasycenie. Odtąd poświęca się filozofii i uczestniczy w wielu 
konferencjach filozoficznych. Pisze rozprawę o narkotykach Nikotyna, alkohol, 
kokaina, peyotl, morfina, eter. 

1931 
Śmierć matki Witkacego, Marii. Publikuje dwadzieścia artykułów na temat 
filozofii i literatury. 
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1932 
Opublikowanie Nikotyny .. .. Pracuje nad awartą powieścią, Jedyne wyjście, 

której ukońayłtylko aęść pierwszą, Przyjaciele (opublikowaną w 1968 roku). 

1934 
Ukońaył Szewców. Nadal pisze artykuły na temat filozofii i literatury, 
występując przeciwko banalności współaesnej literatury polskiej. 

1935 
Główne dzieło filozoficzne Witkacego, Pojęcia i twierdzenia implikowane przez 
pojęcie Istnienia, zostaje wydane w 650 egzemplarzach, z których sprzedano 20. 

1936 
Ogłasza w czasopismach fragmenty swojego głównego dzieła na temat 
psychologii i charakteru narodowego, Niemyte dusze (wydanego w 1975 
roku). Uczestniczy w kongresie filozoficznym w Krakowie. 

1937 
Współdziała w organizowaniu Letniego Programu Wakacyjnego Wykładów 
Literackich i Naukowych w Zakopanem. Cierpi na atak depresji i coraz 
silniejsze stany manii samobójczej. 

1938 
Próbuje bezskutecznie reaktywować w Zakopanem Teatr Formistyczny. 
Rozpoayna pisanie nowej sztuki Tak zwana ludzkość w obłędzie, z której 
zachowała się tylko strona tytułowa i spis osób. Ogłasza artykuł 
O artystycznym teatrze. Gorączkowa i obfita twórczość filozoficzna. 

1939 
Ukońaył Tak zwaną ludzkość w obłędzie, pisząc 90 stron w ciągu dwu 
tygodni. Po wybuchu wojny opuszcza Warszawę i z falą uchodźców kieruje się 
na wschód. 18 września w leśnej okolicy w pobliżu wsi Jeziory popełnia 
samobójstwo na drugi dzień po wkroczeniu wojsk radzieckich . 

Kalendarium pochodzi 
z : Daniel C. Gerould, Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz, 

PIW, Warszawa l 981, s. 11 -15. 
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W całej tej sztuce uuć trupią zgniliznę, której kres położy (jak się domyślamy) 
komunistyuny reżim przyszłości . Można więc uznać Bezimienne dzieło 
za sztukę społeuną? Przedstawiałaby ona groźny kolektywny proces: 
poszczególne sceny unaoczniałyby wielokształtne objawy ruchu 
ku katastrofie, której tchnienie znać już we wstępnych aktach 
Bezimiennego dzieła. Kto jednak okaże się spiritus movens tego procesu? 
Nie będzie nim występny władca jak u Szekspira. W Dziele„. władca jest 
bezradny. Siłą działającą jest w istocie duch dziejów, uyli konieczność 
historyczna, której Witkacy bał się i oczekiwał jednoueśnie . 
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Jan Błoński , Witkacy no zawsze, 

Wydawnictwo literackie 2003, s. 259. 

Dzi ś tajemnica zeszła na psy 
i coraz mniej jest ludzi, którzy o tym właśnie wiedzą . 

Aż w końc u szarość jednolita pokryje wszystko na wiele, 
wiele lat jeszcze przed zgaśnięciem słońca . 

Atanazy Bazakbal (St. I. W1 tk iew1cz Pozegname 1ei1e111) 
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„DZIEŃ DOBRY PAŃSTWU - WITKACY" 
na podstawie „BEZIMIENNEGO DZIEŁA" 

OSOBY: 

Plazmonik Bliidestaug - MACIEJ SKURATOWICZ (gościnnie ) 

Róża van der Blaast - DOROTA FICOŃ 
Klaudestyna de Montreuil - ADRIANNA JERZMANOWSKA 

Cynga (nazywają go Józefem) - KRZYSZTOF WNUK 
Pułkownik Manfred hr. Giers - KRZYSZTOF ŁAKOMIK 

I Grabarz - MAREK WRONA 
li Grabarz - Józef Leon Girtak - JACEK ZIĘBA- JASIŃSKI 
Książę Padoval de Grifuellhes - ANDRZEJ BIENIAS 

Księżna Barbara - z domu 
hrabianka Bambord of Cleverhaaz - KATARZYNA PIETRZYK 

Lidia baronowa Ragnok 
- dama Księżnej - JOANNA BANASIK 

Mieduwalszuycy - wyznawcy założyciela stowarzyszenia 
religijno-społecznego 

Joachima Mieduwała 
Tłum - w liczbie niepoliaonej 

Muzyka - JERZY CHRUŚCIŃSKI 

Scenografia - RAFAŁ ZAWISTOWSKI 

Scenariusz i reżyseria -ANDRZEJ DZIUK 

Asystent scenografa - Jolanta Solska 

Asystent reżysera - Marzena Garbowska 

Premiera - 25 lutego 2006 roku 
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„N ie n asy co ny - to słowo najtrafniej go określa: nienasycony myśli, 

nienasycony piękna ziemskiego, nienasycony wrażeń, miłości [„.], reżyser 

i zarazem aktor teatru najbardziej pasjonującego, jakim jest życie''. 

W tej niezwykle trafnej uwadze Marii Kasprowiczowej 

skupiają się jak w soczewce najistotniejsze cechy Witkiewicza - człowieka 

i twórcy. Istnienia Poszczególnego, które życie samo traktuje jak twórczość 

- w sztukę bowiem zamieniał wszystko, czegokolwiek się dotknął, a żadna 

z jej dziedzin nie była mu obca - twórczość zaś jako jedyną możliwą formę 

życia.( ... ) 

Anna Micińska 
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Myślę (.„), że - w największym skrócie -Witkiewia - „ałowiek straszliwie 

samotny, ponury, rozbity wewnętrznie, wstrząsany potężnymi 

pasjami, miotany wichrem nieznanych przeciętnemu ałowiekowi uauć 

metafizycznych, człowiek wspaniały, twóray i na wskroś tragiczny" 

(J. Leszayński) - w istocie swoje własne życie traktował jak stający się 

w czasie dramat, którego każdy fragment czy epizod reżyserował z absolutną 

samoświadomością i bezkompromisową odwagą. Z siebie samego, 

z bezlitosnej wiwisekcji własnych splątanych „życiowych" i „metafizyanych" 

bebechów wysnuwając swoje dzieło i materializując je we wszelkich 

możliwych artystycznych, mniej lub bardziej aystych formach, sam, Istnienie 

Poszaególne, z bezsensownego chaosu zrodzona i wobec metafizyanej 

dziwności istnienia postawiona monada, był tego dzieła formą najczystszą. 

(. .. ) „Określiwszy koniec sztuki, określił swój własny koniec. W obli au 

tajemnicy istnienia, w obliczu otchłani metafizycznej Witkiewia usiłował 

w swoim własnym życiu, zarówno w aynach, jak i w rzeczach, odpowiedzieć 

absolutem równie intensywnym - negacją swego życia. Wojna 1939 r. nie 

pozostawiła żadnej innej ucieaki od materialnych faktów życia, 

uświadomiła mu, że nawet postawa intelektualnie oddalonego filozofa odtąd 

będzie mu wzbroniona. W świecie, który następował, nie było dla Witkiewiaa 

dosłownie żadnego miejsca. Wyciągnął z tego jedyny możliwy wniosek''. 

(Alain Populaire) 

Anna Micińska 
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Gdzieś u samego podłoża jego jestestwa[ ... ] musiał dokonać się jakiś 
kataklizm, jakieś załamanie czy jakieś pełne przerażenia olśnienie dziwnością 
i obcością bytu, które mu już potem nigdy spokoju odzyskać nie pozwoliło. 
I wszystko, co potem starał się myślą swoją zdobyć, to było, by tę dziwność 
jakoś uzwyaajnić, by tę niesamowitość i zasadniaą wrogość istnienia dla 
ałowieka jakoś obłaskawić, umożliwić ałowiekowi żyć w świecie zasadniczo 
obcym i wrogim. [ ... ]To wrogie człowiekowi podłoże, przerażające w swej 
odmienności od tego, co ludzkie, pełnię zła w sobie kryjące, nie było dlań 
martwą materią [„.]. Wedle jego przeświadaeń, stanowi je wroga, 

pierwotna potęga ż y c i o w a, biologiana, produkująca coraz nowe postaci 
życia w olbrzymim chaosie wielorodności, w całkowitej bezsensowności 
rozwoju. W obliczu jej staje ałowiek, jak ryba wyrzucona falą na ląd , do głębi 

przerażony, czując zarazem całkowitą obcość i odmienność swą wobec świata 
i w nim właśnie znajdując ostateane źródło swego zagadkowo się 
pojawiającego bytu. To, że życie nasze duchowe wyrasta z czegoś, w czym 
właściwie nie znajduje żadnego oparcia ani wytłumaaenia, że pojawienie się 
jego wydaje się zupełnie bezsensownym przypadkiem, [ ... ]że grozi nam w 
każdej chwili zapadnięcie w czeluści czysto zwierzęcego życia, 

że w ogóle wszystko z powrotem wniwecz może się obrócić i że nie będzie 
sobie można nawet z tego zdać sprawy- to było owo podstawowe 
doświadaenie, które budziło w Witkiewiau zasadniay lęk i przerażenie i nie 
pozwoliło mu odzyskać spokoju. Z przerażenia tego, ze wstrząsu, jakie 

budziła w nim ta podstawowa wiedza, rodziła się nie tylko jego sztuka, ale 
i jego filozofia i wszystkie jego szamotania się życiowe . [ ... ] ów biologiany 
materializm, który Witkiewicz głosił przez szereg ostatnich lat swego życia, 

miał być pojęciowym wyrazem owego podstawowego doświadczenia : 

widzenia u ostatecznych podstaw istnienia ślepego żywiołu, 

nie opanowanego żadną wiedzą rozumową ni żadną jako cel przyświecającą 
a niezniszaalną wartością. [„.] To był ten świat, w którym Witkacy się obracał. 
[„.] To był wreszcie świat, od którego nie zdołała go wyzwolić ani jego 

sztuka, ani jego filozofia. Pozostał też w nim zapewne aż do ostatniej chwili 
swego życia, gdy ogólny kataklizm dziejów zdawał się mu potwierdzać 
prawdziwość jego podstawowego doświadaenia". 

Roman Ingarden 

W programie wykorzystano ( na str l 3- 15) 
cytaty z książki Anny Micińskiej, lsrnienle Poszczególne: 
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Sranislaw Ignacy Witkiewicz. Czę!ć I i Czę!ć li, 
Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003 . 



Polskie 
Towarzystwo 
Reasekuracji 
Spółka Akcyjna 

Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A. 
Głównym Sponsorem Teatru 

Di Imali 
Na herbatę zaprasza Dilmah 

l•i1ia:Bii3«•'!*'' 
Dziennik Polski Patron Prasowy Teatru 

ORBIS CASINO ® 
Dziękujemy za pomoc w realizacji spektaklu 

Program zrealizowano 
przy pomocy finansowej 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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Dr Andrzej Gliński 
Sponsorem Spektaklu 

Dziękujemy! 

ZE ZBtOr.ów 
Instytutu Teatralnego 
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Małopolskie 

Teatr St. I. Witkiewicza 
jest instytucją kultury Województwa Małopolskiego 

TEATR ST. I. WITKIEWICZA 
34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15 

tel./fax 18 20 68297, 18 20 00660 
kasa teatru tel. 18 20 00661 

e-mail:teatr@witkacy.zakopane.pl, www.witkacy.zakopane.pl 

W programie wykorzystano fragmenty rysunków St. I. Witkiewicza 

proj. · Ewa Dyakowska-Berbeka, skład· Guzik i Mrożek · Nowy Targ 
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