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ZBIGNIEW BARGIELSHI 

Urodzony w 1937 roku w Lomży 

W latach 1946-57 nauka gry na fortepianie w Podstawowej i Sredniej Szkole Muzycznej w Lublinie 
1954-1957 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie 
W 1958 roku rozpoczęcie studiów kompozytorskich w PWSM w Warszawie pod kierunkiem prof. T. Szeligowskiego 
1946 dyplom ukończenia studiów w PWSM w Katowicach w klasie prof. Bolesława Szabelskiego 
1965 pierwsza nagroda w konkursie młodych kompozytorów Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie 
1966-67 stypendium rządu francuskiego i studia uzupełniające u prof. Nadii Boulanger w Paryżu 
od 1976 roku pobyt w Austrii i prowadzenie działalności pedagogicznej. 

Działalność krytyczna i publicystyczna 

Uczestnictwo w festiwalach muzyki współczesnej: „Warszawska Jesień", „Muzicki Biennale Zagreb", „Festival de Paris", 
„Poznańska Wiosna Muzyczna", „Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej" - Wrocław, „Steirischer Herbst" - Graz 

Wykonania utworów w Polsce, Czechosłowacji, Francji, Belgi i, Jugosławii, ZSRR, Austrii, Republice Federalnej Niemiec, 
USA, Australii 

Nagrania płytowe radiowe utworów 

WAŻNIEJSZE UTWORY 

Opery: „Danton" wg. G. Btichnera, „Alicja w krainie czarów" wg L. Carrola (wersja dla teatru lalkowego) 

Utwory orkiestrowe: „Parades 1970", Koncert na perkusję i orkiestrę, Koncert na skrzypce i orkiestrę, „Czwarta bitwa 
Paolo Ucello", „Jeszcze noc, jeszcze dźwięk" na mezzosopran, perkusję i orkiestrę, „I oboje zapłoną ... " na skrzypce 

i orkiestrę symczkową 

Utwory kameralne: „W kręgu" dla 4 śpiewaków i zespół kameralny, I i II kwartet smyczkowy, „Martwa natura z różą", 
„Ptak ze snów" na akordeon i perkusję, „Szklane ptaki" na flety proste i klawesny, „Dolina bielejących kości" na ze
spół perkusyjny, „Drewniane skrzydła" dla 6 perkusistów, „Klatka na motyle"na kwintet dęty, „Soire d'antan" na gita
rę i klawesyn (celestę), „Cztery pieśni miłosne" na mezzosopran i fortepian. 



KILKA MYŚLI NA KANWIE 
»MAŁEGO DWORKU« 

1. Sam pomysł śpiewania tekstu staje się elementem gro
teski, parodii, wynaturzenia. A więc - opera komicz
na. Tylko kpina może uraitować słowo śpiewane. Ki
czowatość zaś, absurd, groteska - to .zasady naczelne 
mojej opery. 

2. Deformacja, absurd, fantazja, groteska, antylogika -
towarzyszą szJtuce Witkacego. Te cechy towarzyszą 

również mojej operze, którą można by nazwać fanta
zyjną groteską na temat zadany przez tradycyjną ope
rową „naturalność" prezencji fabuły, pod pretekstem 
odtwarzania muzyki. 

3. W przeciwieństwie do sztuki Witkacego, k.tóry usiłuje, 

przeciwstawiając się konwencji teatru realistycznego, 
wprowadzić do niej elementy swojej koncepcji „Czy
stej Formy" - moja opera nie wprowadza w zasa
dzie nowych koncepcji śpiewu, jako paraleli założeń 

witkacowskich. Natomiast autor muzyki stara się przez 
uwypuklenie pewnych momentów z reper.tuaru fraze
sów opery tradycyjnej, doprowadzić „logikę" absurdu 
do możliwie wysokiego pułapu sztampy, kiczu i far
sowości. A więc podniesienie do rangi zasady tego 
wszystkiego, co składa się na kiczowatość przedsię

wzięć operowych. 
4. Tak, jak sztuka Witkacego wyszydza nie tyle dramat 

Rittnera („W małym domku"), co konwencję teatru 
realistycznego - itak opera moja wyszydza konwencję 
opery tradycyjnej, realistycznej; nie tyle w samej fa
bule, co w jej kształcie scenicznym. Opera ta nie jest 
muzycznym „pendant" do szyderstw witkacowskich z 
Rittnera; jest parodią gatunku oraz stylu przedstawień 
operowych. Parodiuje nie konkreitną operę, lecz infan
tylizm fabuły operowej, jej stylu wykonawczego, pre
zentacji. 

5. Prawdopodobieństwo (tak często sugerowane nam w 
akcjach operowych) nie ma racji byitu w sztuce, po
nieważ swój najbardziej idealny wyraz znajduje nie 
w sferze sztuki lecz życia. Doszukiwanie sę sensu zda
rzeń nie jest w tym wypadku obowiązkiem odbiorcy. 
Nie powinien on konsumować fabuły, bo ten zabieg 
zawsze by się sprowadzał do porównywania fabuły 

z rzeczywistością życia. 
6. Tradycyjna motywacja jako motor przebiegu· scenicz

neg0 jest tak wyeksploatowana jak klasyczny sche-

mat komediowy lub operowy. Można, rzecz jasna, tę 

motywację stosować, ale zawsze, przy okazji, warto 
zapytać: po co? 

7. „Wychodząc z teatru, człowiek powinien mieć wraże
nie, że obudził się z jakiegoś dziwnego snu, w którym 
najpospolitsze nawet rzeczy miały dziwny, niezgłębiony 
urok, charakterystyczny dla marzeń sennych, nie da
jących się z niczym porównać." 

8. Muzyka opery wprowadza niekiedy melodie, które są, 

przez sposób ich pokazania, zbiorem oklepanych, stan
dardowych, a więc stosunkowo łatwo „wpadających 

w ucho", zakrzepłych stereotypów. Te zapożyczone 

chwyty melodyczne nie są „same w sobie" kiczem. 
Są to fragmenty szacownych wartościowych dzieł. 

Włączenie ich do opery w .takiej formie, jak to uczy
niłem, jest odwołaniem się do tradycji w równym 
sto~niu, jak witkacowskie odwołanie się przez sztukę 

Rittnera. Parodia tylko wtedy nabiera cech parodii, 
gdy temat parodiowany jest powszechnie znany. 

9. Do opery zostały włączone fragmenciki „Strasznego 
dworu" Moniuszki. Wydaje się, że nikt z tego powo
du nie będzie biadać nad „szarganiem świętości", tak 
jak nikt (mam nadzieję), nie będzie podejrzewać auto
ra o łatanie niedostatków inwencji twórczej cytatami 
z Moniuszki. Odwołanie się do „Strasznego dworu" 
jest w jakimś stopniu odpowiednikiem witkacowskie
go odwołania się do Rittnera. Wydaje się, że opera 
Moniuszki jesit bardziej znana odbiorcom niż dramat 
Riittnera. Sparodiowanie przez Witkacego sztuki „W 
małym domku" nie zaszkodziło Rittnerowi, mam więc 
nadzieję, że sięgnięcie po pewne chwyty melodyczne 
Moniuszki nie zaszkodzi dostojnemu twórcy naszej 
narodowej opery. Nb. sarna opera Moniuszki jest ope
rą komiczną, a nie soczystym dramatem, jak u Rtt
tnera. 

10. Te zapożyczenia są odwołaniem się do pewnej trady
cji spojrzenia na operę w ogóle. Jeśli już zaś parodia, 
to parodia itego właśnie spojrzenia, koncepcji, stylu 
gry i śpiewu. Gdybym był Francuzem, sięgnąłbym mo
że do Cherubiniego, Berlioza lub Masseneta. Gdybym 
był Niemcem - do Wagnera; Włochem - do Belli
niego, Donizettiego lub Rossiniego. Odwołuję się do 
polskiego odbiorcy - stąd sięgnięcie po Moniuszkę. 

11 . Parodystyczne trakitowanie opery może ją uratować od 
śmieczności. Inaczej byłoby to widowisko zbyt poważ
ne, by poważnie je traktować. 

Zbigniew B argielski 
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KRONIKA ŻYCIA I TWO R CZOSCI 
STANISŁAWA IGNACEGO WIT

KIEWICZA (WITKACEGO) 

1885 
Stanisław Ignacy Witkiewicz - syn wybitnego krytyka, 

malarza i pisarza Stanisława Witkiewicza i Marii z Pie
trzkiewiczów, nauczycielki muzyki - urodził się · 24 lu
tego 1885 w Warszawie, przy ul. Hożej 11. 

1890 
Rodzice z powodu choroby ojca przenoszą się na stale 

do Zakopanego. Ich dom staje się ośrodkiem życia kultu
ralnego; częstymi gośćmi są tutaj Sienkiewicz, Żeromski, 
Miciński, Malczewski, Wyczółkowski i inni. Artystyczno
intelektualna atmosfera domu, stały kontakt ze sZJtuką de
cydują, że Witkiewicz już od dziecka zdradza różnorodne 
zamiłowania i zdolności artystyczne - przede wszystkim 
malarskie i muzyczne (rysuje od 2 roku życia, a mając 

cztery lata uczy się grać na fortei;ianie). 
1891 

27 stycznia w kościele parafialnym w Zakopanem odby
wa się uroczysty chrzest (z olejów) Stanisława Ignacego. 
Chrzestnymi są: Helena Modrzejewska i słynny gawędziarz 
ludowy Sabała (Jan Krzeptowski). 

1892 
Ojciec - zwolennik teorii, że każdy system nauczania 

zabija indywidualność i że tylko nauka żywa, zdobywana 
w spontanicznym, bezpośrednim doświadczeniu rozwija 
twórcze siły jednostki - nie zgadza się na naukę szkolną 
syna, przystając jedynie na lekcje prywatne. 

1893 
Lektura Szekspira, Maeterlincka i Gogola stanowi inspi

rację dla pierwszych prób dramatycznych Witkiewicza -
z kilkunastu napisanych wtedy „dramacików" ocalalo sie
dem: „Król i złodziej", „Komedie z życia rodzinnego", „Ka
raluchy", „Menażeria, czyli Wybryk słonia", „Odważna 

księżniczka", „Biedny chłopiec", „Księżniczka Magdalena, 
czyli Natrętny Książę". 

„Jeśli uwzględnicie - pisze w tym czasie ojciec - rże 

autor ma osiem lat i jeden miesiąc, musicie przyznać, że 

ma diabelny talent. Lope de Vega napisał pierwszy dra
mat mając dziesięć lat - Stasiek miał siedem i pół, kie
dy zaczął". 

1901 
Wakacje u krewnych w Syłgudyszkach na Litwie. Pod 

koniec września wyjazd na parę dni do Petersburga, gdzie 
zwiedza Ermitraż. W październiku powraca do Zakopane-

go, zatrzymując się na parę dni w Warszawie. Na grud
niowej wystawie w Czytelni Zakopiańskiej Witkiewicz de
biutuje jako malarz, pokazując dwa pejzaże z Litwy, które 
„opinia publiczna uważa za najlepsze dzieła". 

1902 
Kolejne wakacje na Litwie, w czasie których maluje kil

kadziesiąt obrazów (głównie pejzaże). Rezultatem ożywio

nych zainteresowań i samodzielnych studiów filozoficznych 
są pierwsze rozprawki filowficzne: „O dualizmie" i „Filo
zofia Schopenhauera i jego stosunek do poprzedników" 
(ukończona w grudniu). 

1903 
Po prywatnych kursach gimnazjalnych (m. in. uczyli go 

wybitni naukowcy Władysław Folkierski i Mieczysław Li
manowski) Wi,tkiewicz przystępuje jako ekstern do egza
minu maturalnego we Lwowie i 6 czerwca otrzymuje świa
dectwo dojrzałości. W czasie wakacji odbywa wędrówkę po 
Podolu i Ukrainie. W październiku kończy dziełko filozo
ficzne ipt. „Marzenia improduk!a (Dywagacja metafizycz
na)". Pod kierunkiem W. Folkierskiego studiuje przez rok 
wyższą matematykę. 

1904 
W marcu wyjazd przez Wiedeń i Monachium do Włoch. 

W twórczości malarskiej zaznacza się wyraźny wpływ 

Bócklina, którego Witkiewicz ogląda w Nowej Pinakotece 
monachijskiej. Pod koniec kwietnia powrót do Zakopane
go. Poznaje Karola Szymanowskiego, z którym łączyć go 
będzie wieloletnia przyJazn (dedykował Witkiewiczowi 
swoją I Sonatę c-moll). 

21 października ojciec wyjeżdża na kurację do Lovrany 
(w pobliżu Triestu), gdzie będzie przebywał do maja przy
szłego roku. Między ojcem a synem rozwinie się ożywio

na korespondencja -'--- syn będzie w niej szukał wsparcia, 
zwierzając się z rozterek i kłopotów życiowych, dzieląc 

się przemyśleniami na temat sztuki i informując o swej 
pracy artystycznej. Ojciec zaś będzie próbował z dużym 

taktem, ale zarazem stanowczo kierować niektórymi po
czynaniami syna, stawiając mu określone wymagania 
etyczne, intelektualne i artystyczne. I choć różnice świa

topoglądowe, a przede wszystkim odmienne zapatrywania 
estetyczne, staną się powodem nieuniknionych konfliktów, 
to jednak Witkacy - już po latach - przyznawać będzie 

ojcu inspirującą rolę w sformułow_aniu podstaw własnej 

teorii Czystej Formy. W roku 1938 napisze: „teoretycznym 
formistą, a właściwie wyznawcą teorii Czystej Formy by
ł€m od szesnastego roku życia, tj. mniej więcej od roku 
1902. Wtedy już wykoncypowałem zasadnicze podstawy te
orii tej w dyskusjach z moim ojcem" („Głos Plastyków" 
1938, nr 8/12). 

1905 
W połowie marca wyjazd do Włoch w towarzystwie Ka

rola Szymanowskiego. Pod koniec kwietnia powrót do Kra-



kowa, gdzie Witkiewicz mieszka od lutego, przygotowując 
się do podjęcia studiów w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Początek świadomej twórczości pisarskiej. Pier
wsze utwory - „Kwaśko", „Walgierz" - były parodiami 
Wyspiańskiego i Micińskiego (utwory te zaginęły). Frag
menty powstałych w tym czasie wierszy włączył Witkie
wicz potem w iteksty swych dramatów: „Nowego Wyzwo
lenia", „Tumora Mózgowicza", „W małym dworku". 

W październiku rozpoczyna - wbrew protestom ojca -
studia w Akademii Sztuk Pięknych, wybierając pracownię 
Jana Stanisławskiego. Mieszka u rodziców Bronisława Ma
linowskiego. 

1906 
W maju kończy pierwszy roczny kurs na Akademii, w 

październiku zapisuje się na drugi rok, ale pod presją 

ojca - uważającego, że studia zabijają niezależność i tłu

mią talent - przer.Ywa naukę i powraca z Krakowa do 
Zakopanego. Pod wpływem ojca porzuca także plany ma
trymonialne związane z osobą hr. Ewy Tyszkiewiczówny, 
którą poznał podczas pobytu w Rzymie. Podejmuje zamiar 
opracowania własnej teorii sztuki. 

1907 
Pobiera prywatne lekcje malarstwa u przyjaciela Gau

guina, wybitnego malarza - Władysława Slewińskiego, 

który po przyjeździe z Francji przebywa od 1905 r . w Po
roninie. Wraz ze swym przyjacielem, malarzem Tymonem 
Niesiołowskim, wyjeżdża do Wiednia, aby obejrzeć wielką 
wystawę obrazów Gauguina w galerii Mittke (marzec -
kwiecień) 

1908 
W połowie stycznia wyjeżdża przez Wiedeń i Monachium 

do Paryża, w którym pobyt potrwa do 6 kwietnia. Zwie
dza muzea i galerie, ale największe wraźenie wywołuje 

obejrzenie dziel nowoczesnego malarstwa prezentowanych 
na słynnym 24 Salonie Niezależnych . Poznanie awangardo
wych kierunków sztuki europejskiej powoduje odwrót od 
dotychczas uprawianego, w zasadzie tradycyjnego malar
stwa plenerowego - powstają kompozycje symboliczno
secesyjne ekspresjonistyczne (cykl tzw. „powrotów"). 
W technice malarskiej najsilniej uwidaczniają się wpływy 

Gauguina. Rozpoczyna także malowanie portretów. Na wy
stawie w Krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięk
nych (luty-marzec) zostaje wystawionych siedem pejza
ży Witkiewicza: „Ranek w górach", „Po zachodzie", „Noc 
księżycowa", „Morze'', „Wieczór zimowy", „Czarny Staw" 
i „Pejzaż litewski". 

W październiku ponownie zapisuje się do krakowskiej 
Akademii i uczęszcza do pracowni Józefa Mehoffera. 
W tym czasie poznaje wybitną aktorkę Irenę Solską, zwią
zaną z kręgami ówczesnej cyganerii artystycznej Krako
wa. Znajomość ta przerodzi się w burzliwy i pełen dra
matycznych momentów romans, który trwać będzie do 
1912 roku. 

4 listopada ojciec wyjeżdża znowu na kurację do Lo
vrany, by nigdy już z niej do Polski nie wrócić (zmarł 5 
września 1915) . 

1909 
W kwietniu odwiedza ojca w Lovranie. Bierze udział 

w wystawie obrazów, rzeźb i sztuki stosowanej Towarzy
stwa „Sztuka Podhalańska" w Zakopanem (grudzień). 

1910 
Kontynuuje studia malarskie (interesuje się głównie li

tografią). W maju towarzyszy Irenie Solskiej w jej go
ścinnych występach w Zagrzebiu . Do Krakowa już nie 
wraca i nie kończy semestru. W Zakopanem przez kilka 
miesięcy intensywnie pracuje nad swoją pierwszą powie
ścią pt. „622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta", w 
której fabule można odczytać wiele momentów autobiagra
ficznych (konflikt z ojcem, romans z Solską), a w boha
terach odnaleźć rysy ówczesnych przyjaciół Witkiewicza: 
Leona Chwistka, Bronisława Malinowskiego, Tadeusza Mi
cińskiego (powieść wstała wydana drukiem dopiero w 
1972 r.). Ukazuje się zbiór ekspresjonistycznych opowia
dań Romana Jaworskiego pt. „Historie maniaków", do któ
rego okładkę projektował Witkacy. W listopadzie odwiedza 
ojca w Lovranie. 

1911 

W maju wyjeżdża przez Berlin i Kolonię do Francji. 
W Paryżu przebywa kilka dni i po obejrzeniu paru wy
staw i 27 Salonu Niezależnych, na którym triumf święcą 
kubiści (słynna 41 sala), jedzie do Dolean w Bretanii, gdzie 
pod kierunkiem Slewińskiego rozwija twórczość malarską. 

W drugiej połowie lipca odwiedza w Londynie swego przy
jaciela z młodości, Bronisława Malinowskiego - wybitne
go etnologa i antropologa. W sierpniu wraca do Zakopa
nego. Podejmuje ostateczną decyzję o przerwaniu studiów 
malarskich. 

1912 

Rozpoczyna pracę nad drugą powieścią (nieznaną z ty
tułu i niezachowaną). W sierpniu sześć prac Witkiewicza 
zostaje pokazanych w Towarzystwie „Zachęta" w Warsza
wie. Uczestniczy także w wystawach organizowanych przez 
Towarzystwo „Sztuka Podhalańska" w Zakopanem. 

1913 

W sierpniu odbywa się w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie (Pałac Szt\lki}· .zbiorowa wystawa 
Witkacego, na iktórej pokazano 82 prace (kilkadziesiąt pej
zaży, kompozycji rysunkowych, portretów i szkiców wę
glem). W grudniu ostatnie spotkanie z ojcem w Lovranie. 

1914 

21 lutego w Tatrach popełniła samobójstwo narzeczona 
Witkacego, Jadwiga Janczewska (córka adwokata z Miń
ska). Przyczyną były nieporozumienia między narzeczony
mi spowodowa·•.i podobno zazdrością Witkiewicza o Karola 
Szymanowkiego. Witkacy pod wpływem głębokich przeżyć 



związanych z tym tragicznym wydarzeniem decyduje się 

wziąć udział - jako rysownik i fotograf - w ekspedycji 
naukowej Bronisława Malinowskiego na Nową Gwineę. 

Podróż rozpoczęła się w pierwszych dniach czerwca na po
kładzie statku Królewskich Linii Zachodnich „Orsova". 
Jej pierwszy etap prowadził przez Morze Sródziemne, Ka
nał Sueski, Morze Czerwone i zakończył się 28 czerwca 
w Colombo na Cejlonie, gdzie zatrzymano się na dwa ty
godnie. Po zwiedzeniu wyspy 12 lipca rozpoczęto drugi_ etap 
podróży na pokładzie statku „Orontes", który 21 lipca za
winął do portu Fremantle w zachodniej Australii. Przyja
ciele wraz z członkami odbywającego się w Australii . kon
gresu British Association for the Advancement of Science 
zwiedzają wiele s tanów, miast oraz osiedli tubylców (m.in. 
I n vin, Busselton, River, Coolgardie, Karloorlie). Pod koniec 
lipca podczas wycieczki do Albany dociera do nich w.iado
mość o wybuchu wojny. Wi1tkacy postanawia wracać do 
kraju, ale na razie nie ma możliwości podróży do Europy. 

Za namową Malinowskiego decyduje się wziąć udział w 
Kongresie, którego obrady otwarto 8 sierpnia w Adelaj
dzie. Z uczestnikami Kongresu wyjeżdża do Melbourne, po
tem do Sydney. Bierze także udział w wycieczce do To
owomba i Brisbane (27.VIII.) i wtedy dochodzi między nim 
a Malinowskim do sprzeczki i zerwania przyjaźni. Malinow
ski postanawia kontynuować ekspedycję i 1 września od
pływa na Nową Gwineę, natomiast Witkacy 2 września 

przyjeżdża do Sydney i stąd odpływa staitkiem „Morea" 
(5.IX) do Europy. Trasa podróży wiedzie przez Bombaj 
(kilkugodzinny pobyit w mieście), Aden, Port-Said, Ale
ksandrię, Saloniki do Bułgarii. 

Echa podróży do Australii wielekroć będą powracać w 
twórczości Witkiewicza. Wrażenia z pobytu na Cejlonie 
opisze w cyklu artykułów pt. „Z podróży do Tropików" 
(„Echo Tatrzańskie", 1919, nr 15-18), akcję kilku drama
tów umieści w południowo-zachodniej Azji i Australii, a 
w kompozycjach plastycznych będzie wykorzystywać mo
tywy orientalne. Wtedy to właśnie rodzi się świat wizji 
Witkacego, będący jakby „koszmarem potwornie bolesnej 
zmysłowości , wybujałym snem tropikalnego słońca". Ale 
nadzieja, że podróż przyniesie zapomnienie i przywróci 
równowagę psychiczną, okazała się zawodna. W liście do · 
ojca, wysłanym 29 czerwca z Cejlonu, pisał: „Wszystko 
to sprawia najstraszniejsze cierpienia, ból nie do zniesie
nia, bo ,Jej nie ;ma ze mną. Tylko rol"Jpacz najgorsza i bez
sens widzenia tej piękności. Ona tego nie widzi, a ja nie 
jestem amystą. Najgorszemu wrogowi nie życzyłbym, aby 
przeżył to, co ja przemyślałem na okręcie i co cierpię, 

patrząc na niepojętą piękność świata". 

Pod koniec października przybywa w stanie głębokiej 

depresji psychicznej do Petersburga (nie wiadomo jaką 

drogą), gdzie mieszkają jego bliscy krewni . (siostra ojca, 
Aniela Jałowiecka) . Tutaj zapisuje się do przyspieszonej szko-

ly oficerskiej, uznając za swój obowiązek udział w woj
nie przeciw Niemcom i mając nadzieję, że będzie mógł po
tem wstąpić do oddziałów polskich, które zamierzano two
rzyć. 

1915 
W marcu kończy szkolę w stopniu podporucznika i dzię

ki protekcji stryja dostaje się do Pawłowskiego Pułku 

Lejbgwardii, w którym służyli przede wszystkim synowie 
arys.tokracji. 

1916 
Bierze udział w walkach na froncie i pod Witoneż_em 

zostaje ranny. Otrzymuje order Sw. Anny. Uczestniczy w 
życiu artystycznym Polonii mieszkającej w Piotrogrodzie. 
Nawiązuje współpracę z Teatrem Artystycmo-Li.terackim, 
którym kierował Stefan Kiedrzyński i w którym występo
wali aktorzy ewakuowani po wybuchu wojny do Rosji. 

1917 
Jeden z najważniejszych , a zarazem najmniej znanych 

okresów w życiu Witkiewicza. Przyjaciołom zwierzał się, 

że przeżył wtedy najtrudniejsze momenty w swoim życiu. 

Wedle jednej wersji po wybuchu rewolucji Witkiewicz -
jako oficer - musiał się ukrywać, by uniknąć śmierci ; 

druga wersja głosi natomias.t, że żołnierze wybrali go ko
miasarzem. Sam Witkacy niechętnie wracał do tych wy
darzeń i w pismach jego znajdujemy tylko jedną większą 
wzmiankę na ten temat : „W ostatnich czasach wiele dal 
mi do myślenia widok (inaczej nie mogę powiedzieć, bo 
niestety patrzyłem na to jak z loży, nie będąc w stanie 
przyjąć w tym żadnego udziału z powodu schizoidalnych 
zahamowań) Rewolucji Rosyjskiej, od lutego 1917 do czer
wca 1918. Obserwowałem to niebywale wydarzenie zupeł

nie z bliska, będąc oficerem Pawłowskiego Pułku Gwardii, 
który je rozpoczął. Do czwartej roty zapasowego batalionu 
tego pułku, która rewolucję naprawdę zaczęła, miałem za
szczyt być później wybranym przez moich rannych żołnie
rzy z frontu (bylem tylko w jednej .bitwie pod Witoneżem 
nad Stochodem). Zawdzięczam ten zaszczyt słabym zasłu

gom negatywnym: nie bilem w mordę, nie kląłem ,„pa 
matuszkie", karałem słabo i bylem względnie grzeczny -
nic ponadto; trzystu ludzi zamkniętych w ogromnej, okrą
głej, pułkowej stajni przez kilka dni walczyło przeciw ca
łej carskiej Rosji. Rota ta miała przywilej, że na paradach 
szła przed pierwszą, a za nią pierwsza, druga i trzecia". 
Przeżycia związane z wojną, służbą wojskową i rewo

lucją pozostawią niezwykle silne piętno na jego twórczo
ści, poglądach politycznych i historiozoficznych, stanowić 

będą przyczynę jego pesymizmu, katastrofizmu i swoistego 
antyestetyzmu. W okresie pobytu w Rosji ;rozwija bogatą 
twórczość malarską (podobno pozostawił tam kilkaset 
kompozycji i portretów) - ważnym momentem było zwie
dzenie wraz z Tadeuszem Micińskim moskiewskiej galerii 
nowoczesnego malarstwa. Opracowuje również podstawy 
swego systemu filozoficznego i estetycznego. 



1918 
W pierwszych dniach czerwca dzięki pomocy Leona Rey

nela udaje się Witkacemu opuścić Rosję i powrócić do Za
kopanego. Pisze pierwszy dramat pt. „Maciej Korbowa 
i Bellatrix". 13 września kończy traktat teoretyczny „Nowe 
formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia". 
Na podstawie prac przywiezionych z Rosji zostaje przyję

ty do grupy krakowskich formistów. 
1919-1924 

Okr najbardziej ożywionej i twórczej działalności ar
tystycznej Witkacego. Ogłasza trzy książki , w których for
mułuje zasady swej teorii malarstwa i teatru oraz wy
kłada poglądy na rozwój i przyszłość sztuki : „Nowe formy 
w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia" (War
szawa 1919), „Szkice estetyczne" (Kraków 1922) i „Teatr" 
(Kraków 1923). Pisze około trzydziestu sztuk teatralnych, 
ale zaledwie pięć zdołał opublikować: „Pragmatystów" (w 
piśmie poznańskich ekspresjonistów - „Zdrój", nr 3i1920), 
„Tumora Mózgowicza" (Kraków 1921), „Nowe Wyzwole
nie" (w czasopiśmie krakowskiej Awangardy - „Zwrotni
ca" nr 3 i 4 (1922-1923), „Mątwę" („Zwrotnica" nr 5i1923), 
„Wariata i zakonnicę" („Skamander" nr 5/1925). Dramat 
„Mulitiflakopulo" został odznaczony zaszczytną wzmianką 

na konkursie krakowskiego teatru „Bagatela" (1920). 
W Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie odbywają się 

w reżyserii Teofila Trzcińskiego prapremiery „Tumora 
Mózgowicza" (30 czerwca 1921) i „Kurki Wodnej" (20 lipca 
1922), a w warszawskim teatrzyku eksperymentalnym „Elsy
nor" - prapremiera „Pragmatystów" (29 grudnia 1921, reż. 

K. Borowski), która wywołała największe echo w ;prasie. 
Witkacy ogłasza szereg artykułów polemizujących z recen
zentami. Teatr Miejski w Toruniu wystawia „W małym 
dworku" (8 lipca 1923, reż. W. Malinowski) oraz „Wariata 
i zakonnicę" (28.IV.1924, reż. M. Szpakiewicz). 

Witkiewicz staje się główny teoretykiem grupy formi
s tów i bierze udział w kilku wystawach zbiorowych - w 
III i IV Wystawie Formistów w Krakowie (wrzesień 1919 
i styczneń 1921), I i III Wystawie Formistów w Warszawie 
kwiecień 1919 i kwiecień 1921), I Wystawie Formistów w 
Poznaniu (listopad 1919) oraz we Lwowie (maj 1920). Po
nadto wystawia swe obrazy w Zakopanem (sierpień 1919), 
w Towarzystwie Przyjaciół S2ltuk Pięknych w Krakowie 
(styczeń 1919 - wspólnie z T. Niesiołowskim i A . Zamoy
skim), w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w To
runiu (maj-czerwiec 1924) i w Salonie Garlińskiego w 
Warszawie (kwiecień 1924 - wspólnie z R. Malczewskim). 
Spór teoretyczny Witkacego z Chwistkiem przyczynia się 

do rozpadu grupy formistów. 
We wrześniu 1921 wydaje anonimowo w Zakopanem 

(wraz z T. Niesiołowskim i T. Langierem) jednodniówkę 

„Papierek Lakmusowy", w której obok parodii wierszy fu
turystycznych i dadaistycznych zamieszcza utwory autopa
rodystyczne. 

30 kwietnia 1923 poślubia Jadwigę z Unrugów (jej ma t
ka była córką Juliusza Kossaka) , którą poznał jesienią 

1922 w Zakopanem. 
1925-1926 

26 czerwca 1925 roku Witkiewicz kończy sztukę „Sonata 
Belzebuba" - zamyka ona pierwszy okres jego twórczości 
pisarskiej . Witkacy zmienia teraz zasadniczy nurt swoich 
zainteresowań artystycznych: porzuca te dwie dziedziny 
twórcwści, w k•tórych, jego zdaniem, możliwa była jeszcze 
realizacja teorii Czys•tej Formy. W malarstwie ograniczy 
się zatem tylko do portretu, ale traktuje go jako formę 
sztuki użytkowej i źródło utrzymania (zakłada pracownię 

malarsko-portretową pod nazwą „Firma Portretowa S. I. 
Witkiewicz" ; jej pierwszą prezentacją była wystawa w 
Salonie Garlińskiego rw kwietniu 1926 r.), dramat zaś 

„zdradza" na rzecz powieści, tworząc jednak teorię, że po
wieść nie może być dziełem Czystej Formy. W czerwcu 
1925 zaczyna pisać powieść „Pożegnanie jesieni", którą koń
czy 24 sierpnia .1926. Na lata 1925-1926 przypadają pierwsze 
sukcesy sceniczne s2Jtuk Witkiewicza. „Szlagierem" sezonu 
stała się inscenizacja „Jana Macieja Karola Wścieklicy", 

przygotowana przez Jana Pawłowskiego w warszawskim 
Teatrze im. Fredry (26 lutego 1925) i powtórzona w Te
atrze Małym (28 maja 1926, reż. K. Borowski i A . Węgier
ko) . W sierpniu 1926 Witkacy reżyseruje w Teatrze Ma
łym swoją sztukę „W małym dworku'', w której występu
je Stanisława Wysocka i Irena Solska. Teatr Niezalewy 
w Warszawie daje prapremierę sztuki „Mister Price" 
(2.VII .1926). 

W styczniu 1925 roku powstaje w Zakopanem Towarzy
stwo Teatralne, skupiające miejscową inteligencję - 21 
marca pod kierunkiem reżyserskim Wiitkiewicza wystawia 
ono „Wariata i zakonnicę" oraz „Nowe Wyzwolenie". Róż
nice w poglądach na teatr doprowadzają do rozłamu w 
Towarzystwie i Witkacy tworzy awangardowy Teatr For
mistyczny, który przy jego współudziale jako reżysera i sce
nografa przygotowuje inscenizację „W małym dworku" (27 
sierpnia 1925), „Pragmatystów" (grudzień 1925) i „Sonatę 



widm" Strindberga (lipiec 1926). Jego działalność kończy 

się wskutek towarzyskich nieporozumień w czerwcu 1927 r. 
w trakcie pracy nad „Metafizyką dwugłowego cielęcia" 

1927-1930 
W maju 1927 roku Witkacy rozpoczyna współpracę z war

szawskim dziennikiem „Przegląd Wieczorny" - cotygodnio
we felietony artystyczno-teatralne poświęca przede wszy
stkim problemom współczesnej krytyki literackiej i teatral
nej. Tę „krytykę krytyki" kontynuować będzie w latach 
trzydziestych, ogłaszając na lamach kilku czasopism („Pol
ska Zbrojna" 1931, „Gazeta Polska" 1932, „Pion" 1934-35, 
„Zet" 1932-36 i in.) szereg artykułów. w których w sposób 
ostry i bezkompromisowy zaatakował polskich krytyków 
(przede wszystkim grupę „Wiadomości Literackich"), licząc 
na to, że sprowokuje szerszą dyskusję, która - jak sądził 
- mogłaby się przyczynić do uzdrbwienia życia literackie
g0 i podniesienia poziomu krytyki. Problemom tym za
mierzał poświęcić osobną książkę pt. „Ostatnia pigułka dla 
wrogów", nad którą zaczął pracować w maju 1927 r. 

31 maja 1927 w Teatrze Miejskim w Lodzi odbywa się 
prapremiera sztuki „Persy Zwierżontkowskaja" (reż. 

M. Szpakowicz), a 14 czerwca 1928 w Teatrze Nowym w 
Poznaniu - prapremiera „Metafizyki dwugłowego cielę

cia" (reż. E. Wierciński). Były to ostatnie przedstawienia 
sztuk Witkiewicza na scenach zawodowych. 

W kwietniu 1927 ukazuje się powieść „Pożegnanie je
sieniu", a w maju 1930 - „Nienasycenie" (ukończył ją 16 
grudnia 1927). 

W 1928 roku drukiem wychodzi „Regulamin Firmy Por
tretowej S. I. Witkiewicz". W marcu 1927 bierze Witkacy 
udział w retrospektywnej wystawie formistów w warszaw
skiej Zachęcie. 23 czerwca 1929 zostaje otwarta jego indy
widualna wystawa w Salonie Wielkopolskiego Związku 

Artystów ·Plastyków w Poznaniu, a w sierpniu 1929 roku 

- wystawa portretów w Towarzystwie Przyjaciół SztUk 
Pięknych we Lwowie (w Muzeum Przemysłowym). 

1931-1935 
Witkiewicz niemal całkowicie poświęca się filozofii. O~a

sza kilkadziesiąt artykułów popularyzujących własne zało

żenia filozoficzne i polemizujące z innymi koncepcjami 
(m.in. z Leonem Chwistkiem, Tadeuszem Kotarbińskim). 

W wydanym w roku 1935 dziele pt. „Pojęcia i twierdze
nia implikowane przez pojęcie Istnienia" sformułował 

ostateczinie swój system filozoficzriy, który nazwał mona
dyzmem biologicznym. Twórczość artystyczna stanowi już 

tylko margines zainteresowań. W roku 1934 kończy pracę 
nad sztuką „Szewcy", którą roZipoczął w 1927 r., a w la
tach 1931-1932 pisze pierwszą część powieści „Jedyne wyj
ście". W roku 1932 wydaje książkę o szkodliwości narko
tyków pt. „Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, 
eter" oraz broszurę „O czystej formie" (w Bibliotece „Zet"), 
w której w popularny sposób wykłada swe założenia .aste
tyczne. 

Studenci Państwowego Instytutu Sztuki w Warszawif 
wystawiają „Nowe Wyzwolenie" (26 lutego 1933), w ekspe
rymentalnym teatrzyku „Cricot" w Krakowie odbywa się 

prapremiera „Mątwy" (7 grudnia 1933; reż. W. J. Dobro
wolski), amatorski teatr studentów krakowskich „Awan
scena" przygotowuje inscenizację „Straszliwego wychowaw
cy" (22 marca 1935, reż. W. J. Dobrowolski). 

W 1935 roku Witkiewicz zostaje odznaczony za twór
czość literacką Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Li
teratury. 

3 grudnia 1931 umiera Maria Witkiewiczowa - matka 
Witkacego. 

1936-1938 

Od stycznia do września 1936 roku pisze Witkacy stu
dium psychologiczno-obyczajowo-społeczne „Niemyte du
sze", w którym przedstawia swe poglądy na historię Pol
ski i analizuje nasze wady narodowe. Mimo starań nie 
udało mu się tej rozprawy opublikować (kilka fragmen
tów ukazało się w czasopiśmie „Skawa" w latach 1938-
-1939). We wrześniu roku 1936 wygłasza referat na zje
ździe Filozoficznym w Krakowie. 

Latem 1937 roku wspólnie z Karolem L. Konińskim i. J~ 
rzym M. Płomieńskim organizuje w Zakopanem „Wakacyj
ne Kursy Naukowo-Literackie". Wygłasza wiele odczytów 
poświęconych literaturze, plastyce i filozofiii (w ·warsza
wie, Krakowie, Poznaniu i Toruniu). W październiku 1937 
roku gości u siebie w Zakopanem wybitnego filozofa nie
mieckiego Hansa Corneliusa, z któ_rym od kilku lat pro-
wadził ożywioną konrespondencję. 

Wiosną 1938 roku tworzy w Zakopanem Towarzystwo 
Teatru Niezależnego i obejmuje jego kierownictwo arty
styczne (kierownikiem literackim został J. E. Plomieńskf, 

a scenografem - B. Linke). W czerwcu przystąpiono do 



prób „Metafizyki dwugłowego cielęcia", ale do premiery 
nie doszło i w lutym 1939 roku teatr został rozwiązany. 

W maju 1938 roku powraca Witkiewicz do twórczości dra
matycznej i zaczyna pisać sztukę „Tak zwana ludzkość w 
obłędzie". Czasopismo „Ateneum" drukuje „Sonatę Belze
buba" (nr 4}1938), a w „Gazecie Artystów" ukazują się dwa 
pierwsze akty „Straszliwego wychowawcy" (1935, nr 17, 
20, 21). 

1939 
Witkiewicz kończy swe drugie dzieło filozoficzne pt. 

„Zagadnienie psychofizyczne, czyli o materializmie, wita
lizmie i monadyzmie", nad którym pracował od 1932 roku. 

Na wiadomość o wybuchu wojny zgłasza się jako oficer 
rezerwy do wojska, ale nie zdołał dotrzeć do swego od
działu. Wraz z falą uciekinierów opuszcza Warszawę i uda
je się na Wschód. 18 września popełnia samobójstwo w 
miejscowości Jeziory, koło Dąbrowicy na Polesiu. Oto jak 
okoliczności tej śmierci opisuje towarzyszka wędrówki, 

Czesława Korzeniowska : 
... Wyszliśmy o godzinie 8 rano. Szukaliśmy lasu . Po go

dzinie zaleźliśmy piękny, olbrzymi dąb. Pod drzewem pró
bowałam perswazji. Stasio, sądząc, że mnie chodzi o siebie, 
rzekł: „Choć powinniśmy razem umierać, może by mogło 
być inaczej? Ale nie mam cię komu zostawić. Musisz iść 
ze mną!" 
Wiedziałam, że muszę iść z nim... Miałam o tym głębo

kie przekonanie. Tłumaczyłam Stasiowi, że chcę tego sa
ma. Usiedliśmy. Stasio zaczął zażywać efedryny. „Po co to 
bierzesz?" - zapytałam. „Bo krew będzie lepiej krążyć, 

szybciej ze mnie wyjdzie" - odpowiedział Stasio. Rozpu
ścił w garnuszku 18 pastylek luminalu i pastylki sybalgi
ny, po czym rzekł: „Powiedziałaś kiedyś, że nie chcesz, 
abym się z tobą ożenił, że zrobiłabyś to ·chyba pod chloro
formem. I widzisz? Miało być pod chloroformem, a jest 
pod luminalem". Wypiliśmy o godzinie 11 z minutami. Po 
żegnaliśmy się ... Stasio zaczął ciąć rękę brzytwą, ale krew 
czegoś nie szla. Przeciął żylak na prawej nodze, lecz i tu 
nie było krwi. Byłam coraz bardziej osłabiona. Nie mogłam 
opanować senności. „Nie zasypiaj - krzyknął Stasio -
nie zostawiaj mnie samego!" Po chwili zastanowienia się 

oznajmił: „Jak ty zaśniesz, to poderżnę sobie gardło ... " 
Zamierzał podciąć tylko jedną żyłę. Nazwał ją. Wyjaśnił, 

że jeżeli się wie, jak to zrobić, to wszystko ... pójdzie gład
ko, nie' trzeba ciąć całego gardła. 
Wspomniał krawca Błońskiego, Langiera, Zofię Żeleńską, 

ciotkę 'z Antałówki w Zakopanem. Wymieniał jeszcze inne 
osoby, ale znów zaczęłam zasypiać i kiedy nie mogłam 
już siedzieć, położyłam się, coraz gorzej słysząc i widząc ... 
Obudziłam się w nocy. Miałam torsje. Znów zasnęłam. 

Gdy ponownie się obudziłam, miałam pod głową marynar
kę Stasia. Leżał obok z podkuloną lewą nogą, ręce miał 

zgięte w łokciach i odchyloną głowę. Oczy otwarte i uchy
lone usta. w twarzy była ulga, odprężenie po wielkim 

zmęczeniu. Zaczęłam krzyczeć, coś mówić do Stasia. Oboje 
byliśmy mokrzy od porannej mgły, z dębu padały na nas 
żołędzie. Chciałam go grzebać, rękami nań zgarniając zie
mię. Wodą z kubka od luminalu umyłam mu twarz i okry
łam paprociami. Byłam strasznie osłabiona. Widziałam po
dwójnie. Było wtedy dwóch Stasiów i po kilka rękopisów, 
które należało zabezpieczyć, ale nie wiedziałam jak, odcho
dziłam od Stasia na czworakach i wracałam, bezradnie sia
dając na ziemi. Był wtorek 19 września 1939 roku. W mię
dzyczasie państwo Garbusińscy wysłali policję na poszu
kiwanie. Po kilku godzinach znaleziono nas. Ja leżałam 

nieprzytomna. Stasia pochowano jeszcze tego samego dnia 
na starym, prawosławnym cmentarzu przy jeziorze. Jest 
fam dziś duży sosnowy krzyż, wieniec z jodeł i kwiaty 
przyniesione przez wiejskie dzieci. Stasio leży w trumnie 

· z prostych desek, okryty płótnem, z laską. Kowal miej
scowy przyrzekł przybić miedzianą tablicę i okryć grób 
darnią. Na krzyżu wyskrobane chmicznym ołówkiem: na
zwisko, daty ... 

Janusz Degler 

Przy opracowaniu Kroniki oparto się na artykułach i wspo
mnieniach zawartych w „Księdze Pamiątkowej. Stanisław 

Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca" (red. T. Kotarbiń

ski i J. E. Płomieński, Warszawa 1957) oraz na „Listach 
do syna" Stanisława Witkiewicza (~pr. B. Danek-Wojnow
ska i A. Micińska, Warszawa 1969); wykorzystano ponadto 
wspomnienia W. Matlakowskiego („Wiadomości" nr 3/1957), 
artykuły A. Micińskiej („Twórczość" 7/1965, „Dialog" 11/ 
/1965), T. Dobrowolskiego (Sztuka współczesna, t. II, 1966) 
i T. Witkiewicza („Oficyna Poetów" 2/1971). 
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TEATR STANISŁAWA 
IGNACEGO WITKIEWICZA 

Pisma estetyczne Witkiewicza , w tym także pisma o te
atrze, są ściśle związane z jego poglądami filozoficznymi. 
Jest to stała cecha jego myślenia: wszelkie poglądy na 
sztukę, podobnie jak poglądy sp ołeczne, winny opierać się 

w ostate<;znej instancji na systemie filozoficznym, porządku
jącym n .isze wrażeni ;;i, doznania, idee, regulującym nasz sto
~unek do świata. Najistotniejszym problemem filozoficznym 
ja t problem istnienia człowieka z jednej strony, świata 

jako całości - z drugiej. Wi1tkiewicz zastanawiał się, co 
to znaczy, że coś istnieje, jak istnieje, jakie są jego sto
sunki z innymi rzeczami istniejącymi. Człowieka - czyli, 

.:.-dług terminologii Witkacego : Istnienie Poszczególne -
otacza Tajemnica Istnienia. Stając z nią twarzą w twarz 
t."Złowiek próbuje odpowiedzieć na fundamentalne pytania 
u początek, sens, prawomocność Istnienia. Nie umiejąc zna
leźć odpowiedzi, doświadcza uczucia niepokoju, wręcz prze
rażenia, które Witkiewicz określa jako niepokój metafi
zyczny, uczucia metafizyczne. Tajemnica Istnienia jest fun
damentem, na którym wznosi się Witkiewiczowska este
tyka : celem sztuki staje się wyrażenie uczuć met afizycz
nych tylko w szituce właściwy artystyczny sposób. 

W rozwoju historycznym ludzkość szukała odipowiedzi na 
dręczące ją pytania o sens istnienia i istotę bytu kolejno 
na gruncie : religii, sztuki i filoz.ofii. Rozwój społeczny i po
stęp nauk spowodowały jednak według Witkacego upadek 
religii, a sztuka i filozofia są również zagr.ożone U!;'adkiem. 
Cywilizacja euro,pejska, oparta na chrześcijań sitwie oraz 
kulturze grecko-rzymskiej, jest skazana na zagładę. Zna
czy to, że r ozwój społeczny dop rowadzi do takich prze
mian, i ż sztuka i !filozofia, podobnie jak stało się z reli
gią, nie będą potrzebne. Wiąże się to z zanikiem indywi
dualiznll! i procesem uspołecznienia. Społeczeństwo przy
szłości dostarczy jednostce w obfitości wszystkiego, co jest 
niezbędne do dostatniego życia, znikną konflikty społecz

ne, 7.aIJPnuje równość. Ale ceną tego będzie całkowity za
nik uczuć metafizycznych, sztuki i filozofii. Rola jedno
stki w szczęśliwym i bezkonfliktowym społeczeństwie przy
szłości wstanie bardzo ograniczona. Zycie stanie się bez
myślnym bytow aniem sytych zwierząt. Społeczeństwo upo
dobni się do doskonale funkcjonującego mechanizmu, jed
nostka - do cząstki t ego mechanizmu, kt ' rej działanie 

jest z góry określone. Zapanuje mechanizacja życia spo
łecznego i jednostkowego. Słowo „mechanizacja" t ak czę-

•to powracające w twórczości Witkiewicza, ma takie właś
nie znaczenie. Mylny jest dość rozpowszechniony sąd, ja
koby przestrzegał on przed niebezpieczeństwem nadmier
nego rozwoju techniki. Likwidacja indywidualności, reduk
cja potrzeb, ~tóre często nazywamy duchowymi, wydawały 
się Witkacemu realniejszą i straszliwszą groźbą. A zaitem 
ten rodzaj szczęścia, który zapewni jednostce spoleczeń

s'.wo, będzie czymś okropnym. Zycie stanie się szare i bez
nadziejne. Kultura w takim społeczeństwie zniknie, pozba
wiona racji istnienia: nie będzie nikogo, kito mógłby ją 

tworzyć ; nie będzie dla kogo jej tworzyć . 

W społeczeństwie przyszłości znajdą szczęście tylko ci, 
k tórzy dobrowolnie staną się automatami, pogodzą się z lo
sem i wyrzekną wszelkich przeżyć metafizycznych. Po
wstaje pytanie, czy pozostaną oni prawdziwymi pełnymi 

ludźmi. O człowieczeństwie rozstrzyga według Witkacego 
zdolność przeżywania Tajemnicy Istnienia, doznawania 
uczuć metafizycznych. Kfo takich przeżyć nie ma, jest 
tylko pozornie człowiekiem. 

Zanim nadejdzie całkowite zwycięstwo społeczeństwa no
wego typu, nastąpi fala wstrząsów i rewolucji. Uciskane 
przez wieki masy upomną się o swoje prawa. Witkacy nie 
neguje tych praw ani racji ludu. Rozumie konieczność, 

całkowitą historyczną nieuchronność, tego co nastąpi. 

Przekonanie to jest istotą jego katastrofizmu, gdyż widzi 
także nieuchronność procesu mechanizacji i zagrożenie kul
tury. Przestrzega przed ceną s;Jolecznego postępu. I jest 

przerażony przyszłością . Nie znaczy to, że chciał przeciw
działać post@owi. Chciał tylko zmobilizować społeczeń

stwo i ratować kulturę. Nie był konserwatystą. Z Rosji 
przywiózł podziw dla Lenina i rewolucji. Mawiał, że Rosja 
jest jedynym krajem, w kitórym dzieją się rzeczy wielkie. 
Rozmach r adzieckiego eksperymentu zadziwiał go. Nie 
angażował się jednak politycznie i jego poglądy były na 
wskroś indywidualne. 

Człowiek minionych stuleci doznawał przeżyć metafi
zycznych na gruncie religii. Do wierzeń i mitów nie ma 
już dziś powrotu, twierdzi Witkiewicz. Przeżycie Tajemni
cy Istnienia umożliwia obecne jedynie sztuka w Czystej 
Formie, to znaczy sz.tuka, w której człowiek przeżywa i po
st rzega byt, istnienie jako tajemniczą i niezgłębioną całość 
złożoną z wielu części składowych, jako „jedność w wielo

ści" . Dzieło sztuki zawsze było wyrazem uczuć metafizycz
nych . O ile jednak artyści dawniejsi realizowali Czystą 

Formę nie deformując obrazu świata przedstawionego w 
dziele, artys' a dzisiejszy musi tak postępować. Przemiany 
zaszłe w życiu oraz w psychice twórców i odbiorców sztu
ki z,muszają go do tego. Człowiek dzisiejszy potrzebuje 
wrażeń „krótkich i gwałtownych". Deformacja jest zatem 
niezbędna . Inaczej artysta, pisarz nie byłby w stanie po
ruszyć odbiorcy, zawładnąć jego myślami i uczuciami. 



Dzieło sztuki w Czystej Formie charakteryzuje się tym, 
że oddziałuje na odbiorcę przede wszystkim swoją kompo
zycją, czystą konstrukcją swoich elementów, a dopiero na 
drugim miejscu treścią, ideami, jakie wyraża. Ten trudny 
początkowo do zrozumienia postulat Witkiewicza wyraża 

po prostu przewagę formy nad treścią i ipragnienie pobu
dzenia wrażliwości odbiorcy dzieła sz.tuki przede wszystkim 
tym, jak zostało ono stworzone, skoncentrowane, a dopiero 
później tym, co ono wyraża. Pragnął wzbudzić emocje, 
wywołać uczucie dziwności, niepokoju powiązanego nie z 
opowiedzeniem jakiejś fabuły, ale z samym faktem istnie- · 
nia jednostki i wszechświata jako czegoś niewytłumaczal
nego do końca, spowitego tajemnicą. Realizacja takiego po
stulatu najlepiej udaje się w teatrze, łączy on bowiem w 
sobie, jako sztuka złożona. wiele sztuk innych: literatu
rę, malarstw <;>, muzykę, taniec itp. Oddziaływanie przedsta
wienia teatralnego w Czystej Formie byłoby zatem szcze
gólnie głębokie. By tak się stało, musi powstać teatr 
całkiem nowy, pozbawiony realistycznej, naturalistycznej 
czy symbolicznej maniery. Starego teatru nie da się odro
dzić ani zreformować; trzeba stworzyć od podstaw teatr 
Czystej Formy, który zastąpi martwy już teatr, otrzyma
ny w spadku po wieku XIX. W tym celu należy odrzucić 
tradycyjną motywację psychologiczną, wyrzec się akcji sce
nicznej pojmowanej jako logiczne następstwo zdarzeń umo
tywowanych „życiową koniecznością", podporządkować 

wszystkie składniki teatru idei artystycznej, czyli wymo
gom Czystej Formy. 

Aktor stwarza rolę, gdy do głębi zrozumie „ideę formal
ną sztuki", nie mającą nic wspólnego z życiowym prawdo
podobieństwem. Wbrew popularnym wówczas konwencjom 
gry aktor nie powinien ani „przeżywać" w sposób widocz
ny swojej roli , ani „wcielać się" w przedstawioną postać. 

Winien on z opanowaniem, w sposób świetny technicznie 
odegrać rolę, pamiętając, że jego działalność jest częścią 

całego przedstawienia, mającego określony cel: wywoła

nie przeżycia Tajemnicy Istnienia u widzów. Funkcją re
. żysera jest uświadomienie aktorowi jego zadań i pomoc 
w zrozumieniu idei sztuki oraz - co bardzo ważne - czu
wanie nad kompozycją całości przedstawienia. Scenogra
fia ma być idealnie wtopiona w tę całość ; winna dostar
czyć widzowi przeżyć estetycznych, które wespół z inny
mi - spotęgują się w nieodparte i głębokie przeżycie meta
fizyczne. O takim teatrze można powiedzieć, że realizuje 
on Czystą Formę, czyli osiąga jedyny cel prawdziwej sztu
ki. 

Jak Witkiewicz wyobrażał sobie przedstawienie sztuki 
w Czystej Formie, najlepiej opowiedzą jego własne sło
wa. Tak oto opisuje przedstawienie fikcyjnego dramatu, 
wymyślone dla zilustrowania własnych wywodów: „A więc: 
wchodzą trzy osoby czerwono ubrane i kłaniają się, nie 
wiadomo komu. Jedna z nich deklamuje jakiś poemat (po
winien on robić wrażenie czegoś koniecznego w tej właśnie 

chwili). Wchodzi łagodny staruszek z kotem na sznurku. 
Dotąd wszystko było na tle czarnej zasłony. Zasłona się 

odsuwa i widać włoski pejzaż. Słychać muzykę organów. 
Staruszek mówi coś z postaciami, coś, co musi dawać od
powiedni do wszystkiego poprzedniego nastrój. Ze stolika 
spada szklanka. Wszyscy rzucają się na kolana i płaczą. 

Staruszek zmienia się z łagodnego człowieka w rozujszo
nego „pochronia" i morduje małą dziewczynkę, która tylko 
co wypełzła z lewej strony. Na to wbiega piękny młodzie
niec i dziękuje staruszkowi za to morderstwo, po czyni 
postacie czerwone śpiewają i tańczą, Po czym młodzieniec 
płacze nad trupem dziewczynki i mówi rzeczy niezmier
nie wesołe, na co staruszek znów zmienia się w łagodnego 

i dobrego i śmieje się w kącie, wyil)owiadając zdania wznio
słe i przejrzyste. Ubrania mogą być zupełnie dowolne - sty
lowe lub fantastyczne - podczas niektóry<:h części może 

być muzyka. A więc, po prostu szpital wariatów? Raczej 
mózg wariata na scenie? Możliwe, że tak nawet <tak, ale 
twierdzimy, że tą metodą można, pisząc sztukę na serio 
i wystawiając ją odpowiednio, stworzyć rzeczy niebywałej 
dotąd piękności, może to być dramat, tragedia, farsa lub 
groteska, wszystko w tym samym stylu, nie przypomina
jącym niczego, co dotąd było. 
Wychodząc z teatru, człowiek powinien mieć wrażeni~ 

że obudził się z jakiegoś dziwnego snu, w którym najpo
spolitsze nawet rzeczy miały dziwny, niezgłębiony urok, 
charakterystyczny dla marzeń sennych, nie dających się 

z niczym porównać." 
Takie wrażenia ma wywołać przedstawienie w teatrze 

Czystej Formy. W jakim stopniu podobny teatr jest możli
wy do zrealizowania? Spór na ten temat rozgorzał już 
za życia Witkiewicza i powszechna jest opinia o częściowo 
tylko możliwej realizacji.On sam napisał, że przedstawił 
pewien ideał, do którego można się zbliżać, nigdy go nie 
osiągając. Nie ulega wątpliwości, że próbował ów ideał 
wcielić w życie na własnych sztukach. I choćby dlatego 
znajomość teorii Czystej Formy jest niezbędna dla ich zro
zumienia. Trzeba także pamiętać o tym, że większość te
orii sztuki nie sprawdza się w praktyce ; przedstawiają one 
pewien model idealny, do którego sztuka zmierza, nigdy 
nie realizując go w ipełni. Wydaje się, że tylko niewielka 
część postulatów, jakie Witkiewicz wysunął, mogla się była 
ziścić. Jego dramaty przerosły <teorie, ale w znacznym stop
niu inspiracjom teorii zawdzięczają swoją formę ostateczną. 
Są niezmiernie oryginalne, stanowią trwałą wartość litera
tury nie tylko polskiej.-

Lech Sokół 

(„W małym dworku" PIW, 1977) 
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MAŁYM DWORKU" 
WITKACEGO 
MAŁYM DOMKU" 

RITTNERA 

Dramat „W małym dworku" rozm się nieco od wielu 
innych dramatów Witkacego. Dyskusji filozoficznych w nim 
brak. Jego zasadniczym zadaniem jest wyszydzenie i kom
promitacja dramatu realistycznego. Sztuka Rittnera jako 
cel ataku jest dla Witkiewicza reprezentantem gatunku, 
pewnego typu teatru, który pragnie zniszczyć. Postępowa

nie Witkacego odpowiada zasadniczemu wymogowi paro
dii : parodiowana sztuka Rittnera jest dobrze znana dzięki 
wielu cieszącym się powodzeniem przedstawieniom. Gdyby 
tak nie było, całe szyderstwo spełzłoby na niczym. 

Parodia Witkacego posiada pewną cechę szczególną: 

·nigdy nie parodiuje on dokładnie utworu, który pragnie 
wyszydzić . Przetwarza tylko niektóre wydarzenia i posta
cie oraz ogólną atmosferę . Zawsze wprowadza silną defor
mację, wydarzenia fantastyczne i niesamowite, groteskę, 

t o znaczny bardzo mocno przekształcone i przerysowane 
postacie i wydarzenia budzące śmiech, a zarazem napawa
jące lękiem . P odobnie jest w sztuce „W małym dworku". 

Już porównanie tytułów wskazuje na zależność obu dra
matów od siebie. Zależność to szczególna. U Rittnera akcja 
rozgrywa się w środowisku mieszczańskim w małym gali
cyjskim mieście ; realizmowi Rittnera ironicznie wtóruje 
Witkiewicz : „Rzecz dzieje się w Kozłowicach, w powiecie 
sandomierskim", w środowisku drobnej szlachty i inteli
gencji szlacheckiego pochodzenia. Akcja zarysowana jest 
podobnie : w domu Doktora dochodzi do tragedii , do mor
derstwa i samobójstwa. U Witkiewicza również mamy mor
derstwo. Morderstwo z podobnych pobudek: zdrada mal
żcńska i zazdrość męża. Ale jakże niesamowit e są inne 
okoliczności! Mąż powziąwszy pewność zdrady zabija żo

nę śpiącą. Nie wie, że ma ona raka wątroby i że jest po
grążona we śnie narkotycznym: opium przynosi jej ulgę 

w cierpieniu. Nie wie, że żona miala nie jednego kochan
ka; lecz dwóch. Nie wie o tym nawet sama żona, pani 
Anastazja Nibek, gdyż do jej kontaktów z drugim z ko
chanków, Jęzorym Pasiukowskim, poetą, doszlo w momen
cie, kiedy byla odurzona cierpieniem i narkotykami! Wszy
stko wyjaśnia się w czasie trwania sztuki dlatego, że żona 
jako Widmo regularnie odwiedza swój dom: bawi się z 
córkami, dogląda gospodarstwa domowego, je z domowni
kami śniadanie i nawet pije wódkę! Wreszcie obszernie 
omawia z mężem i kochankami sprawę zdrady, bardzo dba-
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Afisz praprenuery „W małym dworku" 
w Teatrze Miejskim w Toruniu 

11 lipca 1923 

jąc o to, aby panowie żyli w przykładnej zgodzie. Dysku
sjom na temat prowadzenia się matki przysluchują się nie
j ednokrotnie jej córki w wieku lat dwunastu i trzynastu. 
Nie są tym zgorszone; cala sprawa wyraźnie niezbyt je
interesuje. Swiaty: „ten" i „tamten", przenikają się wza
jemnie, ludzie i widma żyją w zgodzie. Podobieństwo z sy
tuacjami przejętymi ze sztuki Rittnera jest uderzające. Ale 
wszystko jest gwałtownie zdeformowane, wyolbrzymione. 
absurdalne i fantastyczne. To już nie Rittner, to Witkacy. 

Fantastyka Witkacego jest odpowiedzią na realizm Rit
tnera. Swiat miałego dworku w Kozłowicach w powiecie 
sandomierskim „stoi na głowie" jest bogatszy od reali
stycznego świata Rittnera o fantastykę. Teatr WitkacegC> 
nie zna granic realizmu i zasada prawdopodobieństwa w 
nim nie obowiązuje. W tym dziwnym teatrze żyją nie mniej 
dziwne postacie. Zostawmy na razie Widmo i zajmijmy 



się postaciami z pororu zwyczajnymi. Na pierwszy rzut 
oka wszystko zdaje się zwyczajne. W dworku Dyapanaze
f/O Nibka, dzierżawcy „malego mająteczku" w Sandomier
.skim, prócz jego córek, mieszka kuzyn Jęzory Pasiukowski 
- poeta. Tuż przed rozpoczęciem akcji do dworku przyjeż
dża kuzynka Nibków i Jęzorego, panna Aneta Wasiewi
czówna, nauczycielka muzyki, która będzie nauczycielką 

dziewczynek, dotychczas wychowywanych i ksztalconych -
jak na panienki z dobrego domu przystalo w szkole kla
.sztornej. W Kozlowicach spotykamy jeszcze dwóch oficja
listów, kucharkę, będącą także służącą ,do wszystkiego" 
oprócz chlopca kuchennego. A zatem - dbaly o prawdo
podobieństwo szczególu dramat realistyczny. Ale 3uz w 
drugiej scenie dramatu zaczynamy podejrzewać, że jest 
inaczej. Poznajemy córki Nibków, Zosię i Amelkę. 

Są to naprawdę niezwykle dziewczynki. Ich niesamo
witość rzuca się od razu w oczy. Ich myślenie, mówienie 
jest mieszaniną dzieciństwa i przenikliwej doroslości. Przy
pominają one Hesię i Melę z „Moralności pani Dulskiej", 
a.le ich dziwność i przedwczesna dojrzalość jest spotęgo

wana. W dodatku obie dziewczynki są za pan brat z za
światami i miewają widzenia. Kiedy kuzynka Aneta obie
cuje, że opowie im „bardzo dziwne rzeczy" , Amelka mówi 
do siostry: 

„Jaka ona glupia. Hi, hi! Ona myśli, że ona nam coś 

dziwnego opowie. Widzę przed sobą czerwone oczy - tam, 
za piecem. Jakiś potwór przesuwa się tuż kolo mnie. Sia
da ci na kolanach, Zosia. Nie boję się nic". 

„Ani ja także - odpowiada Zosia. - Wiesz co? Zabaw
my się w seans.'' Oczywiście w seans spirytystyczny. 
Dziewczynki wlaśnie wywolują ducha zmarlej niedawno 
~tki, który nie opuści malego dworku tak dlugo, aż spel
ni swoją misję: doprowadzi do katastrofy. 

Chichot dziewczynek towarzyszy wielu scenom dramatu. 
One jedne naprawdę nie dziwią się nigdy niczemu. Kiedy 
ojciec ich poruszony do głębi zachowaniem Widma mówi: 
„A to nie do uwierzenia! Przeszla przez zamknięte drzwi. 
Cóż wy na to, dzieci?" Amelka odpowiada z niezmąconym 
spokojem: „My nic. Trochę jesteśmy zmęczone ." 

Nawet z pozoru całkiem normalne osoby urągają zasa
dom realizmu i prawdopodobieństwa. Widać to wyraźnie 

w ich stosunku do pojawienia się Widma. Traktują one 
Widmo Anastazji Nibek jak żywą osobę przybylą do do
mu z podróży: rozmawiają z nią jakby nigdy nic i co naj
wyżej zadziwiają ich niezwykle możliwości nieboszczki, na 
przyklad przechodzenie przez zamknięte drzwi. Jedyną oso
bą, która reaguje normalnie na obecność Widma, pojawia
jącego się „w bialy dzień", jest Ignacy Kozdroń, oficjali
.sta, byly kochanek Anastazji. Kozdroń potwornie się Wid
ma boi. Ale już drugi z oficjalistów, Józef Maszejko, uwa
ża wszystko za rzecz normalną: caluje Anastazję w rękę 

:z: uniżonością, tak jak gdyby nigdy nie umierala. Posuwa 

się nawet do tego, że pyta Widmo o zdrowie! Kiedy przy
chodzi wieczór, Widmo caluje dziewczynki w glówki „na 
dobranoc'', idzie zobaczyć co słychać w kuchni i wreszcie 
odchodzi. Dokąd? Pewnie w zaświaty. Odchodzi tam tak~ 

jak gdyby szlo najnormalniej w świecie do swojej sypialni. 
Mamy tu do czynienia z parodią typowej sceny wieczor
nej między idącymi spać dziećmi a mamą i domownikami. 

Samo Widmo jest także niezwykle: lączy ono w sobie 
cechy ducha i osoby żywej. Widmo to je śniadanie, pije 
wódkę, wzrusza się do lez wierszem J ęzorego, wynosi z 
M aszejką zemdlonego ze strachu Kozdronia, a jednocześ

nie przechodzi przez zamknięte drzwi, dowodząc swej du
chowej natury: braku ciala. 

Można by teraz postawić pytanie o źródła literackie tego 
pomysłu. S:zituka Rittnera niczego tu nie wyjaśnia, a ' pa
miętamy, że czerpanie pełną garścią z utworów cudzych 
jest jedną z zasad w twórczości Witkacego. I wd'le ·nie 
rzuca to cienia na jego oryginalność jako pisarza. Po pier-· 
wsze dlatego, że wiele pomysłów zawdzięcza swej włits'nej 

inwencji. Po drugie zaś dlatego, że zawsze po swojemu 
przekształcał wszys1tko, co przejął od kogoś innego. Jego
orygina1ność ma zaitem dwa bieguny: własną pomysłowość 
i gwałtowną reformację zaczevpniętych skądś elementów 
utworu. Poza tym to przejmowanie czyichś pomysłów czy 
parodia mają w twórczości Witkacego ważną rolę do speł-' 

nienia. W ten sposób Witkiewicz dowodzi nieprzydatności 

i przestarzałości realistycznej literatury i teatru, doprowa
dzając zasady nimi rządzące do absurdu. Zarazem zwal
cza je i wykazuje wartość własnych inwencji, własnege> 

teatru, ukazującego inny świat. Jest to - przypomnijmy -
zasadniczy cel dramatu „W małym dworku". 

Zródeł literackich, które mogły być podnietą dla Witka
cego, było zapewne kilka. Jakąś rolę odegrały tu chyba 
dramaty Szekspira, zwłas:zicza „Hamlet", gdzie duch ojca 
wraca z zaświatów wyjaśnić przyczyny i charakter swo
jej śmierci oraz pobudzić syna, królewicza Hamleta, do· 
pomszczenia otrutego i zdradzonego króla. U Witkiewicżci. 
Anastazja Nibek wraca, by dowiedzieć się, że nie umarla, 
jak sądzila, na raka wątroby, lecz zostala we śnie zamor
dowana przez męża. A mści się sama, gdyż jest tym dżiwJ
nym duchem, mającym także ludzkie cechy. Demciskuj.e 
ona osoby dramatu, ich podejrzaną moralność. Pe.l ~. ! !ę · 

podobną, jak widma w „Weselu" Wyspiańsktego, również 

demaskujące rzeczywistość. Wskutek swej działalności · pr o-· 
wadzi ona akcję sztuki: wszystko dzieje się przez nią„. dżię-
ki niej, dla niej. · ' ' 

. ·" . Zródłem zasadniczym wydaje się jednak dramat Augusta . 
Strindberga „Sonata widm", napisany w roku 1907. ~ramat 
wielkiego Szweda należał do s:ziczególnie ceniońych . przez· 
Wi.tkacego utworów. Wykorzystywał on go tak ' w innych 
swoich dramatach. Nie parodiował jednai'łr ..3trindberga„ 
przeimował natomiast niektóre elementy ·j~go dramatów_ 



Przejął, jak się zdaje, samą koncepcję widma. W „Sonacie 
widm" biorą udział w akcji dwa „prawdziwe widma„. 
Są to: Roznosicielka mleka, niema zjawa młodej dziew

czyny i pojawiający się na chwilę Zmarły (Konsul). Cie
kawe, że Roznosicielka mleka jest, podobnie jak Widmo 
Anastazji Nibek, zawieszona między światem żywych a 
zmarłych . Ma ona coś z żywej dziewczyny i coś z ducha. 
Oto jak opisuje jej pojawienie się Strindberg: „Roznosi
cielka mleka wchodzi zza rogu z butelkami w drucianym 
koszyku, jest w letniej sukience, w brązowych bucikach, 
czarnych pończochach i białym berecie. Zdejmuje beret 
i kładzie go na obmurowanie fontanny. Ociera pot z czoła, 

pije łyk wody z czeri: aka, myje ręce, pqprawia włosy, 

przeglądając się w wodzie." Gdyby nie to, że widzi ją tyl
ko Student (dla innych, z wyjątkiem jednej sceny, jest 
niewidzialna) , myślelibyśmy, że mamy przed sobą zwykłą 

dziewczynę, tak dalece wszystko, co robi, jest ludzkie. 

W k_yńcowej partii sztuki Strindberga odbywa się „ko
lacja widm", kolacja mumii - starych, okropnych, obcią

żonr.h grzechami ludzi. U Witkacego spotykamy się ze 
zbli :iloną sytuacją, ale przekształconą: w akcie drugim ma
m y śniadanie, na którym pojawia się Widmo, pije kawę 
itp. Strindberg określił żywych ludzi jako widma. Podob
nie moglibyśmy nazwać postacie z dramatu Witkiewicza 
z wyjątkiem Kozdronia, jedynego normalnego człowieka w 
tym niesamowitym towarzystwie. I sam Witkiewicz nas 
do tego upoważnił, gdyż nazywa widmami żywych ludzi. 
Anastazja określa artystów jako „rodzaj widm, tylko tu, 
na ziemi". Dopiero w zakończeniu dramatu sytuacja osta
tecznie się wyjaśnia: widma odchodzą, przynajmniej te 
„prawdziwe" ; pozostają żywi ludzie. Nie ma już widm mię
dzy nami - mówi Aneta. - Są tylko trupy i ludzie żyją
cy." 

Witkacy parodiuje zatem Riittnera, a przejmuje pewne 
koncepcje od Strindberga. Strindberg, jeden z najwybit
niejszych dramaturgów światowych schyłku XIX wieku 
i początków XX wieku, wymieniany jest wśród ojców no
wo~zesnego teatru. Z jego dorobku korzystała niejedna 
awangarda teatralna, uZJ11ając go za swego mistrza. Sens 
tak różP..ego stosunku Witkacego do Rittnera i Strind
b~rga jest więc oczywisty: parodiuje i wyszydza Rittnera, 
utożsą..."llialąc go z realizmem; próbuje twórczo konitynuo
wać Strirn;lberga, gdyż jest · on jego naturalnym sojuszni
kiery1 "" walce o nowy teatr. 

' W ~bu szt„kach, u Riittnera i u Witkacego, samobójstwa 
boha·:erów są kon,sekwencją zabójstw. Dokitor sam wymie
rz:i -sobie karę, k .órej nie wymierzyło mu społeczeństwo. 
Nibek : ~ie m~ wyrzutów sumienia. Ani razu nie przycho
dzi mu nawet na myśl, że móglby je mieć. A jednak po
pelnia 1·ównież samobójstwo w chwili calkowitej despera
cji. Można by metaforycznie powiedzieć, że Maria w sztu
ce Rittner&. ,c1 się zza grobu na mężu. Od jej śmierci 

nie mógł on ; ~aleźć sobie miejsca i odrzucenie go przez 

społeczeństwo jest równoznaczne ze zniknięciem ostatniej 
szansy powrotu do życia, zapomnienia. Na Nibku żona mści 
się wcale nie metaforycznie. Przybywa jako Widmo zza 
światów i zemsty dokonuje osobiście. 
Zapowiedzią przyszlych wypadków staje się odczytan11 

calej rodzinie w drugim akcie proroczy poemat Kuzyna. 
Ten grafoman o zanikającej umiejętności pisania znajduje 
się wreszcie pod wladzą natchnienia po bardzo dlugim 
okresie posuchy, gdy nie mogąc tworzyć męczyl się okrop
nie. Jest on reprezentantem calej armii nieautentycznyc~ 
artystów od których roi się w twórczości Witkacego. Ich 
wątłe talenty są oznaką przemian społecznych, w wyniku 
których sztuka ginie lub znajduje się w stanie głębokiego 
kryzysu. Jęzory Pasiukowski jest szczęśliwy: w czasie śnia
dania, wykonując dzwine gesty i strojąc blazeńskie miny -
tworzy. Produktem tego natchnienia jest straszliwy poe
mat pod zlowrogim tytulem: „Wszystko bylo tak dobrze 
i tak się wszystko popsulo." Wrażenia sluchaczy tego utwo
ru są nadspodziewanie silne: „ Ni bek zakrywa twarz ręka
mi. Widmo puszcza Zosię, którą trzymalo pod prawą pa
chą, i również zakrywa twarz ręką." Widmo nawet pła

cze! Jedynie potworne siostrzyczki nie są przerażone. Prze
ciwnie, są zachwycone. Zosia wykrzykuje: „A to jest ślicz

ne. To jak we śnie. Ja bym chciała, żeby ciągle tak było.'" 

Wtóruje jej Amelka: „I ja także. Tylko ja powiem prawdę. 
J ezio jest glupi: on nic nie rozumie." 

J ezio rzeczywiście nie rozumie, że stal się narzędziem 

w ręku tajemnej sily i przewidzial przyszlość. Czy dziew
czynki ją znają? Co znaczą przytoczone slowa Amelki? Co 
one wiedzą? Nibek przeczuwa nieszczęście i jest przejęt11 

zgrozą. Na początku sztuki określil wydarzenia związane 

ze śmiercią żony jako dramat. Okaże się, iż jest to trage
dia. Jej zapowiedzią jest właśnie poemat Kuzyna. Reakcjm 
Anastazji jest tak silna dlatego, że albo odczytano jej p~an 
i wyjawiono go, albo w poemacie Kuzyna znalazła wska
zówki dalszego postępowania, straszliwego nawet dla wi
dma. Pierwsza możliwość okazuje się prawdziwa. 
Najważniejsze proroctwa z poematu Kuzyna spelniaj4 

się co do joty: dziewczynki na życzenie matki wypijają 

truciznę. Widmo pojawia się zaraz po ich śmierci, by za
rządzić poslugę przy zwlokach. Gdy ojciec, porażony bólem„ 
klęczy przy cialach swych córek, wbiega upaprany ciastem 
Marceli, przynosząc panienkom do spróbowania świeżo 

upieczone ciasteczka. Nibek utracil sens życia. W rozpacz11 
popelnia samobójstwo. Następna scena jest prawdziwie 
Witkacowska. Ledwie przebrzmial huk wystrzalu, wchodzi 
Kucharka i oznajmia: „Kolacja na stole, proszę państwa.•• 
I pozostali przy życiu nie widzą powodu, by przeszkadzać 
sobie w spokojnej, o wlaściwej porze podanej kolacji. 

W scenie tej można zaobserwować najlepiej specyficzny 
typ humoru, jaki spotykamy u Witkacego. Nie jest to bez
troski, wyzwalający śmiech, jakim reagujemy na coś pra
wdziwie wesołego, dowcipnego. Humor Witkacego jest czę-



<Sto nieprzyjemny, ukrywa się w nim groza, co najmmeJ 
niepokój. Jest to humor makabryczny, groteskowy, dwu
znaczny. Wzbudza on śmiech, jakim reagujemy niekiedy na 
:sytuacje tragiczne, bez wyjścia. Taki typ humoru jest blis
ki przerażeniu metafizycznemu, które czasami ogarnia czło
wieka. Ma ono także swoją stronę pozytywną: zwraca na
sze myśli ku metafizyce, filowfii, sztuce. Nie zawsze hu
mor Witkacego jest taki. Jego sztuki są często dowcipne, 
wesołe, są świetną zabawą. Ale zabawa nie staje się nigdy 
celem; gdy pojawia się, jest momentem wytchnienia przed 
!POWrotem do spraw poważnych. Oba typy humoru zaobser
wujemy bez trudu w sztuce „W małym dworku". 

Gdyby chcieć krótko określić jej zawartość, można by zno
wu posłużyć się poematem Kuzyna. Sztuka opowiada o tym, 
że „wszystko było tak dobrze i tak się wszystko popsuło". 

Jest to także ironia pod adresem Rittnera: w domu Do
ktora również „wszyŚtko było tak dobrze", aż nagle przy
szła katastrofa. Szyderstwo z nastrojowości i sentymenta
lizmu ówczesnej literaury zawiera się w ostatnim dwu
wierszu poematu: 
„A taki miał być przyjemny nastrój po podwieczorku 
W małym, zacisznym, ukrytym w drzewach dworku" 

Burzenie błogich nastrojów i wiecznego „dobrego humo
ru'', tak blisko sąsiadującego z bezmyślnością, było rów
nież celem Wirtkacego. Pogarda dla intelektu i niechęć do 
myślenia przyśpieszały przecież upadek filozofii i sztuki. 

Pragnienie wyszydzenia i zniszczenia teatru realistyczne
go oraz symbolistycznego teatru nastrojów było w sposób 
naturalny połączone z otwarciem podwojów nowego te
atru. Dostrzegaliśmy ten program pozytywny Witkacego 
()kreślając jego stosunek do Strindberga, sojusznika w wal
ce. Dramaturgia Witkiewicza otwiera rzeczywiście przed 
cżytelnikiem czy widzem teatralnym nowy świat, niezwy
kły i w pewien sposób poetycki. Dotyczy to również sztu
ki „W małym dworku". Jest to poezja, o której myślał 

Witkiewicz opisując dziwny sen, w jaki wejdzie widz w 
jego teatrze. W teatrze tym, podobnie jak w utworach, któ
rych autorzy posługują się fantastyką, mMzeniem sennym, 
widz znajdzie wyzwolenie z ograniczeń narzucanych mu 
przez rzeczywistość realną. Wyzwolenie takie przynosi wla
' ciwie wszelka poez~a godna tego miana. Wyłącza ona jak
by człowieka z jego życia, by przenieść go w świat wol
ności, niezwykłości i piękna. Zdolna do takiego owładnięcia 
widzem czy czytelnikiem jest także dramaturgia Witka
cego. 

Sztuka „W małym dworku", jeśli zgodzić się na fanta
:stykę, na pewne przedwstępne założenia czy reguły gry, 
okaże się sztuką całkiem logicznie zbudowaną, dobrze umo
tywowaną. Witkacy był również tego zdania, nazywając 

ją sztuką dość „realistyczną". Określił ją tak również dla
tego, że nie był pewien, czy zdoła ona wywołać uczucia 
metafizyczne. Duża odleglość dzieli ją wszak od ideału 
Czystej Formy. Spośród kilku celów, jakie sobie postawił 

pisząc ją, najdalej był od realizacji tego właśnie . Sam <> 
tym wiedział. 
Bronił jednak wartości formalnych swojej sztuki, wy

kazując, że realizuje ona niektóre postulaty Czystej For
my. „Nowość formy - pisał - nie polega tylko na sa
mym materiale jako takim, tylko na jego ułożeniu . " Za
wsze mamy do dyspozycji znane i przez kogoś już użyte 

elementy akcji wydarzeń. Ich wykorzystanie, konstrukcja 
nowej całości świadczy o oryginalności - jak napisałem 
wcześniej. Znalezienie czegoś absolutnie oryginalnego nie 
jest po prostu możliwe. Banalna historia trójkąta, czy ra
czej czworokąta, małżeńskiego dzięki fantazji Witkiewicza 
zbliża się jednak do wymogów Czystej Formy. 

„Realizm" sztuki „W małym dworku" okazuje się jedna
kowoż wystarczająco zarysowany, by mówić wręcz o pew
nej jej tendencji. Podobnie jak Rittner, poe!obnie jak wspo
mniana Zapolska, Witkiewicz bardzo ostro krytykuje moral
ność mieszczańską, produk>t burżuazyjnego społeczeństwa. 

Fałszywe pozory cnoty ukrywają częstokroć wcale niepię

kną rzeczywistość. Podając córkom truciznę, Widmo matki 
ma nie tylko i nie przede wszysktim na celu zemstę na 
mężu. Chce zabrać dziewczynki ze świata, w którym nic 
dobrego nie może je spotkać. „Otóż matka jako widmo 
dopiero zobaczywszy calą ohydę życia w tym dworku -
pisze Witkacy - woli zabrać córki ze sobą na tamten 
świat. Bardzo proste, i to jest wlaśnie wynikiem calega 

aktu Il." 
Tę intencję swojego dramatu wyraził Witkiewicz wprost 

w trakcie dyskusji z krytykami po premierze sztuki we 
Lwowie w 1926 r. Przed przedstawieniem w Zakopanem 
w 1925 roku we własnej reżyserii lub w czasie pracy nad 
nim podkireślil tę myśl, dopisując nowe zakończenie. Widmo 
z mężem pod rękę wzywa gestem dziewczynki, które wsta
ją z martwych „jak automaty idą ku duchom rodziców". 
Cala rodzina odchodzi do „lepszego świata". Zakończenie 

to jest także wyrazem czegoś bardziej zasadniczego niż kry
tyka określonych wynaturzeń moralnych. Wyraża ono sprze
ciw wobec świata, odmowę uznania otaczającej pisarza 
rzeczywistości realnej. 

Lech Sokół 
(„W małym dworku" PIW, 1977) 



NIEZNANA ZAROPIANSKA 
PRAPREMIERA 

z „Pamiętnika z dawnych lat" 

Wakacje jak zawsze pełne wrażeń, spotkań z dawnymi 
znajomymi i nowych, ciekawych znajomości. Julek z Ra
fałem1 najczęściej w Tatrach. Robią nowe przej ścia , pe
netrują stare najtrudniejsze trasy. Często zabierają Nelę 

i Anię!, a raz n;iwet na Zamarłą wyciągnęli jak barana 
na linie Tunia3• Po powrocie Tunio, najdumniejszy na 
świecie, nie chciał nawet rozmawiać z nami, „ceprami", 
nie znającymi „rozkoszy kołysania się na linie nad prze
paścią" - jak mawia{ Rafał. Każdy dzień pogodny spędza
liśmy w górach. U B~tryckiej siedział stale Stefan Filip
kiewicz, malując zawzięcie jeden pejzaż za drugim. Coraz 
częściej widywaliśmy Witkacego, który krążył między Kra
kowem, gdzie podobno mieli wystawiać jego dramat „Kur
ka Wodna", Warszawą, gdzie dorabiał portretowaniem pię
knych pań z towarzyskiej śmietanki i starał się umieścić 

w którymś z teatrów jeden ze swoich dramatów. Trzciń

ski w Krakowie podobno odrzucił kapita1nego „Jana Ma
cieja Wścieklicę" . Myśmy uważali tę sztukę za najlepszą 

sztukę teatralną Witkacego... „Wścieklicę" i „W małym 

dworku'', bo obie napisane były, jak to mówił Marceli „z 
kluczem". Rzeczywiście odnajdywaliśmy w bohaterach obu 
sztuk podobizny naszych przyjaciół. Pomysł z duchem Ana
stazji Nibek w „Dworku" powstał podobno na jednym z se
ansów spirytystycznych na Kasprusiach. „Wywoływaliśmy 

duchy" przy okrągłym stoliku i nagle talerzyk zakręcił się 

jak zwariowany i „zaczęła przemawiać Anastazja Wasie
wicz, zamordowana przez swego męża Dyapanazego Nibka 
w małym dworku nad brzegiem Sanu!" Nie wiem kto był 
pomysłodawcą tego „ducha". Może Anna, Nela, lub Mysz
ka Bochdanówna', gdyż tylko one mogły powymyślać takie 
imiona „przaśne". Witkacy zaklinał się, że „ręki do tale
rzyka nie przyłożył" -ale kto by mu wierzył... Rafał raz 
go złapał jak za przywiązaną do półki nitką, zciągnął w 
.czasie seansu całą stertę książek, twierdząc , że to materia
lizacja Strindberga! W każdym razie już po kilku dniach 
przeczytał nam fragment sztuki, w której głównym boha
terem był Dyapanazy Nibek, morderca własnej żony Ana
stazji z domu Wasiewicz. Tragedia rozgrywała się w do
mu rodzinnym nad Sanem. Jak zwykle od razu Witkacy 
rozdzielał role i graliśmy najpierw fragmenty nowej sztu
ki a potem dopisywał dalszy ciąg. Grałam rolę ducha zja
wiającego się w rodzinnym domu - jakby nigdy nic ; Dy-

apanazego grał - o ile pamiętam - Marceli Staroniewicz. 
Zosię i Amelkę - Nela i Ania, zidiociałego poetę Jęzo

rego Pasiukowskiego - Rafał, a oficjalistę Julek. Były tam 
jeszcze role Maszejki, kucharki i komiczna rola kuchen
nego chłopca, ale już nie pamiętam, kto je grał.. . Moźe 

Maszejką był brat Eustachego? Reżyserował sam Witkie
wicz. Premiera odbyła się w „naszej chałupie" na Bys
trem, a drugi raz graliśmy z wielką tremą u Witkacego. 
przed aeropagiem samych zakopiańskich sław, był nawet 
sam Szymanowski, którego poznaliśmy - podobnie jak 
Witkacego przez Rafała Malczewskiego. Z Szymanowskim 
przyszli dwaj poważni panowie : Rytard i Iwaszkiewicz 
i przyprowadzili - jak powiedział Iwaszkiewicz „na dra
mat" - słynnego malarza Skoczylasa i w czasie przedsta
wienia przyszedł też Bartuś Obrochta, którego dobrze zna
liśmy i niejeden raz chodziliśmy z nim w Tatry. Jak wy
glądało nasze przedstawienie? Zupełnie już zatarło mi się 

w pamięci - do tego stopnia, że czytając teraz „W ma
łym dworku" - oprócz głównego zarysu akcji, wszystko wy
dało mi się nowe i teraz dopiero zobaczyłam jak okrutnie 
złośliwa była to sztuka, parafrazująca Rittnera, dramatycz
no-obyczajowe sztuki Zapolskiej, no i ową atmosferę „ar.tys
towską'', całe towarzystwo malarzy, pisarzy, poetów, tater
ników, dla których sztuka mieszała się z codziennością.. 

kpina z powagą, najwznioślejsze idee z ZUipełną bzdurą.. 

Nie wiem czy znaleźlibyśmy równie genialny obraz atmo
sfery owych zakopiańskich czasów, jak właśnie w tej nad
realistycznej sztuce Witkacego? W kilka lat później Witka
cy - o ile sobie przypominam z Marcelim Staroniewiczem 
- zorganizowali w Zakopanem, zdaje się w „Morskim Oku". 
teatr z prawdziwego zdarzenia, i zqaje się tam grano zno
wu „W małym dworku", ale to już było po oficjalnej pre
mierze w Toruniu... tak, że nasze przedstawienie na Bys
trem można było uznać za prawdziwą prapremierę w teatrze 
„Kasprusie-Bystrusie" - jak nazwał nasze koczowisko Kor
nel Makuszyński... 

Ewa Dzieduszycka 

(Fragment „Pamiętnika z dawnych lat" spisanego w la
tach 1948-1960 (fragment z r. 1922 pisownia oryginalna.) 

1) - Juliusz Dzieduszycki i .Rafał Malczewsk i 
2) - Aniela Dzieduszycka-Qeńska i Anna Wodzicka 
3) - Wojciech Dzieduszycki 
4) - Marla Bochdan-Niedenthal 



WITKACY 
W OPERZE WROCŁAWSKIEJ 

Opera Wrocławska jest jedynym teatrem na świecie gra
jącym w swym repertuarze dwa dzieła Witkacego. 

Próby adaptacji twórczości Witkacego dla sceny operowej 
związane są z wyraźnie widoczną zbieżnością Witkacowskie
go surrealizmu z konwencją operową. Robert Satanowski 
podjął ten temat po wielu latach zainteresowania twórczo
ścią Witkacego. Jej początki sięgają jeszcze czasów przed
wojennych, a zostały utrwalone dzięki pewnemu zbiegowi 
losowych przypadków. Ostatnie chwile życia naszego wspa
niałego dramaturga i ich tragiczny finał rozegrał się bo
wiem wśród lasów i błotnistych jezior głębokiego Polesia 
dokładnie tam, gdzie w latach ostatniej wojny przebywał 
i walczył późniejszy dyrygent, inspicjent i propagator ro
chimej twórczości muzycznej. 

Wcześniejsze zamysły wsparcia dramatów Witkacego mu
zyką , oraz nadanie ich tekstowi formy śpiewanej, zrealizo
wane zostały jednak dopiero w latach siedemdziesiątych. 
Pierwszy wybór padł na „Sonatę Belzebuba". Kompozytor 
Edward Bogusławski oraz realizatorzy, soliści, tancerze i mu
zycy Opery Wrocławskiej stali się współtwórcami przenie-

sienia Witkacego na teren sztuki operowej. Prapremiera „So
naty Belzebuba" odbyła się we Wrocławiu 19 listopada 1977 r. 
Dalsze jej gościnne wykonania w Operze Królewskiej Liege, 
na festiwalach w Dreźnie i Łańcucie, nagranie całości dzie
ła na płyty „Polskich Nagrań", oraz częste spektakle we Wro
cławiu, zawsze przy pełnej widowni, są najlepszym potwier
dzeniem sukcesu symbiozy Witkacego z muzyką współczes
ną. 

Obecnie podjęta została w tej dziedzinie następna próba. 
Robert Satanowski omówił ze Zbigniewem Bargielskim na
pisanie opery na tekście dramatu „W małym dworku". Rzecz 
została dokonana, a próby odbywały się z udziałem kompo
zytora. Odsłaniając kurtynę z now:ion dziełem Witkacego w 
wersji operowej zapowiadamy dalsze zamierzenia, które być
może utrwalą dorobek najwybitniejszego polskiego surreali
sty w naszej sztuce operowej. 

W OJCIECH DZIEDUSZYCKI 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Portret Heleny Birula-Białynieckiej 

pastel 1927 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Portret Marcelego Staroniewicza 

pastel 1927 



Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Kompozycja fantastyczna 
olej-płótno 1915-1920 



Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Portret Neny Stachurskiej 

pastel 1930 



Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Portret Heleny Birula-Białynieckiej 

pastel 1930 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Portret Ludwika de Laveau 

pastel 1929 
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St anisław Ignacy Witkiewicz 
Por tret Michała Krajewskiego 

pastel 1930 



Stanisław Ignacy Wi,tkiewicz 
Portret Marii Nawrockiej pastel 1929 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Portret Włodzimierza Nawrockiego pastel 1925 



Stanisław Ignacy Witkiewicz 
KQmpozycja: Lady Mackbeth 

pastel 1933 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 
Kuszenie Adama 

pastel 1920 
Muzeum Narodowe w Warszawie 



Stanisław Ignacy Witkiewicz 
„Autoportret wielokrotny" 

fotografia, Petersburg 1914-1917 
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