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STANISŁAW

IGNACY WITKIEWICZ

Stanisław

Ignacy Witkiewicz, pseudonim Witkacy,
ur 24.11.1885 w Warszawie, zm. 18.IX.1939 w Jeziorach (Wołyń) malarz, teoretyk sztuki, dramaturg, powieściopisarz i filozof, młodość spędził w Zakopanem,
w 'środowisku literacko-artystycznym Młodej Polski;
kształcił się pod kierunkiem ojca Stanisława również
malarza, krytyka i pisarza. W 1904-06 i 1908---10 studiował w Krakowskiej ASP u J. Stanisławskiego
i J. Mehoffera; odbył kilka podróży artystycznych do
Włoch, Niemiec i Paryża. W 1914 wyruszył do Australii jako rysownik i fotograf w ekspedycji etnograficznej B. Malinowskiego. Stąd po wybuchu I wojny świa
towej przybył do Rosji, gdzie był bezpośrednim świad
kiem wydarzeń wojennych i rewolucji jako oficer
carskiego pułku gwardii. W 1918 powrócił do kraju
i zamieszkał w Zakopanem, 1918-22 był członkiem
awangardowej grupy artystycznej Formiści Polscy.
Obdarowany wyjątkową chłonnością intelektualną,
wielostronnością zainteresowań i temperamentem polemicznym, inicjował swą działalnością teoretyczną
i artystyczną liczne dyskusje, w których wypowiadali
się wybitni krytycy,
pisarze i filozofowie. Zmarł
śmiercią samobójczą.

Swe

poglądy

mułował

estetyczne i filozoficzno-społeczne sforWitkiewicz w książce „Nowe formy w ma-
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wynikające

stąd

nieporozumienia" (1919),

a dopełnił w „Szkicach estetycznych" (1922). Jego koncepcja estetyczna, będąca uogólnieniem doświadczeń
nowych prądów w malarskie europejskim, kładła nacisk na formalne wartości dzieła sztuki (hasło „Czystej
Formy"), wskazując też na jego cele pozaestetyczne -

wyraźnie

i rozbudzanie uczuć metafizycznych, których
zanik był dla Witkiewicza jednym z najgroźniej
szych symptomów współczesnej cywilizacji i oznaczać miał kres wszelkiej wartościowej sztuki. Za podstawę „Czystej Formy" w malarstwie uważ::ił płaskość
form i kolorów oraz tzw. napięcia kierunkO'-Vf', porząd
kujące widzenie wzdłuż osi i wektorów. Tv.-0rc zo ~ć
malarsku Witkiewicza, wyrastająca z tradycji MłodLj
Polski, rozwinęła się w kierunku swoistego ekspresjori.izmu. Secesyjna linia łączyła się na ogół w jego obrazach z deformacją kształtów i jaskrawym, agresywnym kolorytem. Później zerwał z malarstwc1n „czystym" i wykonywał dla zarobku portrety paslclo\\'e,
od zwykłych i upiększon ych do silnie zdeformowanych
wizerunków psychologicznych.
Swe zapatrywania ogólna-estetyczne przeniósł Witkiewicz z plastyki na teatr i poezję, rozwijając w zbiorze szkiców „Teatr" (1923) oryginalną koncepcję sztuki scenicznej, opartą na pojęciu „Czys tej Formy".
Pragnął stworzyć teatr autonomiczny, rządzący się
wyłącznie wewnętrznymi prawami logiki artystycznej,
obcy całkowicie życiowemu prawdopodobieństwu i re[u łom zdrowego rozsądku, zdolny natomiast do wywoływania przeżyć metafizycznych. Napi sał ponad 30
sztuk, które miały być praktyczną realizacją twierdzeń jego systemu, a zbliżały się do poetyki ekspresjonizmu, częściowo surrealizmu, wyprzedzając zarazem
przekur sorsko późniejszy teatr awangardowy (E. Ionesco). Wystawiane sporadycznie w okresie międzywo
jennym (Pragmatyści l!J21, Tumor Mózgowicz 1921,

żaniami i dyskusjami na tematy filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, estetyczne i polityczne, dał wyraz wielokrotnie przez siebie wypowiadanym przekonaniom o totalnym kryzysie kultury europejskiej, zagrożonej jak sądził - przez powszechną uniformizację życia społecznego i nadciągający przewrót socjalny. Jednocześnie stworzył przenikliwy, karykaturalnie - wyjaskrawiony obraz rozkładu ówczesnego
społeczeństwa polskiego, zwłaszcza jego elity aintelektualna-artystycznej i politycznej. Losy postaci powieściowych miały zarazem ilustrować jego teorię metafizycznego „nienasycenia", przez które rozumiał dą
żenia do poznania indywidualnej „tajemnicy bytu" na
wszystkich dostępnych człowiekowi drogach od
twórczości artystycznej po intensywne doznania erotyczne.
Wielka Encyklopedia Powszechna

Kurka u·odna 1922, W małym dworku 1923, Jan Maciej Karol Wścieklica 1925, N ou;e Wyzwolenie 1926,
Wariat i zakonnica 1926, Mątwa 1933), do stałego re-

pertuaru scen polskich weszły na przełomie lat 50 i 60
(m.in. prapremiery sztuk: Szeu:cy 19.57. Matka 1964,
Oni 1966, G yu.bal Wahazar 196Ci). W dramatach tych
stworzył zdeformowaną pełną absurdalnej fantastyki
nadrzeczywistość, w której określone treści filozoficzno-społeczne dochodzą zwykle do głosu za pośred
nictwem hiperbolicznej groteski, parodii, pure - nonsensownego żartu i makabrycznego humoru. W groteskowo-fantastycznych powieściach „Pożegnanie jesieni" (1927) i „Nienasycenie" (1930), wypełnionych rozwa-

Mimo że treść sztuki jest jedna i ta sama, formy jej w związku z przemianami całości psychiki, ulegają ciągłej zmianie i to oscylacyjnej,
ponieważ dla osobników zmęczonych komplikacją form zmęczenie pobudzające będzie miała
prostota i odwrotnie.
Witkacy

U ŹRÓDEŁ CZYSTEJ FORMY

Stanisław Ignacy ma lat dwadzieścia dziewięć. Formalnie rzecz traktując jest malarzem - ukończył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych , ma za
sobą kilka wystaw zbiorowych i jedną indywidualną,.
niezłe recenzje. Sam uważa się za artystę tout court:
próbował już swych s ił w dramacie (w wieku lat
ośmiu!), fotografice, szkicach filozoficznych oraz po\,\'ieści
którą

(622 upadki Bunga, czyli Demoniczna Kobieta),

lat 26. Trasę Zakopane-Krakilkakrotnie: odbył „artystyczne
podróże" do Włoch, Francji i Anglii, z wizyt u ojca
w Lovranie zna wybrzeże Adriatyku, we wczesnej
młodości wędrował po Litwie i Podoli, docierając aż
do Kijowa i Petersburga. W dziedzinie życia uczuciowego ma za sobą młodzieńczą, egzaltowaną miłość do
panny Ewy Tyszkiewiczówny, burzliwy romans z Ireną Solską, paroletnią amitiee amoureuse z Heleną
Czerwijowską; w roku 1913 ogłasza swe zaręczyny
z poznaną w Zakopanem córką adwokata z Mińska .:_
panną Jadwigą Janczewską. Zna się i przyjaźni z całą
bywającą w Zakopanem elitą kulturalną Polski, zarówno z pokolenia swego ojca, jak i spośród rówieśni
ków, z których każdy zresztą niemal jest już „kimś"
w życiu i ma za sobą znaczące dokonania: Bronisław
Malinowski, Leon Chwistek i Karol Szymanowski są
mu chyba najbliżs i , uwielbieniem otacza Tadeusza Micińskiego. Syn znakomitego, lecz dalekiego ojca, pozostający w Zakopanem na utrzymaniu matki, nauczycielki muzyki - sam boryka się jednak z zasadniczymi wątpliwościami co do swego powołania i przyszłości. „Obawiam się, że pan mogąc być artystą, może
stać się i co gorsza zostać na całe życie chłopczykiem
bawiącym się w sztukę" monituje go Miciński
ustami Maga Childeryka w Upadkach Bunga; leczący
Witkacego lekarz psychoanalityk, dr Beaurain, orzeka„. „kompleks embriona". Przed obiema tymi „diagnozami" pacjent wprawdzie się broni, na żaden
wszakże program swej przyszłości się nie zdobywa,
miotając się w niezdecydowaniu „weltschmertzach"
i ogólno-artystycznych chandrach. Stan swego ducha
ków

ukończył

mając

opuszczał dotąd

określa wyraźnie:

„Jestem najnieszczęśliwszym z ludzi. Jestem bardzo chory i zagmatwany w sobie do
obłędu. Góry muszę przewalić. I coraz bardziej się w
tym kierunku natęźam, aź do pęknięcia".
Innymi słowy: osobowość Witkacego, zarówno psychiczna jak i artystyczna - choć poszczególne jej elementy ukształtowane są juź w ogólnych zarysach znajduje się jeszcze w studium niejako potencjalnym,
niewykrystalizowanym i wewnętrznie niespójnym.
By „bawiący się w sztukę" „embrion" narodził się
człowiekiem i artystą, by zaszła chemiczna reakcja
scalenia i krystalizacji cząstek bulgocącego roztworu
trzeba było dopiero wstrząsu zetknięcia z rzeczywistością inną niź rzeczywistość elitarnej cieplarni zakopiańsko-krakowskiego środowiska. Progiem tej innej
rzeczywistości stała się wyprawa w „subtropikalne
okolice" w przeddzień wybuchu I Wojny Swiatowej,
której la ta, połączone z uczestnictwem w rosyjskiej
rewolucji, procesu krystalizacji Witkacego ostatecznie
. dokończyły .
. Jak rozpoczął się ów proces, jakie fakty poprzedziły
go bezpośrednio? 21 lutego 1914 roku, w młodopolskim
egzaltowanym geście ginie samobójczą śmiercią narzeczona Witkacego panna Janczewska. Smierć ta
wstrząsnęła nim głęboko. Siady tego odczytać moźnc,
w korespondencji Witkiewicza - ojca, który z dalekiej Lovrany śle listy mające syna podtrzymać na duchu, wskazuje drogi wyj śc ia z psychicznego kryzysu,
kaźąc mu „źyć dla matki" a przede wszystkim dla
sztuki. W tej sytuacji przychodzi Witkacemu z pomocą jeden z jego najdawniejszych i najwierniejszych
przyjaciół Bronisław Malinowski. Matematyk, etnolog i antropolog, od kilku lat juź znajduje się na drodze kariery naukowej w Londynie. Ich rozbieźne zainteresowania i losy nie stały się powodem zerwania
kontaktów. W roku 1911 Witkacy bawi u „Bronia"
na wakacjach, utrzymują stałą korespondencję . Kiedy
wiosną 1914 r. Malinowskiego, przygotowującego właś
nie badawczą wyprawę na Nową Gwineę, dobiega
wieść o zakopiańskiej tragedii, natychmiast proponuje
przyjacielowi przyłączenie się do ekspedycji w charakterze rysownika i fotografa. Witkacy propozycję
akceptuje. W czerwcu 1914 roku obaj z Broniem znaj-

dują się juź na pokładzie Orsovy, statku Królewskich
Linii Wschodnich, który przez Morze Sródziemne, Kanał Sueski i Morze Czerwone wiezie ich do pierwszego etapu podróży - na Cejlon (.. .)

Mamy oto Witkacego „u brzegó\.v tripikalnej dżunglii"
Zetknięcie z jej żarem, zapachem, kolorem i kształ
tem, zaludniającymi ją niepojętymi kolorowymi widmami człekokształtnych stworów, wywołuje doznania
których nie umie z niczym porównać: metafizycznej
dziwności istnienia", źarłocznego i niezaspokojone&o
„nienasycenia formą", wreszcie b ez radno.ści jego wła
snego Istnienia Poszczegól nego wobec rzeczywistości
której nie sposób zrozumieć w kategoriach racjonalnych, logicznych, .filozoficnych, ni ująć w zastanych
i dostępnych ry::;orach i konwencjach artystycznych
wyrazu. Oszołomiony natłokiem wrażeń stara się na
ra zie przynajmniej zanotować. Telegraficzny styl zapisu, w bezładnie wyrzuconych zdaniach oddaje najwierniej intens yw ność odbioru s\.vego egzotycznego
świata „aż p ot wornego od piękności", w którym tak
nieoczekiwanie znalazł się Witkacy. (. .. )
O stanie ducha \\"itkacego mówią ostatnie zdania
jego listu do ojca, spinając klamrą upaln e cejlońskie
dni czerwcowe z mroźnym zakopiańskim dniem 21 lutego 1914 roku.
„Wszystko to sprawia najstraszniejsze cierpienie,
ból nie do zniesienia, bo Jej nie ma ze mną. Tylko rozpacz najcorsza i bezsens ·.vidzenia tej piękności. Ona
tego nie widzi, a ja nie jestem artystą. Najgorszemu
wrogowi nie życzyłbym, aby przeżył to, co ja przemyślałem na okn~cie, i co cierpię patrząc na niepojątą
piękność świata . Ws zystko to się we mnie nie mieści
psychicznie. Wszystko tru zizna, która zbliża do myśli
o śmierci. Kiedyż siq skończy to nadludzkie cierpieni.e?'' ...

Kiedy po powroci e do Polski, po czteroletniej blisko
. nieobecności, w czasie której zaznał cierpień bardziej
nieludzkich niż wypłakane w liście do ojca, Witkacy
opublikował w zakopial'lskim pisemku dwa pierwsze
odcinki swoich zapisków „Z podróży do Tropików",
w numerze 17 tego pisemka ukazał się, podpisany literkami Be, „List do Redakcji", w którym nieznany
czytelnik dzieli się swoimi refleksjami z lektury:
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„W kimś kto nie zna całej twórczości Ignacego Witkiewicza, felieton ten rozbudza apetyt, chęć poznania,
wniknięcia w tę dziwną konstrukcję psychiczną czło
wieka, który w ramy prawdziwie artystycznego ujęcia
wtłacza sny koszm arne a potworne. Wybujała przyroda dalekich kraj ów m ęc zy go i czaruje, przytłacza
siłą, ale tam znal <!zł on dla swej potężnej indywidualności właściwe miejsca . Ten sa motnik wychowany w
po]s;~ic h t;ó r ach, mu s iał .i:;rzejechać dalekie morza i lą
dy, aby zol~aczyć od~ ici e snów swoich nienasyconych.
Po dróż t eż ta \ r ły, c;ła zasadni czo na jego twórczość ...
Dzi3 mcina r:cY icdzicć już kim jo·t Ignacy Witkiewicz. Pc.ri:: wy taw o .'razó w w KrL' o ..-ie i Warszawie
oraz o ~ t atnb w Z<'kopa. cm dały poznać publiczności
tego ~zcrm i erza r.O\ ych idei w s:. tt:cc ... Jaka ogro mn
r óżnica przez tych kilka la t! Dawniej to było szukanie swej drogi, dziś świ<.domy siebie artysta operuje
rnakomitymi środkami techni cznymi.. . Swiat wizji
Witkiewicza to koszm ar potwornie boles nej zmysło
\VO ści, wy buj ały sen tr opi! alncgo słońca, olbrzymich
jaskrawych k wia tów, { i nąc~·ch po prostu przez siłę
żądz, a wszystko ta przepojo~e g łębokim smutk iem
w metafizycznym r.rzeży ciu świata" ...
Gto postawiony przed pół \\°i cku l?roblem, do któr --:go viypGd ło nam teraz p owróc ić. Zarazem stwierdzen ie faktu: egzotyczna wyprawa z 1914 roku przestała
być jedynie epizodem biografii, I-cz zaczęła procen. t cwać pod pędzlem i i;;iórem d oj rzałego artysty, stając się zarówno niewyczerpanym ~ródł m inspiracji
j<.lk i trwałą kategorią filozoficzną, za pośr e dnictwem
któr ej Witkacy dokonuje oglądu i oceny otaczającego
[ O św iata.
Anna Micińska: „U źródel »czystej formy«";
„Kultura" nr 18 1971 r.
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Sądzę, iż

aby rozumieć teatr Witkiewicza, tr:.zeba
sobie sprawę, ile jest w tym teatrze zawsze
pierwiastku osobistego. Kiedy bohater jego w k<iftanie bezpieczeństwa mówi:
„W głowie idzie mi piekalna maszyna, I nie :wiem,
na którą godzinę którego dnia jest wystawion;3. Nie
wiem, kiedy pęknie. (...) Czasem myślę, że już nie może
dłużej trwać ta męka: .. "
„A jak raz cała maszyna stara, słaba maszyna -wejdzie w ruch tak szalony, to musi iść dalej, cz;y się
tworzy jeszcze, czy nie. Mózg się wyczerpuje, a. maszyna idzie dalej. Dlatego to artyści muszą pop el:niać
szaleństwa. Co robić z bezmyślnie rozpędzonym 1n.otorem, którego nikt już skontrolować nie może ... "
- wówczas wyraża on najbardziej dramatyczny stan
duszy tego poety-malarza-myśliciela, opętanego . t ·urią
tworzenia, furią myślenia, furią utleniania się największą powierzchnią. „Nienasycenie" oto s:ł< iwo,
które on puści w obieg i które niemal przyjęło si.ę już
jako termin. W tym właśnie „nienasyceniu" je~ on
dzieckiem swojej epoki jak mało który pisarz; e~ Jki,
która zaparła się swego wczoraj, która nie widzi :; wego jutra, nerwowej, desperanckiej, drwiącej, nil 1ilistycznej, schyłkowej.
zdawać

Rzecz prosta, że ten stan duszy domaga się c >c.powiednio ostrych podniet. Odrzucając jak zmłóconq sło
mę wszystko, co było, sili się tworzyć dla siebie CMwą
sztukę: zimne i mądre szaleństwo, w którym, je. il i je
rozedrze raz po raz krzyk duszy, to na tych miast
przedrzeźniają mu się szydercze echa w jaskra .w ych
podźwiękach. Nie bardziej niedorzecznego niż et: rkiet::i
„bezsensu", którą jako rzekomy program przyczt: :pinno
do teatru Witkiewicza: w gruncie rzeczy byłby o n nieraz przeintelektualizowany, zanadto obciążony pracą
myśli, gdyby mu wtedy nie przychodził w sukur·s nie-

I

za wodny zmysł humoru (dosłownie tutaj „szubienicznego") oraz wrodzone poczucie dynamiki teatralnej.
Witkiewicz nie wypowiedział może w teatrze swego
ostatniego słowa; mimo to nie waham się go uznać za
jeden z najsilniejszych i najoryginalniejszych talentów scenicznych - i to nie tylko u nas. Rzeczą intere<mjącą i świadczącą, jak · bardzo teatr ten urodził
się z tętna chwili, jest powinowactwo tego zakopiań
czyka z odległym Sycylijczykiem Pirandellą, mimo iż
wówczas, kiedy Witkiewicz tworzył swój teatr, nie tylko dzieł, ale nazwiska Pirandella u nas nie znano,
a sam Witkiewicz nie zna jego pism zapewne dotąd.
Idzie on zresztą dalej poza granice dotychczasowego
teatru, ograniczonego nawet w swych zuchwalstwach
kodeksem realności życia. Potrzeba najsilniejszych
wstrząsów w połączeniu z nieoczekiwaną reakcją humoru dyktuje mu owe sytuacje, w których ludzie
mordują się wzajem na zimno między dialektyczną
dyskusją a jakimś strzelającym jak raca dowcipem,
trupy zaś wynosi się z flegmą za kulisy, o ile im autor
nie każe zmartwychwstać, aby tym dobitniej podkreś
lić życiową nieistotność tych zdarzeń. Pomieszanie
farsy i tragizmu życia, których splątanie było zawsze
igraszką mocarzy teatru, przybiera u Witkiewicza nowe kombinacje barw i kształtów. Jest coś z grand-guigolu w tym teatrze okropności, ale z grand-guignolu, którego kukły porusza mądry i piekielnie
dowcipny artysta.
Ta ką tragifarsą (ten termin, gdyby nie był tak mizernie nadużyty, dość by się nadał do utworów Witkiewicza) jest jego sztuka Wariat i zakonnica. Motyw
osobistego dramatu artysty, którego rozpętany motor
twórczy gna nad samą krawędź zamroczenia duszy,
splata się tu z figlarną komedią na temat nauki uzurpującej sobie. pociesznie wszystkowiedztwo w najbradziej tajemniczej i przepastnej z tajemnic. Aby zrozumieć przedni żart tkwiący w tej grotesce nie potrzeba znać tajników psychoanalizy i freudyzmu ani nawet tyle, ile dzięki pamiętnej dyskusji na temat „kurkiewów" (Patrz Brewerie Boya) stało się udziałem każ
dego inteligentnego warszawianina. Ale nawet i bez
tego, tyle jest pośredniego wyrazu scenicznego w tej
sztuce, wypadki jej biegną po sobie z tak zawrotn.ą

szybkością,

okropności tak zręcznie znaturalizowane
wybuchem śmiechu, że mimo zmartwychwstania
dwóch trupów, mimo powieszenia sic: bohatora na kracie u okna, publiczność w antrakcie mów iła: „To bardzo zabawne. Ale to zupełnie normalna sztuka!".

są

Tadeusz
Flirt z

Boy-Żeleńs ki
Melpomeną

Na razie chcemy tylko podkreślić to twierdzenie, że w najbardziej potężnych, tragicznych
lub wzniosłych chwilach w -rozwoju narodów
i spolecze1'istw, nie należy zapominać o Sztuce,
bo ZE WSZYSTKICH PRZEMIJAJĄCYCH
WARTOSCI NA NASZEJ PLANECIE, ONA
OKAZAŁA SIĘ NAJTRWALSZĄ.

Witkacy

Forma jest tym, co nadaje pewną jedność zło
przedmiotom i zjawiskom. Zadowoleniem
estetycznym, w odróżnieniu od innych przyjemności, czysto życiowych, nazywam właśnie pojmowanie tej jedności i to bezpośrednie, nie
przepuszczone przez żadne kombinacje pojęcio
we. Określam to inaczej jako SCAŁKOWANIE
WIELKOSCI ELEMENTÓW W JEDNOSC. (... )
Taką, samą przez się działającą formę, wywołu
jącą estetyczne zadowolenie, nazywam czystą
Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treś
ci, bo takiej żywy stwór stworzyć nie potrafi.,
tylko ta, w której życiowe składniki stanowią
element drugorzędny.
Witkacy

żonym

Kierownicy pracowni:
stolarskiej: WŁADYSŁAW BARWIK, malarskiej: JÓZEF ZAMYŚLEWSKI, krawieckiej: JOZEF RAKOCZY, rekwizytorskiej: HENRYK SENKBEIL, perukarskiej: ELŻBIETA NITKOWSKA, główny elektryk:
TADEUSZ SZIMING

Kierownik techniczny:
PIOTR

Kierownik

działu

UMIŃSKI

organizacji widowni:

WOJCIECH SIWECKI

Redakcja programu:
JERZY

NIESIOBĘDZKI

Kasa teatru czynna od czwartku do niedzieli w godz.
od 10.00 od 12.00 i od 17.00 do 19.00, tel. 34-76. Zamówienia na bilety zbiorowe i indywidualne przyjmuje
Dział Organizacji Widowni, tel. 34-76 w godz. od 8.00
do 15.00
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CENA

W repertuarze:
Paul i Franz Schi:inthan
PORWANIE SABINEK
Tadeusz

Dołęga-Mostowicz

ZNACHOR
Sławomir Mrożek

TANGO
Stanisław Wyspiański

WARSZAWIANKA

W PRZYGOTO W ANIU:
Wiliam Szekspir
RYSZARD III
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