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Takie i tym podobne rzeczy dzieją się w Za
kopanem. Mówicie, że to jest sztuczka sklecon<1 
ad hoc według tzw. pure nonsense theory? Cha! 
cha! Spróbujcie się tylko przejść między 2-4 
w nocy i uważnie patrzcie, przeszywajcie ściany 
i parawany waszym bezlitosnym spojrzeniem, 
zapuśćcie się w głąb umęczonych dusz prawdzi
wych zakopiańczyków, a ujrzycie rzeczy stokroć 
bardziej bezsensowne stokroć piękniejsze. Ra
tujmy ich, póki czas! 

S. I. Witkiewicz 

„ Wychodząc z teatru, człowiek po
winien mieć wrażenie, że obudził się 
z jakiegoś dziwnego snu, w którym 
najpospolitsze nawet rzeczy miały 
dziwny, niezgłębiony urok, charakte
rystyczny dla marzeń sennych, nie da·· 
jący się z niczym porównać". 



STANISŁAW IGNACY 
WITKIEWICZ 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseudonim Wit
kacy, ur. 24.II.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 studio
wał w Krakowskiej ASP u J. Stanisławskiego 

i J . Mehoffera ; odbył kilka podróży artystycz
nych do Włoch , Niemiec i Paryża . W 1914 wy
ruszył do Australii jako rysownik i fotograf 
w ekspedycji etnograficznej B. Malinowskiego. 
Stąd po wybuchu I wojny światowej przybył 

do Rosji, gdzie był bezpośrednim świadkiem wy
darzeń wojennych i rewol. jako oficer carskiego 
pułku gwardii. W 1918 powrócił do kraju i za
mieszkał w Zakopanem, 1918-22 był członkiem 
awangardowej grupy artystycznej Formiści Pol-· 
scy. Obdarowany wyjątkową chłonnością inte
lektualną, wielostronnością zainteresowań i tem
peramentem polemicznym, inicjował swą 

działalnością teoretyczną i artystyczną liczne dy 
skusje, w których wypowiadali się wybitni kry
tycy, pisarze i filozofowie. Zmarł śmiercią samo
bójczą. 

Swe poglądy estetyczne i filozoficzno-społecz
ne sformułował Witkiewicz w książce „ N owe 
formy w malarstwie i wynikające stąd nieporo
zumienia" (1919), a dopełnił w „Szkicach este 
tycznych" (1922). Jego koncepcja es.tetyczna, bę

dąca uogólnieniem doświadczeń nowych prądów 
w malarstwie europejskim, kładła nacisk na 
formalne wartości dzieła sztuki (hasło „Czystej 
Formy"), wskazując też na jego cele pozaeste
tyczne - wyrażanie i rozbudzanie uczuć meta
fizycznych , których zanik był dla Witkiewicza 
jednym z najgroźniejszych symptomów współ
czesnej cywilizacji i oznaczać miał kres wszel
kiej wartościowej sztuki. Za podstawę „Czystej 
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Formy" w malars twie uważał płaskość form 
i kolorów oraz tzw. napięcia kierunkowe, po
rządkujące widzenie wzdłuż osi i wektorów. 
Twórczość malarska Witkiewicza, wyrastająca 

z tradycji Młodej Polski, rozwinęła się w kie
runku swoistego ekspresjonizmu. Secesyjna linia 
łączyła się na ogół w jego obrazach z defor·
macją kształtów i jaskrawym, agresywnym ko
lorytem. Później zerwał z malarstwem „czy
stym" i wykonywał dla zarobku portrety pa
stelowe, od zwykłych i upiększonych do silnie 
zdeformowanych wizerunków psychologicznych. 

Swe zapatrywania ogólne-estetyczne przeniósł 
Witkiewicz z plastyki na teatr i poezję, rozwi
jając w zbiorze szkiców „Teatr" (1923) orygi
nalną koncepcję sztuki scenicznej, opartą na 
pojęciu „Czystej Formy". Pragnął stworzyć teatr 
autonomiczny, rządzący się wyłącznie wewnętrz
nymi prawami logiki artystycznej, obcy całko

wicie życiowemu prawdopodobieństwu i regu
łom zdrowego rozsądku, zdolny natomiast do 
wywoływania przeżyć metafizycznych. Napisał 

ponad 30 sztuk, które miały być praktyczną re
a l izacją twierdzeń jego systemu, a zbliżały się 

do poetyki ekspresjonizmu, częściowo surrealiz
mu, wyprzedzając zarazem prekursorsko póź

niejszy teatr awangardowy (E. Ionesco). Wysta
wiane sporadycznie w okresie międzywojennym 
(Pragmatyści 1921, Tumor Mózgowicz 1921, Kur
ka wodna 1922, W małym dworku 1923, Jan Ma
ciej Karol Wściekiica 1925, Nowe Wyzwolenie 
1926, Wariat i zakonnica 1926, Mątwa 1933), do 
stałego repertuaru scen polskich weszły na 
przełomie lat 50-tych i 130-tych (ro.in. prapre
miery sztuk: Szewcy 1957, Matka 1964, Oni 1966, 
Gyubal Wahazar 19613). W dramatach tych stwo
rzył zdeformowaną, pelną absurdalnej fantasty
ki nadrzeczywi stość, w której określone treści 

filozoficzno -społeczne dochodzą zwykle do głosu 
za pośrednictwem hiperboliczne j groteski, paro
dii, pure-nonsensownego żartu i makabrycznego 
humoru. W groteskowo-fantastycznych powie
ściach „Pożegnanie jesieni" (1927) i Nienasyce
nie" (1930), wypełnionych rozważaniami i dy
skusjami na tematy filozoficzne, socjologiczne, 
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psychologiczne , es.tetycz ne i polityczne, dał wy
raz wielokrotnie przez siebie wypowiadanym 
przekonaniom o totalnym foryzysie kultury eu
ropejskiej, zagrożonej . - jak sądził - przez po
wszechną uniformizację życia społecznego i nad
ciągający przewrót socjalny, Jednocześnie stwo
rzył przenikliwy, karykaturalnie-wyjaskraw iony 
obraz rozkładu ówczesnego społeczeństwa pol-· 
skiego, zwłaszcza jego elity intelektualno-arty
stycznej i politycznej . Losy postaci powieścio 

wych miały zarazem ilustrować jego teorię me
tafizycznego „nienasycenia", przez które rozu
miał dążenie do poznania indywidualnej „tajem
nicy bytu" na wszystkich dostępnych człowieko
wi drogach - od twórczośc i artystycznej po in
tensyw ne doznania erotyczne. 

Wielka Encyklopedia Powszechna 

SONATA BELZEBUBA 

„Twórczość artysty należy do porządku popę
dowego. Jasna świadomość zajmuje w niej nie
wiele miejsca. Ma on poczucie, że wszystko, cu 
tworzy, zostało mu podyktowane. Można b;J 
rzec, iż działa w nim jakaś ciemna siła, której 
prawo jest mu nieznane."-pisał Arnold Schon
berg, a to sformułowanie znakomitego kompo
zytora warto mieć w pamięci przy poszukiwa
niu istotnego sensu witkiewiczowskiej „Sonaty 
Belzebuba". Wynika z niego bowiem, że arty
sta - jeśli rzeczywiście chce być artystą -
musi przekreślić siebie jako podmiotowość , t zn. 
zrezygnować nie tylko z samowiedzy, lecz nadto 
z wszelkich uczuć i dążeń, z jakiejkolwiek 
spontanicznej aktywności, a więc z życia po 
prostu. Wyłącznie przez sprowadzenie się do 
roli wewnętrznie pustego medium czy instru
mentu, artysta pozwoli przejawić się owej ciem-
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nej, czy li nie prześwietlonej przez rozum sile, 
która odtąd będz ie posługiwać s ię nim - grać 

na nim. Ten akt duch'Jwego samobójstwa sta 
nowiącego nieuchronną cenę twórczości, wymaga 
przede wszystkim odwagi. To też Schonberg pi
s;ze: 

„ A rtysta, który ma odwagę, polega całkowi 

cie na swym i nstynkcie. I tylko ten, kto polega 
na swym instynkcie, ma odwagę . I tylko t en, 
kto ma tę odwagę , jest artystą". 

„Rzecz dzieje się w wieku XX w Mordowarze , 
na Węgrzech". Pogrążony w życiu, bohater 
„Sonaty Belzebuba", miody kompozytor Istvan 
Szen tmichaly i, nie jest w stanie stworzyć dzieła 
na miarę swych wymagań . 

„Czuję w sobie - mówi - pr zestr zenno 
- słuchową wizję tonów, k tórej nie mogę ująć 

w t rwaniu. Jakbym wach larz zwinięty trzymał 

w rękach bezsilnych i n ie mógł go rozwinąć 

i ujrzeć obrazu, który jest gotów w kawałkach 

na każdej z jego części. Widzę niedorzeczne 
strzępy czegoś, jak na zmi eszan'ej bezładnie ła

migłówce z k locków, ale całość tego ukrywa 
przede mną jakiś tajemniczy cień." 

Niemoc Istvana wyraża się tedy w jego nie 
zd olnośc i do scalenia części, do znalezienia for 
my - jedyne j dopuszczalne j organizac ji ma
te ri ału dżwiękowego. Takiej zasady scalające j 

nie dostar cza mu „trwanie"; użytek, jaki Wit 
kiewicz zwykł czynić gdzie indziej z tego słowa, 
pozwala wnosić, i ż jest ono nazwą wypełnionego 

przez przeżycia czasu podmiotowości własnej . 

Uczasowiona podmiotowość przeciwstawia się 

tedy rozwiniętemu w przestrzeni światu tonów, 
a wraz z tym przesta je by ć dl ań źródl·em ca ·
l ośc i i sensu. Należy zatem szukać ich poza je j 
obrębem ; wzmianka o „tajemniczym cieniu" su
geruje , że znajdują się one w sferze niedostęp
ne j dla wzroku wewnętrznego, dla umysłu , 

w wy j ęte j spod nadzoru r efl eksji sferze popę -

dowej . 
Z przek onania Is tva na, iż całość nie uobecnia 

s ię jasne j świadomośc i koresponduje odrzucenie 
przezeń tradycyjnego pojmowania dzieła mu
zycznego jako stanowiącego odbicie czy wyraz 
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życia, uznanie go natomiast za twór w pełni 

autonomiczny i samowystarczalny: 
„Ja nie chcę życia wyrażonego w dźwiękach, 

tylko żeby tony samę żyły i walczyły między 

sobą o coś niewiadomego." 

W zdaniu tym można się dopatrzeć pochwały 
dysonansu, który odgrywa tak istotną rolę w no
wej muzyce. Istvan pragnie zatem „dojść do czy
stej muzyki", tzn. do muzyki pozbawionej , jak 
mówi, współczynnika emocjonalnego, nieistotne
go artystycznie. Przypomina to wypowiedziany 
gdzieś przez Schonberga postulat tworzenia mu
zyki „bez zwierzęcego ciepła", powtórzony na
stępnie w nieco innym brzmieniu przez man
nowskiego Adriana Leverkiihna. Nie ulega więc 
kwestii, że mamy tu do czynienia z kompozyto
rem nowoczesnym, lub, używając terminu, który 
pojawia się w samej sztuce, „futurystycznym", 
toteż Witkiewicz zasadnie każe mu marzyć 

o wydrukowaniu owego dzieła w Universal
-Edition, znanym wiedeńskim wydawnictwie 
muzycznym, publikującym utwory przedstawi
cieli awangardy (m.in. Schonberga, Bartoka, 
Janacka, Szymanowskiego). 
Przeciwieństwo między muzyką a życiem jest 

wpisane w sam program artystyczny Istvana - -
przynajmniej o tyle, o ile dzieło muzyczne nie 
ma być, jego zdaniem, uprzedmiotowionym cza
sem podmiotowości, utrwalonym w dźwiękach 

przeżyciem wyzwalającym w słuchaczu reakcję 

emocjonalną. Tchórzostwo przeszkadza jednak 
młodemu kompozytorowi w wyprowadzeniu 
praktycznych konsekwencji z uznania tego prze
ciwieństwa, w ostatecznym odwróceniu się od 
banalnego, filisterskiego życia; kusi go zwłasz 

cza miłość . Wahania między muzyką a życiem 
wypełniają pierwszy akt sztuki; życie łączy się 

z uczuciami (miłość do Krystyny, wyzwanie na 
pojedynek barona Sakalyi) , muzyka zespolona 
jest natomiast z przeznaczeniem, które dochodzi 
do głosu w starej legendzie o sonacie Belzebuba, 
opowiedzianej bohaterowi przez babcię Julię, 

zajmującą się stawianiem kabały, chiromancją 

i astrologią. Wysłuchanie legendy przygotowuje 
Istvana do wejścia w komitywę z szatanem. 
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Istvan potrzebny był Belzebubowi-Baleasta
darowi wyłącznie do stworzenia muzyki, jakiej 
dotąd jeszcze nie było. Z chwilą, gdy spełnił 

on swe zadanie, gdy „metafizyczne, osobowe, 
włochate, zębate, krwawe zło spiętrzył i wypu
czył bezwstydnie w krystaiicznej formie czystej 
muzyki, złowrogiej, jak najazd Hunnów" - jego 
dalsze istnienie traci swe racje. Pojawi się on 
jeszcze w akcie trzecim, ale już tylko jako żywy 
trup; jego utwory są od początku dziełami po
śmiertnymi, gdyż oddając się we władzę Belze
buba, zrezygnował z życia. Toteż fizyczna śmierć 
Istvana - powieszenie się na szelkach u wej
ścia do sztolni - podyktowana jest jedynie 
przez chęć unaocznienia tego, że opowiedziana 
na wstępie legenda spełniła się w każdym szcze
góle. 

Powiedziawszy to wszystko, trzeba jednak od 
razu dodać, że wątek muzyczny nie wyczerpuje 
omawianej sztuki i że poważne podejście do pro
blematyki estetycznej koliduje w niej z charak
terystyką większości postaci, konsekwentnie 
kompromitowanych przez autora. Kompromita
cja ta obejmuje częściowo nawet Istvana nie 
jako artystę, lecz jako człowieka. W pewnym 
momencie pragnie on uciec z piekła do cioci, 
odstąpić od zamiaru tworzenia i pogrążyć się 

w spokoju życia ; Belzebub przywołuje g0 do 
posłuchu biciem pięścią po głowie. Również sam 
Belzebub okazuje się ośmieszony; rogi przyprawił 
mu przecież kochanek żony, Jose de Estrada, 
ambasador hiszpański w Brazylii. Idea bezpłod
nego szatana, niezdolnego do miłości, jest tu 
wyrażona w tonacji typowo komediowej. Wśród 
pozostałych osób spotykamy ba·rona Sakalyi, 
„który jest niczym, takim dobrze ubranym, 
świetnie strzelającym i bez zarzutu ułożonym 
niczym"; jego matkę, sawantkę i snobkę, oba
wiającą się nade wszystko mezaliansu syna; de
moniczną kobietę, Hildę Fajtcacy; Krystynę, 

niewinne, a zarazem przewrotne dziewczątko, 
które uwodzi wszystkich mężczyzn po kolei. Sło
wem, jest to galeria oryginałów, zaludniających 
również inne utwory Witkiewicza. Wszyscy oni 
uczestniczą w tragedii artysty, choć są raczej 
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pozostałych osób spotykamy barona Sakalyi, 
„który jest n iczym, takim dobrze ubranym, 
świetnie strzelającym i bez zarzutu ułożonym 
niczym"; jego matkę, sawantkę i snobkę, oba
wiającą się nade wszystko mezaliansu syna; de
moniczną kobietę, Hildę Fajtcacy; Krystynę, 

niewinne, a zarazem przewrotne dziewczątko, 
które uwodzi wszystkich mężczyzn po kolei. Sło ·
wem, jest to galeria oryginałów, zaludniających 
również inne utwory Witkiewicza. Wszyscy oni 
uczestniczą w tragedii artysty, choć są raczej 
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postaciami ze sztuki kryminalno-humorystycznej. 
Osoby występujące w „Sonacie Belze buba" 

należą we własnym mniemaniu do „dawnego 
świata wielkich panów życia i śmierci"; na
prawdę są jednak tylko jego pogrobowcami. Ich 
arystokratyczne tytuły nie mają żadnego pokry
cia w możliwościach działania, stanowienia o lo
sie innych ludzi i o swoim własnym . Są pustym 
dżwiękiem , co stwierdza Istvan, gdy m ówi: 
„ Honor jest przeżytkiem - nikt nie potrafi dziś 
podać ścisłe j definicji tego pojęcia". Mieszkańcy 

Mordowaru żyją pogrążeni w przeszłości: „typo
wy mordowarski wieczór" - to w ieczór wspo
mnień. Nie dostrzegają on i, z wyjątkiem ple
bejki, b abci Julii , że są anachroniczn i, że „dziś 

lepiej być po tamtej stronie", że ich pretensj e 
do wyższośc i nie mają realn ych pods taw. Zna
miennym tego przykładem jes t baron Sakalyi; 
nie ma w nim nic z indywidualności w wielkim 
stylu dawnych panów, to zwykły sentyment<1lny 
bubek, który nie pot rafi da ć sobie rady z ko
chanką , objawia skłonności samobójcze, a p u 
przegranym pojedynku popada w stan ckliwego 
zachwytu. Wszyscy ci arystokraci odznaczają si c~ 

zresztą zwyczajną głupotą , p rzys trojoną co naj
wyżej - jak w przypadku baronowej w po
zory u czonośc i. Nie umiej ą nawet wyciągnąć 

wniosków z tego, co się dzieje w ich oczach. 
Jeszcze po wizycie w piekle baronowa, de 
Estrada i Saka lyi snują plany , które wyrażnie 
wska zują, że również w przyszłośc i pra gr:ą oni 
zachować przeszł ość, nieświadomi tego, że wyrok 
nie nauczyli; wydaje s ię im, że decydują , a w 
ju ż zapadł . Niczego nie zrozumi eli i ni czego sic; 
rzeczywisto ści są od począ tku do końca igraszką 
w ręku pr zeznaczen i;:i, ucieleś nionego w osobie 
Baleastadara , który pos tanawia „przerwać m or -
dowarski urok cichyc h nastrojów", aby umożl i 

wić Istvanowi przeżycie siebie jako artysty. 
P rzeznaczenie utożsamia się w tym przypadku 

z konieczn ością historyczną, która nieustępliwie 

zmierza do uni cestwienia dawnego św ia ta i jego 
epigonów; gdy uważa si ę indywidualność za coś 
wartościowego, to niepodobna bez zastrzeżeń za
a kceptować te j koniecznośc i , która jawi si ę za -
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tern jako siła zewnętrzna, obca i wroga - jako 
przeznaczenie. Ale tak jawi się ona samemu Wit
kiewiczowi; jego arystokratyczni bohaterowie 
nie tylko nie ogarniają sensu wydarzeń lecz 
nawet nie d ostrzegają kryjące j się za ni~i ko
niecznośc i. P rzypomnijmy wywody baronowej: 

„ To wszystko dobrze, ale czemu właśnie tak 
ma się to odbywać? W tym nie ma żadnej ko
nieczności, c'est contingent tout cela - czysty 
przypadek." 

Krótko mówiąc, arystokratyczni bohaterowie 
„Sonaty Belzebuba" są nosicielami świadomości 
fa łszywej i właśnie dlatego giną wyszydzeni 
i skompromitowani. 

P rzekonanie o nieuchronności końca dawnego 
świata i pogodzenie się z procesem mechaniza
cji, ale tylko w tym zakresie , w jakim prowadzi 
on do ustanowienia bardziej sprawiedliwych 
stosunków społecznych, skłaniają Witkiewicza 
do okazywania pogardy niedobitkom arystokra
cji trzyma j ącym się kurczowo pozorów minio
nej świetnośc i i bi orącym te p ozory za rzeczy
wis t ość; wyrazem tej postawy autor a są wszyst
kie komediowe czy kryminalno-humorystyczne 
elementy „Sonaty Belzebuba". Ale pr zemiany, 
które likwiduj ą arystokracj ę, budzą zarazem 
w Witkiewiczu sprzeciw, ponieważ zwiastują 

rychły zanik wszelkiej indywidualn ośc i i nie
odłącznie zespolonej z nią sztuki ; z tej perspek
tywy proces mechanizac ji jawi się jako zjawisko 
negatywne, p rzyn oszące zag ładę kultury - jako 
przeznaczenie. Ta sama historiozoficzna diagno
za, która przejawia s i ę w „ Sonacie Belzebuba" 
przez elementy komediowe, dochodzi zatem do 
głosu również w tragicznym wątku artysty. 
Artysta nie może tworzyć sztuki w obrębie is t
niejące j kultury, ponieważ zasadza się ona na 
zaprzeczeniu indywidualności. Musi więc - jeśli 

ma by ć artystą - postawić się całkowicie poza 
kulturą, ulec zupełnemu wyobcowaniu z niej, 
tzn. odrzucić wszelką tradycję i konwencję, wy
rwać się spod nadzoru refleksj i, aby w ten spo
osób wyzwolić tkwiące w nim aspołeczne popędy 
i umożli wić im nieskrępowane wyrażenie się. 

Ratując dzięk i temu swą zdolność tworzenia, 
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artysta stawia się ponad całą ludzkością; dąże
nia i życie wszystkich innych osobników są 

w jego oczach usprawiedliwione wyłącznie o ty
le, o ile przyczyniają się do narodzin dzieła 

sztuki. W tym przypadku przeznaczenie jest już 
nie koniecznością historyczną, lecz skra jnie ego
istycznym popędem , który konstytuuje jednost
kę jako indywidualność. 

Dialog nr 3/1970, fragmenty art. pt. „Konfronta cje: 
Witkiewicz zredukowany do absurdu ". 

I 

r 

l 
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Z REGULAMINU 
FIRMY 

„S. I. WITKIEWICZ" 
W ARSZ~A WA 1932 

Motto: 
Klient musi być zadowo lony 
N ieporozumienia wykluczone. 

REGULAMIN WYDRUKOWANY JEST 
W TYM CELU, ABY OSZCZĘDZIĆ FIR
MIE MÓWIENIA PO WIELE RAZY 
TYCH SAMYCH RZECZY. 

§ 1. PORTRETY WYTWARZA FIRMA 
W NASTĘPUJĄCYCH RODZAJACH: 

1. TYP A. RODZAJ STOSUNKOWO 
NAJBARDZIEJ TZW. „WYLIZANY". 

Odpowiedni raczej do twarzy kobie
cych, nie męskich. Wykonanie „gład
kie", z pewnym zatraceniem charak
teru, na korzyść upiększenia, względ
nie zaakcentowania „ładności". 

2. TYP B. RODZAJ BARDZIEJ CHA-
RAKTERYSTYCZNY, JEDNAK BEZ 
CIENIA KARYKATURY. 

Robota bardziej kreskowana, mz 
typ A z pewnym podcięciem cech cha
rakterystycznych, co nie wyklucza 
„ładności" w portretach kobiecych. 
Stosunek do modelu obiektywny. 
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3. TYP B + D. SPOTĘGOWANIE 

CHARAKTERU GRANICZĄCE Z PEWNĄ 
KARYKATURALNOŚCIĄ. 

Głowa większa, niż naturalnej wiel
kości. Możliwość zachowania w por
tretach kobiecych „ładności", a nawet 
jej spotęgowania w kierunku pewnego 
tzw. „demonizmu" . 

§ 3. WYKLUCZONA ABSOLUT IE 
JEST WSZELKA KRYTYKA ZE STRO
NY KLIENTA. 

Portret może się klientowi nie podo
bać, ale firma nie może dopuścić do 
najskromniejszych nawet uwag, bez 
swego specjalnego upoważnienia. 
Gdyby firma pozwoliła sobie na ten 
luksus: wysłuchiwania zdań klientów, 
musiałaby już dawno zwariować. Na 
ten paragraf kładziemy specjalny na
cisk, bo najtrudniej jest wstrzymać 
klienta od zupełnie zbytecznych wypo
wiedzeń się. Portret jest przyjęty, lub 
odrzucony- tak, lub nie, bez żadnego 
umotywowania. Do krytyki należy 
również konstalowanie podobieństwa 
względnie niepodobieństwa, uwagi co 
do tła, zakrywanie ręką części naryso
wanej twarzy, w celu dania do zrozu
mienia, że ta część właśnie się nie po
doba, powiedzenia takie jak: „jestem 
za ładna", „czy ja jestem taka smut
na?" „To nie ja jestem" - w ogóle 
wszystko i to tak pod względem do
datnim, jak ujemnym. Po namyśle, 
ewentualnie po poradzeniu się osób 
trzecich, klient mówi tak (lub nie) 
i koniec - po czym podchodzi (lub 
nie) do tak zwanego „okienka kasowe
go", tzn. po prostu wręcza fi rmie umó
wioną sumę. Nerwy firm y ze względu 
na niesłychaną trudność zawodu tej
że, muszą być szanowane. 
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§ 4. Niedozwolone jest pytanie się 
firmy o jej zdanie o wykonanym por
trecie, jako też wszelkie rozmowy na 
temat rysunku znajdującego się w ro-

. bocie. 
§ 5. Firma zastrzega sobie prawo 

rysowania bez świadków, o ile to jest 
możliwe. 

§ 6. Portrety kobiece z obnażonymi 
szyjami i ramionami są o jedną trze
cią droższe. 
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Każda ręka kosztuje jedną trzecią 
ceny. Co do portretów z rękami , lub 
w całej figurze - umowy specjalne. 

§ 7. Portret nie może być oglądany, 
aż po ukończeniu. 

§ 8. Technika jest mieszaniną wę
gla, kredek, ołówka i pastelu. 

Wszelkie uwagi techniczne są wy
kluczone, jak również żądanie popra
wek. 

§ 9. Firma podejmuje się wykona
nia portretów poza lokalem firmowym 
jedynie w wypadkach wyjątkowych 
(choroba, podeszły wiek itp.) przy 
czym musi być gwarantowana firmie 
skrytka, w której można by pod klu
czem przechowywać nieukończony 
portret. 

§ 10. Klienci są obowiązani zjawiać 
się punktualnie na seanse, gdyż czeka
nie źle wpływa na nastrój firmy i mo
że źle wpłynąć na wykonanie wytwo-
ru. 

Firma „S. I. Witkiewicz" 

LISTY S. I. WITKIEWICZA 
DO 

BRONISŁAWY 
WŁODARSKIEJ 

26/12 1937 

Najdroższa Broneczku: tak mi się 
samo napisało . Piszę do Pani z samego 
dna nędzy psychofizycznej wywołanej 
popojkami świątecznemi: 2 dni piłem 
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małymi (względnie) dawkami i dziś 
skumulowało się to w stan, w którym 
ja „,cochon triste" (Bourget) jestem 
doprawdy godny pożałowania. I nie 
pomoże nic tu Filozofia, bo umysł za
truty oparami Alk. widzi wszystko 
w potwornym zwierciadle absolutnego 
metafizycznego zniechęcenia - widzi 
Prawdę, którą w codziennym „krzą
taniu się" zasłaniamy przed sobą ty
siącem drobnych spraw i wielkich 
idej. 
Wypiłem ostatnio 3 bomby na gląt

wę i jest mi trochę lepiej. 
Miałem dość dużo obstalunków i to 

w arystokracji; 10 dni poniżej księcia 
(samca czy samicy) jam nie rysował, 
o Pani. Pozatem przygotowuję odczyt, 
który mam mieć w Tow. Fil. w pacz. 
stycznia. Chcę zrobić mały skandal.. 
Konflikty uczuciowe są tak straszne, 
że włosy stają pod pachami. Nie mogę 
się wyrzec pewnych rzeczy i cierpię 
straszliwie tym bardziej, że im więcej 
świństwa, tym uczucia się bardziej 
jeszcze sublimują i grozi zupełny 
obłęd i „ razwał". 

A tu wojna nadchodzi na lato na 
pewno. 

Ludzie pełzną na mnie jak karalu
chy do miodu i oblepiają zwartym 
pierścieniem i z trudem znajduję 
chwilę ciszy dla pracy istotnej (Fil), 
bez której nie mam prawa do życia. 

Bardzo Panią kocham i całuję rącz
ki bardzo serdecznie. 

J e j wierny rycerz Witkacy 
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7.VI.1938 

Najdroższa Broneczko: Donoszę Pa
ni, że moje sprawy poszły źle 
i o s t a t n i a n a d z i e j a p o p r a
w y z ginęła. Nikt nic nie może 
poradzić . Myślę, że tego nie przetrzy
mam i będę musiał się po prostu zabić, 
bo życie w ciągłej męczarni jest nie
możliwe. Wczoraj rozstrzygnęło się 
wszystko ostatecznie . Drugi dzień nie 
mogę pracować i chwilami umysł mi 
się mąci . Wszystko jest przeciw mnie
jak się zaczęło w te przeklęte urodzi
ny tak trwa dotąd. Żona chora, por
tretów mało, ze stypendium są trud
ności - jednym słowem zupełna ruina 
życia . Bardzo mi brak Pani, bo może-· 
by Pani mnie trochę pocieszyła, jeśli 
o uleczeniu mnie z moich męczarni 
nie ma mowy. Będę się starał wy·
brnąć, ale trudności są wprost nie„ 
przezwyciężone, bo wszystko jest 
przeciw mnie . Dotąd pracowałem du
żo, ale okazało się, że żyłem nadzieją 
innego rozwiązania podświadomie. Te
raz jak to zniknęło, coś się we mnie 
załamało ostatecznie. A mimo wszyst
ko umierać mi się nie chce i mam coś 
jeszcze do zrobienia. Całuję Panią 
z prawdziwą przyjaźnią 

J e j Witkacy 
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7 VI 1939 

Szanowna i Kochana Pani: Dzięku
ję Pani za b. ciekawy choć ponury 
list. Ja też wpadłem w pesymizm osta
teczny. Ciągła walka na krawędzi nę
dzy staje się zbyt męcząca. Nastrój 
wojenny zarżnął mnie firmowo. Ale 
jakoś i tak dużo miałem tego w Kwiet
niu i pocz. Maja. I teraz (wyobraź so
bie Pani) rysuję Panią Żurkiewiczową 
z Tow. Opieki nad zwierzętami. Może 
dlatego się do mnie zgłosiła właśnie -
jako do zwierzęcia, które potrzebuje 
opieki. W skutek tych rzeczy Fil. osła
bła - ale się wzmocni. I tu muszę za
cząć życie podziemne, osiągnąwszy 
perihelium jawnej działalności i tak 
jak na dyletanta znacznej. Muszę (po
noć) wyjechać do hrabiny O'Brien de 
Lancy w okolice Grodna na występ 
gościnny. O ile to się uda, przyjadę na 
pożegnalny występ gościnny do Zako
panego przed W eltkatastrofą. 

Oto zamierzenia najbliższe. 
Z Dalszych śmierć uśmiecha mi się 

najlepiej: pisałem do Langiera: szosa 
asfaltowa w słońcu z drzewkami, za
kończona żółtą bramą, za którą zupeł
na mgła i nicość . 

Charakterystyka Sieroży świetna. 
Był u mnie 14 g. dumny i nonszalanc
ki. 

Całuję rączki Pani z niezmierną 
przyjaźnią. 

Witkacjusz 

To był ostatni list. Po czym przyje
chał na lato jak zwykle do Zak. po raz 
już ostatni. (Br. Wł. L.) 
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SYLWETKI 

WŁADYSŁAW JEŻEWSKI 

Władysław Jeżewski (u r. w 1932 r.) ukończył 
Wyższą Szkołę Teatralną w Łodzi w 1957 r. 
W łódzkim teatrze 715 debiutował jako ak tor 
jeszcze w czasie studiów. Następnie pracował 
kolejno w teatrach Białegos toku , Bydgoszczy, 
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Koszalina, Olsztyna, a od 1969 roku przeniósł się 
do Torunia. Z licznych ról jakie odtwarzał w 
ciągu kilkunastu lat swojej kariery aktorskiej 
do najbardziej znaczących należą: Jasiek w 
„Weselu" Wyspiańskiego, Mitch w „Tramwaju 
zwanym p-0żądanym", Wiliamsa, Trausen w 
„Skandalu w Hellbergu" Broszkiewicza, Król 
Francji w sztuce Anouilha „Becket czyli honor 
Boga", Podkolesin w „Ożenku" Gogola, Stomil 
w „Tangu" Mrożka i Polloniusz w „Hamlecie" 
Szekspira. W ostatnim sezonie na szczególne 
wyróżnienie zasługują dwie role Władysława Je
żewskiego: Johanes IV w „Końcu księgi VI" 
Broszkiewicza i Burmistrz w „Smoku" Szwarca. 
Był on również reżyserem szeregu spektakli, 

m.in. „Oskarżonych" Abramowa i Jareckiego 
oraz „Milczenia" Haya w Koszalinie, „Wyznań 
mordercy" Smożewskiego w Olsztynie, a także 

własnej sztuki „Starzy znajomi" w Toruniu. 
Inne jego sztuki to „Obwinieni" i „śmierć Mi -
lenga". Władysław Jeżewski zajmował się także 
pracą dziennikarską pisząc recenzje, felietony, 
teksty satyryczne i piosenkarskie. 

W ANDA RUCIŃSKA 

Odtwórzcyni roli Babci Julii w „Sonecie Bel
zebuba" Wanda Rucińska występuje już po raz 
czwarty w sztukach Witkacego. W pierwszej 
inscenizacji Hieronima Konieczki „W małym 

dworku" w Bydgoszczy grała rolę Widma, w 
„Nowym Wyzwoleniu" Gosposi, a w toruńskiej 

„Matce" 2 lata temu rolę tytułową. 
Ta zna na aktorka jest wychowanką teatru byd

goskiego, w którym debiutowała i zdała egzamin 
aktorski. Z pierwszych lat jej pracy na scenie 
bydgoskiej godne uwagi były m.in. role Meli 
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w „Moralności Pani Dulskiej", Helenki w „Gru
bych rybach" Bałuckiego, Maszeńki w „Rewizo
rze" Gogola, Abigail w „Szklance wody" Scri
be'a. W latach późniejszych częściej grywała role 
psychologiczne i charakterystyczne np. Sofronc 
w „Obronie Ksantypy" Morstina, Prozerpina 
w „Candydzie" Shawa, Marta w „Głupim Jaku
bie" Rittnera, Pani Webb w „Naszym mieście" 
Wildera, Nora w „Norze" Ibsena, Królowa w 
„Beckecie" Anouilha. 

Szereg interesujących ról stworzyła Wanda 
Rucińska w Szczecinie, gdzie przeniosła się 

w połowie lat 60-tych, po krótkim pobycie 
w Poznaniu i Koszalinie: Królowa Małgorzata 

w „Ryszardzie III" Szekspira, Żona w „Policjan
tach" Mrożka, Wiedźma w „Macbecie" Szekspi
ra, Lili w „Lecie" Rittnera. 

Do Torunia wróciła w roku 1969. 

Inspicjent: 

Łukasz Moryciński 

Kontrola tekstu: 

Barbara Tomaszewska 
Asystent scenografa: 

Mirosław Czarny 
Oświetlenie: 

Eugeniusz Otremba 
Kierownicy pracowni krawieckich: 

Stefan Snopek 
Helena Cybula 

Pracownia kapeluszy damskich: 

Helena Reddigk 

Kierownik pracowni perukarskiej: 

Eugeniusz Orłowski 
Kierownik pracowni stolarskiej: 

Jan Sypek 
Prace malarskie: 

Alojzy Klimek 
Prace modelatorskie: 

Edmund Zientarski 

Rekwizytor: 

Michał Staszkiewicz 
Pracownia szewska: 

Jan Borowiec 

Prace farbiarskie: 

Eleonora Murawska 
Brygadier sceny: 

Zygmunt Trzciński 



KRONIKA TEATRU 12 czerwca br. zmarł po długiej i ciężkiej cho
robie długoletni dyrektor naszego Teatru, inicja
tor i organizator Festiwali Teatrów P olski Pól
nocnej Hugon Moryciński. Ur. 30 VII 1904 r. 
w Stopnicy w woj. kieleckim w r. 1931 rozpocząt 
pracę w „Reducie" Osterwy, a następnie w pro
wadzonym przez Arnolda Szyfmana Teatrze 
Polskim i Małym w Warszawie. Po uzyskaniu 
dyplomu reżyserskiego w r. 1935 objął kierow
nictwo Teatru P opularnego, a następnie Teatró\V 
Miejskich w Łodzi. Po wojnie był kolejno dy
rektorem i kierownikiem artystycznym teatrów 
w Kielcach, Szczecinie, Gdańsku i Rzeszowie. 

W r. 1958 objął dyrekcję Teatru Ziemi Po
morskiej w Bydgoszczy i Toruniu , a od 1961 
usamodzielnionego teatru toruńskiego. Uczeń Li
manowskiego i Osterwy starał się kontynuować 
zarówno ich założenia programowe jak i linie: 
repertuarową swego wielkiego poprzednika w 
tym teatrze Wilama H orzycy. Wystawiał naj
wybitniejsze pozycje narodowej klasyki „Dzia
dy", „Kordiana", „Noc listopadową", „Warsza
wiankę". Przyciągnął do współpracy z teatrem 
wielu znanych reżys·erów, którzy zrealizowali 
szereg interesujących przedstawień. 

Za swoją działalność artystyczną i społeczną 

otrzymał szereg nagród i odznaczeń m.in. Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakę 

Zasłużonego Działacza Kultury, odznakę Za 
Szczególne Zasługi dla Rozwoju Województwa 
Bydgoskiego, nagrody I stopnia WRN w Rzeszo
wie i Bydgoszczy oraz wiele nagród festiwalo
wych za reżyserię i inscenizację. 

W uroczystym pogrzebie Hugona Morycińskie
go wzięły udział delegacje wszystkich teatrów 
Polski północnej , a także wielu ludzi teatru z ca
łego kraju. Zmarłego pożegnał w imieniu władz 
wojewódzkich kierownik Wydziału Kultury 
WRN w Bydgoszczy Czesław Kościecha, a w 
imieniu teatru, którym kierował przez tyle lat 
dyrektor i kierownik artystyczny Michał Ro
siński. 






