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KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

1885 24 lutego urodził się w Warszawie Stani
sław Ignacy Witkiewicz, jedyny syn Marii 
z Pietrzkiewiczów i Stanisława Witkiewi
cza. 

1890 ze względu na zły stan zdrowia St. Witkie
wicza rodzina przenosi się na stale do 
Zakopanego. 

1890-1904 sq to lata spędzone przez Witkacego 
w Zakopanem, które cieszyło się wówczas 
szczególną popularnością wśród pisarzy 
i artystów, uchodząc za skarbnicę 
pierwotnych wartości ludowych i narodo
wych (do czego walnie przyczynił się St. 
Witkiewicz jako twórca stylu zakopiańskie
go). Witkacy kształci się pod kierunkiem 
ojca . 

1903 składa egzamin maturalny w lwowskim 
gimnazjum. 

1904 Witkacy odbywa podróż do Niemiec 
i Włoch. Po powrocie podejmuje (na krót
ko) studia w krokowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Procuje w pracowni J. Mehoffera 
g potem J. Stanisławskiego. 

1908 podróż do Paryża. 

1910-1911 powstaje, nie wydana za Życia Witkacego 
jego pierwsza powieść pt. 622 upadki Bun
ga czyli demoniczna kobieta. 

1914-1918 wyrusza do Australii jako rysownik i foto" 
graf w ekspedycji etnograficznej Bronisława 
Malinowskiego; stąd po wybuchu I wojny 
światowej przybywa do Rosji, gdzie jest 
bezpośrednim świadkiem wydarzeń wojen-
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. nych i rewolucyjnych jako oficer carskie
go pułku .gwardii. 

.~ 

191.8 · ,po powrocie do ktaju osiada w Zakop.a
nem. 

1918-1922 związuje się z awangardową grupq artys
tyczną formistów krokowskich, do której 
należeli: August Zamoyski, Andrzej i Zbig
niew Pronaszkowie, Tymon Niesiołowski, 
Tytus Czyżewski . 

1919 powstaje traktat pt. Nowe formy w malar
stwie, .który zawiera wykład ontologii 
Witkacego, estetyki Czystej Formy, histo
riozofii i malarskiej praktyki. 

1920 p isze sztukę pt. Tumor Mózgowicz. 

1921 powstają dramaty: Kur ka wodna, W małym 
dworku. Krakowski Teatr irn. J. Słowackiego 
wystawia Tu mora Mózgowicza. 

1922 powstają dramaty: Mątwa, Jon Maciej 
Karol Wścieklica. Teatr im. J. Słowackiego 
wystawia Kurkę wodną. Ukazują się 
Szkice estetyczne, które Witkacy przedsta
wia, jako „dopełnienie i rozszerzenie No
wych Form". 

1923 30 kwietnia odbywa się ślub Jadwigi 
z Unrugów i Witkacego . 
Powstaje dramat Wariat i zakonnico, uka
zuje się książka pt. T eotr zawierająca pole
miki skupione wokół Wstępu do teorii 
Czystej Formy w teatrze. Toruński Teatr 
Miejski wystawia W małym dworku. 

1924 powstaje dramat pt. Matka. Toruński Te
atr Miejski wystawia Wariata i zakonnicę. 

1925 Witkacy pisze sztukę pt . Sonato Belzebuba. 
T eotr im . A. Fredry w Warszawie wystawia 
Jano Macieja Karola Wścieklicę. 

1926 powstaje dramat pt. Nowe wyiWolenie. 

1927 powstaje powieść Pożegnanie jesieni. 

1928 po porzuceniu ma1arstwa (ok. 1925 r.) 
Witkacy postanawia wykorzystać swe talen
ty rysownika i karykaturżysty. Ogłasza Re
gulamin, Firmy Portretowej$; /.·Witkiewicz. 

1930 pisze powieść Nienasycenie, uznaną póź
niej za najwybitniejsze z jego azieL 
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1932 rozpoczyna pisanie kolejnej pow1esc1 za
tytułowanej Jedyne wyjście, pracy tej jed
nak nie ukończył. 
Wydaje dziełko o narkotykach pod długim 
tytułem Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, 
morfina, eter, appendix. 

1934 powstaje dramat pt. Szewcy. 

1935 ukazuje się traktat filozoficzny pt. Pojęcia 
i twierdzenia implikowane przez pojęcie 
istnienia. 

1936 przygotowuje Niemyte dusze, będące po
pularnym wykładem teorii Freuda i Kret
schmera połączonych z oryginalną diagno
zą polskiej świadomości kulturalnej. 

1939 po wybuchu wojny Stanisław Ignacy Witkie 
wicz wyrusza na wschód, dociera do miej
scowości Jeziory na Polesiu, gdzie 18 wrze
śnia popełnia samobójstwo. 

SZTUKI STANtSt.AWA IGNACEGO WITKIEWICZA 

NA SCENIE TEATRU NOWEGO 

SONATA BELZEBUBA 

- reiyseria: Stanisław Kokesz, scenografia: 
Henri Poulain, muzyko: Mateusz Święci
clci, premiera: 24 li 1967 r.; liczba przed
stawień: 33, liqbo widzów: 11.31 l 

W MAŁYM DWORKU 

- reżys.e.ria: Witołd Zatorski, scel"lOgrafia: 
Liliana Jankowska, premiera: 12 XI 1970 r.; 
Malo. Sala li:czba przedstawień: 43, hczba 
widzów: 7.008, Duża Sala liczba przed
stawień: 4,, I i.cz ba widzów: 2.618 

JAN MACJE1 [(AROL WśCJEKUCA 
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- reżysąria.: Wajcieeh Pilanki, scenografia: 
Iwona Zaborowska, premiera : 31 X 1976 r .. 
licz.oo prieds:tawień: 8()1 liczbo widzów: 
12".5.ll 
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STANISŁAW IGNACV WllKlEWICZ 

( ... ) Niezależnie od różnic przekonań w jakichś proble

mach częściowych, każdy musi się zgodzić na to, że 

rozwój ludzkości idzie, zaczynając od najpierwotniej

szego zrzeszenia, w kierunku upośledzenia indywiduum 

na rzecz tego zrzeszenia, przy czym indywiduum to, 

w zamian za pewne wyrzeczenia się, otrzymuje inne 

korzyści, których by samo osiągnąć nie moglo. Podpo

ni:ądkowanie interesów jednostki intere.som ogółu -

oto najogólniejsze ujęcie tego procesu, który nazywa

my uspołecznieniem. W tworzeniu się społeczeństw są 

jednak dwa momenty zasadnicze, które musimy ściśle 

od siebie odróżnić, a mianowicie: moment władzy jed

nej jednostki, której władzę staro się ograniczyć bar

dzo mola stosunkowo grupa jednostek chcących wła

dzę tę dzielić między siebie, i moment, w którym, wszys

tko jedno, w jaki sposób, całe zrzeszenie dąży do tego, 

aby władzę rozdzielić równomiernie między wszystki'ch 

swoich czlonków, czyti samo sobą rządzić: moment 

morrnrchiczno-oligarchiczny i demokratyczny; to ostat

nie dążenie, jako osiągni~te, da się pomyśleć w pew

nych granicach jedynie, ponieważ władza wykonawcza 

spoczywać musi w rękach stosunkowo niewielu indywi

duów, ale muszą być one upoważnione do jej p~asto

wani-a przez cafie społeczeństwo . 

( ... ) Władca dzisiejszy jest tylko cieniem, nędzną kary

katurą w porównaniu ze swymi przodkami - on jest 

tylko wcieleniem wszystkich narodowych potęg i siła, 

która dawniej było udziałem jednego lub niewielu lu

dzi, dziś jest własnością całych narodów. Ale żyjemy 

w czasach, w których, poza uchodzącymi w przeszłość 

widmami narod"ów, pojawia się cień groźny dla wszyst

kiego co piękne, tajemnicze i jedyne w swoim rodzaju 

- cie.ń tego gnębionego przez wieki szarego tłumu, 

i urasta do strasrJ·iwycli rozmiarów obejmujących całą 

lud.zkośc. Jeszcze nie jest to widmo dość silne, ale jak 

na spirytystycznym seansie materializuje się ono coraz 

bardziej; już cwć jego lelckie dotknięcia i muśnięcia, 

które zmieniając się w uderzenia i razy, mścić będą 

męl<:i tych wszystkich nędznych istot, r których powstał. 
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Już w strachu przed tym cieniem władcy korzą się przed 

narodami, błagając je o tę siłę, którą dawniej mieli 

sami ze siebie, z bóstw, które ich porodziły. 

( ... ) Potęga władców, wsiąkając w porowatą masę tłu
mów, tworzyła życie ich jako oddzielnych narodów i nisz

czyła tym samym samą siebie. W dalszej transformacji 

swojej stwarzała siłę unoszącą się ponad narodami, 

której dążeniem jest, aby ludzkość pracująca fizycznie, 

wchłonąwszy wartości zdobyte przez władców materii, 

życia i tajemnic ducha, zaczęła rządzić się sama nie 

tworząc już nowych wartości, warunkiem których pow

stania jest samotność i potęga jednostek wyjątkowych. 

Chodzi tu o rozprzestrzenienie zdobytych przez nie skar

bów dla uszczęśliwienia najbiedniejszych członków 
ludzkości, aby i oni choć w części zakosztowali rozko

szy władania, która dotąd była im odjęta . Ten cień stra

szliwy, przed którym drżą władcy świata, który grozi zgu

bą pojmowaniu Tajemnicy Istnienia czyniąc z filozo

fów sługi swoich wymagań, i który artystów strąca na 

dno obłędu, to organizująca się masa dawnych niewol

ników, której olbrzymi żołądek i żądzo użycia wszystkie

go, co dotąd było jej odjęte, staje się prawem istnie

nia no naszej planecie . Walczyć z tym niepodobna 

i śmieszni są tylko ci władcy dzisiejsi, którzy z chęci 
utrzymania pozorów swej potęgi postępują jak ludzie, 

którzy rzucają się pod pociąg w celu jego zatrzymania . 

(„.) Aż nareszcie tłum ten, korzystając z nieporozumie

nia trzeciego stanu z królem, zatrząsł po raz pierwszy 

kajdanami w W ielkiej Rewolucji Francuskiej i jakkol

w iek popad ł w niewolę u tego stanu kupców i przemy

słowców, którzy p rzy jego pomocy spod jedynej władzy 
się uwolnili poczuł wtedy swoją siłę i chwili tej zapom
nieć już nie mógl . 

Jest to ·chwila przewalenia się naszej historii w dru

gą jej część, zasadniczo różną od pierwszej : masa sz~
rego tłumu wyciągnę/a swoje macki po władzę; moie 
je na chwilę cofnąć, ale b~ z większą jeszcze ~iłą wy

ciągnąć 'tysiące nowych i potężniejszych, oplatając c~~· 
łą ziemi~ .. w łączące się z sobą w nierozplątang sieć 
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organizacje, potężniejące i ujmujące twórczość przysz

łego życia. Ten szary potwór, którego tak dziś się boją 

wszyscy zdegenerowani potomkowie dawnych władców 

świata, ta wielomackowa mątwa, pajęcza masa przę

dząca lepką ciecz, zastygającq na konających ciałach 
narodów w ponadnarodowe związki dławiące wszystko, 

co nie podpada pod kat~gorie bezpośredniej dla niej 

użyteczności - to jest bóstwo naszej przyszłości nie

skończenie straszniejsze od tych, przed którymi korzyli 

się byli władcy ziemi. 

Kult tego bóstwa to jest religia przyszłej ludzkości 

wychowanej w tym samym kierunku przez chrześcijań

stwo, którego nauczyciele zdumieni są teraz sami nie

ocż.ekiwanym rezultatem, który to wychowanie dało, 

i z punktu widzenia kompromisowych zasad, które obec

nie wyznają przeciwni są jego dalszym konsekwencjom. 

Jakkolwiek kościół i umiarkowana demokracja wszyst

kich· krajów nie chce widzieć ostatecznych konsekwen

cji, przewrót dający naprawdę władzę w ręce klas pra

cujących przyjść musi, w tej czy innej formie; jest to 

tak nieuniknione jak to, że kamień stacza się na dót, 

zamiast toczyć się pod górę. ladna jednak organizacja 

nie może istnieć bez przywódców. Zawsze będzie ktoś 

jeden, jakaś jednostka o tęgiej głowie i żelaznej woli, 

która będzie stać na czele i rządzić daną grupą jedno

stek o wspólnych interesach. 

A więc czyż typ władcy zaginął istotnie, czyż tylko 
nie zmieniła się forma, a treść, tj. panowanie jednostki 
nad tłumem, nie została ta sama? Jest to złudzenie. Ta 
potężna jednostka przyszłości będzie miała tylko po
zory tej władzy, która dawniej była faktyczną; siła jej 
będzie się opierać na zupełnie innych podstawach. 
O ile dla dawnego władcy tłum był tylko miazgą, którą 
on według swej woli kształtował i sam dokonywał 

z własnej fantazji wielkich czynów przez tłum ten jak 
przez swoje posłuszne narzędzie pozbawione własnej 
woli - o tyle potężny pan nadchodzących czasów bę
dzie (a może jest już w stanie zarodkowym) tylko narzę
dziem w rękach masy dążącej do użycia materialnego 
i poczucia swej władzy, właśnie jako masy, w osobie 
swego „posłusznego naczelnika" jako prostym symbolu. 
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( ... ) Czeko nas potv;omo nudo mechanicznego bezdu

sznego życia, w którym mali świata tego pławić się będą 

w wolnych chwi1ach od zmniejszonej pracy w tym 

wszystkim, co z~:lobyłi wielcy panowie ducha dzięki wiel

kim panom życia i śmierci. Ale i to „menu" przeje się 

niedługo, a nawet już si~ przejada i nie zostanie nic 

nawet trawienie rzeczy dawnych. Nawet maskarady ma

sek przeszłości nie będą baw.ić twórców nowego życia. 

Bo nieprawdą jest, że ludzie przyszli będą swój wolny 

od pracy czas zużywać na to, oby poznawać prawdy 

i nasycać się pięknem. 

Poznawać prawdę mogq ci, co ją tworzą, i ci, dfa 

których była stworzona; pojmować piękno mogq ci, przez 

których i dla których się ono staje. Ludzie przyszłości 

nie będq potrzebować ani prnwdy. ani piękna; oni bę

dą szczęśliwi - czyż to nie dosyć? 

Stanisław Ignacy Witkiewicz „O zaniku 

uczuć metafizycznych w zwłqzku z roz

wojem społecznym" (fragmenty rozpra

wy ukończonej 13.lX.1918 r.) 
Przedruk z: St. I. Witkiewicz Nowe 

formy w malarstwie. Szkice estetyczne. 

T-eatr. PWN 1974 r. 
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