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Janus-i Degler 

„SONATA BELZEBUBA" 

CZYLI ZEJSCIE ARTYSTY DO PIEKLA 

„Diabel zawsze pokazu;e sposobnoś
ci, aby maksimum zla wyrządzić 
w danym punkcie wszechświata, 
w którym natrafia na na;mniej
szy opór. Dziś punktem takim -
racze; ich wielością - ;est sztuka" 

S.I. Witkiewicz 
„Sonata Belzebuba" 

„Srnr„ata Belzebuba" to sztuka zahcz.an.a do naj
lepszych utworów Stanisława Ignacego Witklie
wicz.a, najczęściej k1omentowana i ainaliz21Wana, 
chętinrie wystawiana. Zasadniczą przyczyną tego 
zainteresowania jest to, że stanowi Cll'la swoistą 
wersję mitu faustyczneg·o, a ujęcie go przez Wit
kacego wykazuję zad2liwiające zbieżności z po
wieścią „D::iktior Faustus" Tomasza Maama. Wnra
wd21ie jest rzeczą niemożliwą, by ten mógł mać 
napisany wcześniej dramat Wit1kacego (opubliko
wamy w roku 1938 na łamach efemerycmeg·o cza
s.opiiSlma warszawskiego „Ateneum"), ale porów
nanie obu utworów skłaniia nie tylk,o do refleksji 
o zda~ziających się w sztuce „Ullpożyczerua:ch" 
i analogiach - stainowi także wdzięczne pole do 
rnzważań -0 pokrewnym widzeniu przez obu au
torów problematyki twórczośai artystycznej i roli 
artysty w XX wieku. 

Tomasz MalllJil, wyjaśniając zamysł Siwej powie
ści, pisał, że treścią jej jest „uciec7Jka z trudności 
Kryzysu Kulturalnego w pakt dfabelski, pragnie
nie dumnego i zagrożonego bezpłodno.5cią artysty 
wyzwoleallia S'ię z.a wszelką cenę z ~ożących mu 
z.aham<7Wań". Słowa te równie dobrze określają 
problematy.kę sztuki Witka:cegio. Pod-0bnie jak 
w „Doktorze Faustusie" bohaterem jej jest kcmpo
zytor, pragnący stworzyć dzieło d<llrównujące naj
wybitniejszym kompozycjom klasycz.nym, a je
dnocz.eś.me dzieło na wskroś IllOWoczesne. Dla 
osiągJnięaia tego celu gotów jest zaprzedać się 
diabłu, wyrzec się zasad moralnych, stać się okru-

tnym i złym. Przypomina się słynria scena z „Do
ktora Faustusa", gdy przed bohaterem zjawia się 
szatam i przekonuje go, że wielloość w sztuce mo
żna osiągnąć jedyillie Zia cenę ZLA, a airtysta jest 
„bratem zbrodniarza d szaleńca". W tym samym 
ni·emal czasie, co Witkacy, Andre Gide twierdził 
że przy tW10rreniu każdego wielkiegio dzieła sztu~ 
kii wsipółpracuje z artystą demon, a szlachetne 
initencje mogą zrodzić tylko złe kStiążk.i. 

Witkacy, podejmując wątek faustyczny i inter
pretując go zgodnie z doświadczeniem swego cz:a
su, wpisuje silę „Sonatą Belzebuba" w długą, da
tującą się co inajmmej od roma1ntyzmu trndycję 
sporu o to, czy sztuka może podlegać jakiejkol
wiek ocenie moralnej i czy status artysty nie zwal
nia go z róŻ!llego typu ograniczeń i serwitutów, ja
Jcie społeczeństwo nakłada na czliowieka. Czy 
wiielkość ciloko.nań twórczych nie stanowi doota
tecmego usprawiedliwienia dla ws·zelkich prób 
narruszema ustalcnego porządku i wszelkich od
stępstw od obowiązujących zasad? 

Od czasów modernizmu spór ten nabrał wy
jątk•owej siły i szczególnej wymowy, a doświad
cz.er.li.a Historii w wieku XX przydały mu doda
tkowych znaczeń . Dla wielu artystów, tak jak dla 
bohatera „Sonaty Belzebuba", S'Przecz.n.ość między 
światem wartiości estetycmy.ch a świiatem warto
ści „żyaiowych", stała się sprzecznością głęboko 
tTa.giiiczną, zmuszając ich do dokionaITTia jednozna
cznego wyb-Oru. Wielu z nich, pocfobn.ie jak on, 
zdecydowaro się na wędrówkę w „krainę zła 
i cieffi1111ości". 

Scnata Belzebuba" jest utworem wielowar
st~owym, bo temat faustyczny Witikacy m?dyfi
ku je i przekształca, wpisując w niego treści wła
snej ilibz:ifi,i, historfozofiH i estetyk.i. 

Sztuika była dla Witkacego nie tylko treśaią ż~
cia, ale i największą wartością. Tworząc s~oJą 
teol."ię Czystej Farmy ujmował wartość dzieła 
sztuiki ~e tylko w kategoriach formalnych, ale 
i metafizycznych. Prawd21iwe dziebo sztuki .w Czy
stej Formie to jedynie takie, któr~ z~lni: Je~t do
stairczyć nam wyjątkoWY'Ch przezyc! dzięki. kt.6-
r ym mażemy zbliżyć się do TajemmC:( Istruen~a: 
Sztuka więc ma tym większą wartość, im bardzie] 
umożliwńa szansę ootarcia do prawdy,. P~a:VdY 
Absolutnej. „Sonata Belzeb1;1ba" st~~ rueJako 
wykład tej tec.ril, ale ukazuJe zararrem, iz za z.do-

bycie •owej prawdy ostatecznej trzeba płacić cenę 
równie ostateczną - cenę włas111.ego życia. 

Motyw faustyczny interpretu je Witkacy rów
nież zgodnie z własiną hlistor·1owfilą. $wiat uka
zany w „Sonacie" jest światem sk a zanym na za
gładę. Postaoie żyją <res.ztikami .pr:zeszłości', a przy 
sz:Łość napełnia je lękiiem. Jest to lęk przed świa
tem „po tamtej str001.'ie". W wizji his·IDriowficznej 
Witkaoeeg·o postęp cywilizacji i r ·ozwój społeczny 
pl'owad?Ji lud:zikość nieuchronnie w kierunku sl.)()
łeczeństwa świetnie oorgani21owanego, zunifiklO
wainego i =echanizowaineg;o, społeczeństwa mró
w~ czy termitów. Za materialny dobrobyt, ró
wność społecmą i „ogólll1ą s21częśliwość" trzeba 
będ:zri.e jednak zapłacić !l"ezygnacją z takich wa
rtości jak indywidualność osob owa i poczucie 
własin:ej tożsamości, a więc i utratą możliwości 
doznawam a uczuć met aliizyc21nych. 

W talcim świecie - j-a.k mówi Baleasitadar 
w „Sonaaie" - „sam Belzebub, aby przeżywać 
sliebde istotmie, musi być jakimś zagwazdll"anym 
mecenasem sztuki i wirtwozem - bo tam jedynie 
objawia stlę jeszcze indywiduum w formie jakie j 
takiej perwersji . A reszta to imechanicma miazga, 
niegodna s.pojrz.eIJJia nawet najpodle jszego z diia
błów". W takim śwJecie sztuka staje się ostatnią 
szansą ocalenia swej indyw~dualiniości. J ednaikże 
aby to ooiągnąć, artysta mum ten śwjat zanego
wać - w jego .porządku n'ie jest w stanie niczego 
wielk.ieg-0 stworzyć. Akceptacja t ego porządku 
róW111ałaby się sa mobójstwu, ale odlrz.ucenie ozna
cza przejś'aie !Ila stronę zła, a w następstwie - za
gładę. Na tym tragi.cmym dylemaicie opiera się 
akcja „SOIIlaty Belzebuba". Niest ety SJkarlentle 
i de~acja w szellcich wartości w nowym świe
cie sprawia, że to, co niegdyś miało wymiar tra
gedlii, teraz sfaje się komedią, farsą, kab.aretem ... 
Podobl!lie jak wielu innY'm utworom Witkacego, 
mo:żJlla i tej s·ztuce dodać podtytuł - „komedia 
z t!rupąmi". 

ów naczelny motyw utworu splaita się ściśle 
z ilnlizym wątkiem, równie istotn ym dla sztuki no
woczesnej . „Sonata Belzebuba" t o utwór o po
wstawaniu d21ieła sztuki. Można go zatem zali
czyć do jednej z odmian XX-wiecznej literatury 
autiotemat)"Cz:nej, podejmującej problemy procesu 
twórczego i rozważającej jego psychologicz.ne, fi-
1.azofk:zine, ideowe i estetyc21Ile uwalI'U.nkowarnia. 
Nie j~t to zatem. sztuka o niemocy t wórczej, ale 

właś1nie o pnocesie tworzemia d21ieła sztukt a dra
mat Is.tvana po_l,;ga na_ tym, iż S'Zukając drogi „do 
czyste] muzyk.i , czyll pozbawionej pier wiastka 
emocjonailnego, nie jest w stanie znaleźć dla ma
teriału dźwiękowego ta.kiej formy, która by tę 
czystość gw~antowała. 

Ale autotematyczność „Sonaty · Belzebuba" 
pooobnde jak w ielu innych utwe>rów z t ego nurtu 
- 111ie ogranicza s.ię ty lk-0 do temat yki. Ujawnia 
się w strukturze utworu, w w yborze pewnych 
śmdków, a także na planie jego kiOnwencji. Nie 
przypadkiem um ieszcza Witkacy akcję n a Wę
grzech (choć ten Mordowa:r ba<rdw przypomina 
Zakopane), n ie przypadkiiem piekło okazu je się 
k aibaoretem, nie pr zypadkiem zaludniają ten świat 
szkr etyni<ali ~ystokrad. Sztafaż typowy dla ope
r etiki węgiersko-wiedeńskiej. „Sonata Belzebuba" 
jest nie.wątpliwie kpiną z jej pewnych stereoty
pów i konwencji. Ale w sztu.ce awangardowej 
gira z k()IIlwencjami i parodia schematów ma prze
waim.ie głębszy sens niż tylko ich wyśmianie. Sta
ją się o:ne niejako budulcem, który przetworrony 
zyskuje nową jakość. „Sonata Belzebuba" utkana 
jest z aluz.j!i, parodyst ycmych nawiązań, strawe
st•ow anych wątków, przetworzOIIlych sytuacji, ale 
zachowuje cał'kowitą orY'ginaln.ość. 

W twórczości Wit kaceg·o utwór t en zajmuje 
miejsce S·Ziczególne. U.kończony 25 czerwca 1925 r. 
zamyk·a najbardzie j bogaty okres jego siedmiole
tniej działalności twórczej. Dla nas stanowi także 
zamknięcie twórczości dramaturgicznej (jedyny 
zachowany ut wór , jaki po niej powstał, to 
„Szewcy" z 1934 roku ). Kto wie, czy ten utwór 
o artyście poszukującym nowej for m y w s:ztuce 
ni e miiał być utwor em krypto-autobiograficznym, 
ale zaprawilanym dużą dawką autoironii? 

Wrocław, luty ·1985 







ROZMOWA Z SZATANEM 

Lecz ujrzalem Go przeciez, wreszcie, - byl 
u mnie, tu, w sali wizytę mi zlożyl nieoczeki
wanie, choć oczekiwany od dawna i dlugi dys
kurs z Nim stoczylem (.„) Siedzialem tu w sali 
w pobliżu okien ostoniętych okiennicami i przy 
świetle lampy czytalem Kirkegaarda o Don 
Juanie Mozarta, a przede mną byto widać pokój 
w calej jego dtugości. I oto czuję, jak ogarnia 
mnie z nagta przejmujące zimno, tak jak by kto 
siedzial zimą w ogrzanym pokoju, a nagle ot
warło się okno na mróz wiejący ze dworu. Lecz 
zimno to szlo nie zza mnie, tam gdzie okna, ale 
opadlo· mnie od przodu. Odsuwam książkę, pa
trzę na salę, widzę, że ( ... ) już nie jestem sam; 
ktoś siedzi w ·mroku, na wypchanej końskim 
wtosiem sofie ( ... ) · 

Siedzialem jeszcze kilka sekund, nie spusz
czając Go z oczu. A mróz idący od Niego przej
muje mnie ostro, aż czuję się bezbronny przed 
Nim i nagi w moim lekkim ubraniu („.) 

JA: Nie możecie przynajmniej wstrzymać tej 
obrzydliwości, tego lodowatego tchnienia? 

ON: Niiestety, nie. Bardzo mi przykro, że niemo
gę oddać ci tej przysługi. Taki już jestem :llimny. 
.Jakże inaczej zresztą mógłbym wytuymać i za
domow.ić sit; tam, gdzie mieszkam. 

JA (mimo woli): Pi.ekło macie na myśli i jego 
czeluście? 

ON (śmiejąc się zaktopotany): Znakomicie! (.„ ) 
Chciałem tylko, mój drogi, porozum.ieć się z tobą 
co tego, że klepsydra została już ustawiona, a pia
sek bądź oo bądź sypać siię zaczął.(„.) 

JA: Smiechu warte! A gdzież Twoje Fortissimo 
w c-moH, z tremolandem smyczków drewna i trą
bek, które wyłania się z czeluści !.is-moll - jak 
Ty ze swej skały, niby przemyślny straszak dzie
cinny dla 11."omantycznej publikń? Dziwi mnie, że 
go nie słyszę! 

ON: Da:j pokój. Mamy znacznie godniejsze instru
menty i już ty je usłyszysz. Zagrają ci jeszcze, 

kiedy d-0jrzejesz na tyle, aby ich słuchać. Wszy
stko t·o kwestia dojrzałości i miłego czasu. A wła
śnie o tym przecie chcę z tobą mówić (.„) bardzo 
wcześnie zaczęliśmy cię mieć na oku - widzieliś
my, że twój casus wart jest szczególnego trudu 
(„. ) Wszędzńe, gdzie została ustawiona klepsydra 
oraz dany c:zas, niewyobrażalny, a przecie ogra
ni'czciny czas i naznaczony ' koniec, tam my poja
wiamy s.ię -na scenie, wtedy nam się darzy. Sprze
dajemy czas (. .. ) 

JA: Więc chcecie mi sprzedać cz.as? 

ON: Czas? Sam tylko czas? Nie mój drogi , to nie 
jest dia'bels.ki towar. Za to nie zasłużylibyśmy je
szcze na t'lllką cenę, żeby kres do nas naletał. Jaki 
to gatunek czasu, w tym rzecz! Wielki czas, sza
lony czas, czas iście diabelski, pełen radości i we
sela - a przy tym oczywiście, marny też bywa 
nieco, a nawet bardZi::> marny - me tylko to przy
znaję, ale podkreślam z dumą, bo tak dobrze jes.t 
i sprawri.edliwie, taki jest przecie sposób i natuira 
artysty. Jest ona, jak wiadomo, ZiaWsze skłoll[}a 
do wy.slwków na obie strony i w najzupełniej no
rmalny sposób nieco występna. Wahadło buja tu 
Ziaiwsze szerokio pomiędzy uweselemem a melan
cholią( ... ) 

JA (z uniesieniem): Stul Twój brudny pysk! 

ON: Artysta jest bratem zbrodniairza i szaleńca. 
Czy sądzń:s·z, że powstało jakiekolwiek rozkoszne 
dzieło, jeśli jego twórca nie dootirzegł przy tym 
i:stnienia zbrodni i szaleństwa? Co tu chorobą, co 
z.dro.wri.em! Zycie nigdy w życiu nie dawało sobie 
rady bez chorobliwości. Co tu praw_dą, oo fał: 
szem! ( ... ) Gdzie nic nie ma, !lawet diabeł. traci 
prawa .i żadna blada Wenus -me z.doł~ tam ruc mą
drego dokonać. My nie st_wai-7.;llmY ruc noweg.o .
to dobre dla innych. My Jestęsmy akuszerami Je
dynie, wyzwolicielami. My wysyłam~ tyl~ do 
diabła bezwład i onieśmielenie, wstydliwośc i wą
tpliwości. My podnieca~y, my usuwa~y _za po
mocą odrobiny ek.scytuJącego prze~1enaa całe 
zmęczenie wielkie i małe, zm~czerue _prywat_ne 
i :z:męczcirie czasu. I o to c~~Zl, ~ty rue _my~li~2: 
0 upływie czasu. Nie. mysli.sz ~yczrue, Jesh 
użalasz się, że ten lub ow mógł miec ws z Y s. t ko, 
cieirpien.ia i radości w niesk!Oń~ość, . ": żadna 
klepsyid!ra nie była mu ustawiona i zadnego 

w końcu nie przedkladano mu rachunku („.) Wez 
L:hociażby zagadnienie pomysłu - a raczej tego, 
co tak od stu czy dwustu lat nazywacie - bo da
wniej ta kategoria wcale ·nie istniała, na równi 
z prawem własności w muzyce i w&Zystkimi tymi 
rzecz.ami. A w.ięc pomysł - kw est.ia trzech, czte
rech taktów, prawda, nie więcej. Cała resz
ta to już oprac-0wanie, przysiadywanie fał
dów, no nie? Dobra, ale jesteśmy prze
ci.eż doświadczonymi znawcami literatury 
i oto zauważamy, że pomysł ten nie jest 
nowy, że naz:byt nawet coś pr zypomina, ooś co 
zachodzi już u Rimskiego-Korsakowa, albo 
u Brahmsa. J ak temu zaradzić? A no - zmienia
jąc pomysł. Ale czyż zmieniony pomysł jest je
szcze wogóle pomysłem? Spójrz na szkicowniki 
Beethovena! Tam ani jedna t ematyczna koilltCe
pcja Il!ie ostała się tak, jak Bóg ją dał. Beethoven 
przekształca ją pisze przy t ym „Meilleur". 
I w tym bynajmniej jeszcze nie entuzjastycmym 
„meilleur" jakże mal.o ufności w boże natchnie
nie, jak mało respektu. Prawd2liwie bowiem 
uszczęśliwiająca, pełna w iary, a pozbawiona 
wszelkich wątpliwości inspira:cja, taka, wobec 
której nie ma wyboru, nie ma k westii poprawek 
i przeróbek, przy której wszystko przyjmuje się 
jak wspaniałe dykta.n.do, dech staje w piersiach, 
wzni•:;.głe dreszcze przenikają nowiedzonego od 
stóp do głów potok łez z 'nadmiaru szczę:;cia h"y
ska mu z oczu - taka inspiracja nie jest możliwa 
z pomocą Boga k t óry zawsze z.byt w.iele na ro
zuim zdaje, lecz jedynie z pomocą szatana, praw
dz.iweg.J władcy entuzjazmu ( ... ) 

JA (bardzo ironicznie) : Wzruszające to, wzr~1-
sz.ające . Diabeł staje siię patetyczny. Dręczyciel 
staje s•ię moralistą. Cierpienia ludzkie leżą mu na 
sercu(. .. ) 

ON: Twoja skłonność, przyjacielu do obiektywi
zmu, do poszukiwania tak zwanej iprawdy, do po
dejrzliweg-0 odrzucania subiektywizmu i czystych 
przeżyć jak•o spraw nieg,odnych, jest doprawdy 
drobnomieszczańs.ka i warto b y ją zwalczyć. Wi
dzisz mnie, a to znaczy, że istnieję dla ciebie. Czy 
wa'ft·o pytać, czy istnieję 1!1aiprawdę'? Czy nie jest 
rzeczywistym , co oddziałuje, prawdą z.aś pneży
cie i uczucie?(. .. ) 

JA: Pragnę Was wszakże ostrzec, abyście nie 
tzuli się zbyt pewni w siosunku do mojej osoby, 

Niejaka płytJrość Waszej teologii mogłaby Was 
do tego przywieść. Liczycie na to, że pycha prze
szkodzi m i osiągnąć konieczną dla ratunku sdcru
chę, lecz jednocześnie nie liczycie się z tym, że 
istnieje także · S1krucha w pełni pychy( ... ) 

ON (śmie;ąc się nosowo): Po re mi! Bądź pe
wien, że te twoje psychologiczne kruczki nie lepiej 
mnie omamią niż teologiczne („.) Warunek mój 
był jasny i rzetelny, określony prawowitą gorli
wością piekieł. Wzbronione ci jest ciepło miło
ści( ... ) 

JA: Widzę, że już zawczasu przygotowujecie mi 
piekło na ziemi ( ... ) 

I znowu ogarnqł mnie ów nieodparty wstręt, 
którego już przedtem raz doznatem, a który 
wstrząsnąt mną na równi z falą lodowcowego 
mrozu, jaka ponownie uderzyła w e mnie od 
st rony tego szelmy w przyciasnych portkach („.) 

(T omasz Mann, Doktor Faustus, 
Warszawa 1960, s. 292-329) 







KĄLENDAKIUM 

1885 Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się 24 lutego w Warszawie (.„); syn Stanisława Wit
k·iewicza, sławnego malarza i pisarza, i Ma ril Pietrzkiewicz, nauczycielki muzyki. (. .. ) Ro
dzina Witkiewiczów pochodzi z Litwy, gdzie należała do szlachty zagrodowej. 

1890 Wskutek choroby Witkiewicza ojca i wynikłej stąd konieczności zamieszkania w odpo
wiednim klimacie rodzina przenosi się na stale do Zakopanego. ( ... ) 

1891 Zostaje ochrzczony; jego matką chrzestną jest ( ... ) Helena Modrzejewska, a ojcem chrzest
nym Sabała. Zaczyna malować i grać na fortepianie; kolekcjonuje owady i tworzy „mu
zea"; kształci się wyłącznie w domu: uczy ~ ojciec i prywatni nauczyciele. 

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

1900 Zaprzyjaźnia się z Leonem Chwistkiem i Brnnisławem Malinowskim. 

1901 Odbywa pierwszą podróż do Petersburga, gdzie zatrzymuje się u ciotki i zwiedza Ermi
taż. Debiutuje na wystawie malarstwa w Zakiopanem, wystawiając dwa pejzaź.e. 

1902 Pisze pierws;,.;e traktaty filozoficzne : O duaUźmie i Filozofia Schopenhauera i jego stosu
nek do poprzedników. 

1903 Otrzymuje świadectwo maturalne po egzaminie eksternistycznym we Lwowie; uczy się 
języków obcych i studiuje matematykę wyższą; pisze następne traktaty filozoficzne wy
dane w 1977 roku pt. Marzenia improdukt ywa (Dywagacja metafizyczna). 

1904 Odbywa podróż do Wiednia, Monachium i Włoch . Szczególne wrażenie robią na nim sym
bolistyczne obrazy Arr..olda Bocklina. 

1905-1906 Zapisuje się do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych wbrew życzeniu ojca; maluje 
pejzaże ; odbywa krótką podróż do Włoch z Karolem Szymanowskim, który zadedykował 
mu swoją pierwszą sonatę fortepianową . Pod wpływem ojca porzuca studia na Akademii; 
wraca do Zakopanego. 

1907 Zwiedza obszerną wystawę twórczości Gauguina w Wiedniu. Bierze prywatne lekcje ma
larstwa u Władysława Ślewińskiego, ucznia Gauguina. 

1"908 Zaczyna malować „potwory" i portrety; w Paryżu ogląda prace fowistów i wczesnych ku
bistów; ma wystawę w Krakowdc; rozpoczyna długi i pełen udręki romans z wybitną ak
torką, Ireną Solską. 

1910-1911 Pisze 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta, autobiograficzną powieść o ro
mansie z Solską i własnym dojrzewaniu artystycznym (wydaną w 1972 roku). Odbywa 
podróż oo Bretanii, ogląda wystawę kubistów w Paryżu, odwiedza Bronisława MaHnow
skiego w Londynie. 

1913 Cierpi na ostry kryzys psychiczny i korzysta z porady psychiatry-freudysty, dra Karola 
Beauraina; wystawia wiele swoich prac w Krakowie i w Zakopanem; po raz ostatni w i
dzi się z ojcem w Lovrano. 

1914 Jego narzeczona, Jadwiga Janczewska, popełnia samobójstwo. Wyjeżdża_ z Malinowskim 
do Australii przez Ce jlon na konferencję naukową. Zrywa z Malinowskim. Po wybuchu 
wojny jako rosyjski poddany musi opuścić Australię. Wyjeżdża do Petersburga, gdzie za
pisuje się do szkoły oficerskiej, choć zwolniony był od służby wojskowej jako jedynak, 
przez to dotkliwie uraża antycarsko nastawionego ojca. 



1915 Służy jako of.ker w elitarnym Pułku Pawłowskim; zostaje ranny na froncfe w Mołodecz
nie pod Mińskiem. W Lovrano umiera Stanisław Wdtkiewicz; jego pogrzeb w Zakopanem 
nabiera charakteru uroczystości narodowej. 

1916-1917 Ppzostaje w Rosji, wiele maluje, zachwyca się Picassem, podejmuje eksperymenty 
z używaniem narkotyków. W czasie rewo! ucji lutowej zostaje przez swój pułk wybrany 
komisarzem politycznym. 

1918 Wraca d.o Polski; nawiązuje kontakty z grupą malarzy znanych jako formiści ; pisze dra
maty i szkice. artystyczne ~ estetyczne; maluje fantastyczne kompozycje i wielokrotnie 
wystawia swoje prace. Bisze pierwsze dojrzale sztuki: Maciej Korbowa i Bellatrix i No-, 
wa homeopatia zła. Kończy najważniejsi:ą pracę teoretyczną: Nowe formy 'iv malarstwie 
i wynikające stqd nieporozumienia. · 

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

1920 W nagłym przypływie sił twórczych pisze dziesięć ' sztuk w przeciągu jednego roku, 
a wśród nich Tumora Mózgowicza, Mister Price'a, Nowe Wyzwolenie, Onych i operetkę 
Panna Tutli-Putli. Często wystawia swoje obrazy; opracowuje i ogłasza teorię Czystej 
Formy: Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze. 

1921 Nadal pisz:e dramaty: W matym dworku, Niepodlegtość trójkątów, Metafizyka dwuglo
wego cielęcia, Gyubal Wahazar, Kurka Wodna i Bezimienne d.zielo. Prapremiera Tumora 
w Krakowie i Pragmatystów w Warszawie; negatywna reak~ja większości krytyków. 
Ogłasza wiele artykułów polemicznych i uczestniczy w wystawach awangardowych. 

1922 Pisze Mqtwę, Nadobnisie i Koczkodany, Jana Karola Macieja Wścieklicę i Szkice este
tyczne. Kurka Wodna zostaje wystawiona przez teatr ;:.awodowy w Krakowie; ma dwa 
przedstawienia. 1 

1923 Zeni się z Jadwigą Unrug (wnuczką Juliusza Kossaka) i mieszka na przemian u żony 
w Warszawie i u matki w Zakopanem. Pisze trzy dalsze sztuki: Wariat i zakonnica, Sza
lona lokomotywa i Janulka, córka Fizd.ejki. Wydaje Teatr, zbiór s<::kiców napisanych 
w latach 1919-1922. Zawodowy teatr w Toruniu wystawia W malym dworku. 

1924 Pisze Matkę . Porzuca ambitną twórczość malarską w Czyste j Formie i zarabia na utrzy
manie jako portrecista . Dokonuje k.ontrolowanych eksperymentów z narkotykami i twór
czością powstałą pod ich wplyw~m. W Toruniu premiera Wariata i zakonnicy (pod 
zmienionym tytułem Wariat i pielęgniarka). 

1925 Pisze Sonatę Belzebuba, ostatnią sztukę z lat dwudziestych. jaka się zachowała. Z kil
koma przyjaciółmi organizuje w Zakopanem amatorski teatr eksperymentalny, Teatr For
mistyczny, który przetrwał do 1927 roku i wy.stawił kilka jego sztuk. Zac<:yna pisać Po
żegnanie jesieni, długą powieść · antyutopijną . Wystawiony przez zawodowy teatr war
szawski Jan Karol Maciej Wścieklica grany był 34 razy. 

1926 Próba wystawienia w Warszawie Tumora Mózgowicza - zaniechana, gdyż aktorzy od
mówiili wzięcia udzfału w tym „głupim nonsensie". Pisze dwie dalsze sztuki, dwa razy 
wystawia portrety swojego pędzla. Przygotowana przez warszawski Teatr Miały premie·ra 
dwóch sztuk - Wariata i zakonnicy ora,; Nowego Wyzwolenia staje się dużym sukce
sem; ukazuje się ponad 20 recenzji, w tym wiele entuzjastycznych. 

1927 Publikuje Pożegnanie jesieni. Zawodowy teatr w Lodzi wystawia Persy Zwietżontkow.
skq (napisaną w 1924· roku, tekst zaginiony); odbyły się dwa przedstawieni.a, autor nato
miast uznał tę inscenizację za najlepszą z wszystkich dotychczasowych realizacji swoich dra
matów. Kończy trzecią powieść, Nienasycenie. Rozpoczyna p isanie dstatniej, jaka się do
chowała, i najambitniejszej sztuki, Szewcy. 
Kończy trzecią powieść, Nienasycenie. Rozpoczyna pisanie ostatniej, jaka się dochowa
ła, i najambitniejszej sztuki, Szewcy. 

1928 Zakłada Firmę Portretową „S.I. Witkiewicz" i ogłas:;..a jej Regulamin dla klientów. Te
atr zawodowy w Poznaniu wystawia Metafizykę dwugłowego cielęcia, była to przed woj
ną ostatnia premiera W;itk.aceg·o w teatrze zawodowym. 
W sumie w okresie międzywojennym odbyło się 18 premier, z tego 11 w teatrach zawo
dowych i 7 w teatrzykach amatorskich. 

1929 Spotyka Czesławę Korzeniowską, która wywarła na n.i.ego największy wpływ w ostatnich 
latach życia. 

1930 Wydaje Nienasycenie. Odtąd posw1ęca się filozofii i uczestniczy w wielu konferencjach 
filozoficznych. Pisze rozprawę o narkotykach Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfi
na, eter. 

1931 Smierć matki Witkacego, Marii. Publikuje dwadzieścia artykułów na temat filozofii i li
teratury. 

1932 Opublikowanie Nikotyny... Pracuje nad czwartą powieścią Jedyne wyjście, której ukoń
czył tylko część pierws:;..·ą, Przyjaciele (opublikowaną w 1968 roku). 

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

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

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

1937 Współdziała w organizowaniu Letniego Programu Wakacyjnego Wykładów Literackich 
i Naukowych w Zakopanem. Cierpi na ataki depres;i i coraz silniejsze stany manii sa- . 
mobójczej. 

1938 Próbuje bezskutecznie reaktywować w Zakopanem Teatr Formistyczny. Rozpoczyna pisa
nie nowej sztuki Tak zwana ludzkość w obłędzie, z której zachowała się tylko strona. ty
tułowa i spis osób. Ogłasza artykuł O arty stycznym teatrze. Gorączkowa i obfita twór
czość filozoficzna. 

1939 Ukończył Tak zwaną ludzkość w oblędzie, pisząc 90 s.tron w ciągu dwu tygodnL Po wy
buchu wojny opuszcza Warszawę i z falą uchodźców kieruje się na wschód. 18 września 
w leśnej' ok>olicy w pobliżu wsi J'ezfory popełnia samobójstwo ( ... ) 

Daniel C. Gctrould „Stanislaw lgnactf 
Witkiewicz jako pisarz", Warszawa 1981, 
s. 11-15 
Uzupelnienia wg: Janusz Degler „PeT11-
petie teatralne Witkacego" (w programie 
teatralnym do „Sonat11 Belzebuba", Te
atr Polski, Wroclaw 196B· r;.) 






