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WITKACY 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, syn wybitnego kry

tyka, malarza i pisarza Stanisława Witkiewicza 
i Marii z Pietrzkiewiczów, urodził się w Warsza
wie 24 lutego 1885 roku. Jego rodzicami chrzest
nymi byli: wielka aktorka Helena Modrzejewska 
i słynny skrzypek i bajarz ludowy, góral Sabała
-Krzeptowski z Zakopanego. Wkrótce po narodzi
nach syna rodzin<i Witkiewiczów przeniosła się do 
Zakopanego ze względu na zły stan. zdrowia ojca. 
Stanisław Ignacy przepędził tam znaczną część 

swego życia . Wzrastał w szczególnej atmosferze, 
w domu, który skupiał najwybitniejszych ludzi 
epoki , uwielbiany przez ojca wychowującego go 
według własnych oryginalnych teorii pedagogicz
n ych. Nie chodził nigdy do szkoły, kształcony przez 
rodziców i nauczycieli prywatnych. Stanisław Wit
kiewicz dbał o pełny i swobodny rozwój intelektu
alny i uczuciowy syna: wychowanie i wykształce
nie miało być jedynie wspomaganiem i wzbogaca
niem jego naturalnych zainteresowań i skłonności. 

Stanisław Ignacy zyskał sobie szybko opinię cu
d ownego dziecka. Mając lat osiem ujawnił talent 
l iteracki: napisał szereg „dramatów", z których 
siedem ocalało (dwa następne znamy tylko z ty
tułów) . Jego „komedie" - jak je sam określił -
powstaly pod wpływem lektury Szekspira! Dra
maty Szekspira czytał już wówczas, znajdując je 
w bibliotece ojca. Napisane przez siebie sztuki 
własnoręcznie drukował na dziecinnej drukarence, 
podając na\-;et wydawcę: „Druk Stasia Witkiewi
cza . Zakopane 1893", i cenę: „Tom jeden kosztuje 
centa". Jako kilkunastoletni chłopiec zaczął malo
\\·ać pejzaże i pisywać rozprawki filozoficzne, kon
tynuując jednocześnie zainteresowania literackie. 
Zajmował się także matematyką i naukami przy
rodniczymi; jako dziecko brał lekcje fortepianu 
u sv:ej matki, nauczycielki muzyki. W 1903 roku 
zdał świetnie maturę jako ekstern. Przygotowy
wał się do niej na lekcjach udzielanych mu przez 
wybitnych niejednokrotnie specjalistów, przyja
ciół ojca. Dom Witkiewiczów w Zakopanem sku
piał elitę intelektualną ówczesnej Polski; spośród 

p isarzy bywali tam między innymi Sienkiewicz 
i Żeromski. Srodowisko intelektualne ojca było 
b · ć może najlepszą szkołą dla Stanisława Ignace
go, jego jedynym uniwersytetem. W 1905 r. pod
ją ł studia malarstwa w akademii krakowskiej u 
J ana Stanisławskiego i Józefa Mehoffera, ale ich 
nie ukończył. Był przede wszystkim samoukiem. 

Począwszy od roku 1901 odbywał podróże zagra
niczne do Petersburga, Włoch, Niemiec, Francji 
i Anglii. Na Zachodzie zetknął się z malarstwem 
Gauguina i Picassa, które zrobilo na nim wielkie 
wrażenie. Pozostali oni dla niego do końca życia 
największymi malarzami naszych czasów; pod 
wpływem między innymi ich twórczości kształto

wały się teorie estetyczne Witkacego. W 1911 ro
ku ukończył swą pierwszą powieść 622 upadki 
Bunga, czyli Demoniczna kobieta, w której przed
stawił siebie samego, swoich przyjaciół i środowis
ko swej młodości. Powieść ta jest bardzo ważna 
dla zrozumienia twórczości Witkacego i jego dro
gi artystycznej; znajd ujemy w niej niemal wszyst
kie zasadnicze idee, które rozwinie w latach póź
niejszych. 

W 1914 roku Witkiewicz wyruszył jako rysow
nik i fotograf na wyprawę naukową do Australii 

i Oceanii, kierowaną przez jego przyjaciela, świa
towej sławy etnologa, Bronisława Malinowskiego. 
Wybuch wojny przerwał wyprawę wkrótce po jej 
rozpoczęciu. Witkiewicz poznał jednak nieco Au
stralię, a także kilka tropikalnych miast porto
wych, zetknął się z bujną tropikalną przyrodą, 

czego ślady odnajdziemy w jego twórczości. We 
wrześniu 1914 roku znalazł się w Petersburgu, 
„aby bronić Polski", jak pisała w liście do jego 
matki ciotka Witkiewicza, Aniela Jałowiecka. Miał 
nadzieję wstąpić do wojska polskiego, które tam 
próbowano tworzyć. Dzięki protekcji, nie bez trud
ności, dostał się do ekskluzywnego pawłowskiego 
pulku gwardii. W drugim roku wojny przebywał 
na froncie, gdzie walczył w randze podporucznika 
i był kontuzjowany. W okresie pobytu w Rosji 
wrócił do studiów filozoficznych i malarstwa; tam 
ukształtowały się zasadnicze założenia jego estety
ki i filozofii, których wstępne sformułowania znaj
dujemy w 622 upadkach Bunga. Wielką rolę w je
go rozwoju odegrały dekadenckie i nihilistyczne 
nastroje panujące wśród arystokracji i części in
teligencji rosyjskiej przed rewolucją październiko
wą. Jeszcze większy wpływ na ukształtowanie je
go poglądów wywarła sama rewolucja. W tych do
świadczeniach Witkiewicza szukać należy źródeł 

jego katastrofizmu. Stamtąd też wyniósł przeko
nanie o nieuchronności rewolucji. Nie wolno jed
nak zapomnieć, że zasadniczy zrąb jego poglądów 
i podstawowe źródło twórczości to modernizm. 
Witkiewicz wyszedł z Młodej Polski, chociaż prze
rósł ją, podobnie jak sztukę dwudziestolecia mię
dzywojennego. 

W czerwcu 1918 r. powrócił . do Polski i zaczął 

ożywioną działalność artystyczną. Aby nie mylo
no go z ojcem, w którego cieniu . nie chciał pozos
tawać, zaczął wkrótce używać pseudonimu Wit
ka c y. W 1918 roku powstaje pierwszy dojrzały 

dramat Witkiewicza Maciej Korbowa i Bellatrix; 
w 1919 wydaje drukiem Nowe formy w malarst
wie i wynikające stąd nieporozumienia, gdzie 
przedstawia swoje poglądy na sztukę współczesną, 
formułuje zasadnicze idee filozoficzne, społeczne i 
estetyczne, wykłada istotę teorii Czystej Formy. 
Wiąże się z krakowską grupą malarzy „Formiści" 
i wystawia swe prace. W grudniu 1920 roku pu
blikuje na lamach poznańskiego miesięcznika 

„Zdrój" dramat Pragmatyści, napisany w 1919 r . 
Debiut sceniczny Witkiewicza odbył się 30 czerw
ca 1921 na scenie Teatru im. Słowackiego w Kra
kowie. Wystawiono wówczas dramat Tumor Móz
gowicz w reżyserii Teofila Trzcińskiego. Sztukę 

grano zaledwie dwa razy, ale wzbudziła ona wiel
kie zainteresownie i spowodowała prawdziwą bu
rzę w środowisku krytyków i miłośników teatru. 

Witkiewicz napisał prawdopodobnie trzydzieści 

dziewięć dramatów, z których udało się odnaleźć 

i wydać dwadzieścia trzy; inne znamy tylko z ty
tułu lub fragmentów, a jeden z nich, Persy Zwier
żontkowskaja, był nawet grany w Łodzi, ale tekst 
jego zaginął. Prawie cała twórczość dramatyczna 
Witkacego mieści się w latach 1918-1926. Po tym 
okresie powstał tylko jeden znany dramat pt. 
Szewcy (1931-1934), choć nie brak dowodów, że 

istniały inne jeszcze, późniejsze, dzisiaj nie znane. 

W 1922 r. Witkiewicz opublikował Szkice este
tyczne, obejmujące artykuły z lat 1919-1921, a w 
roku następnym książkę Teatr - zbiór rozpraw 
i artykułów polemicznych z lat 1920-1922, poświę-
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SONATA BELZEBUBA 
Napisana w 1925 roku, opublikowana w 1938 , a 
wystawiona w 1966, Sonata Belzebu ba, czyli Praw 
dziwe zdarzenie w Mordowarze jest ostatnim za
chowanym dramatem z najbardziej twórczego 
i intensywnego okresu dramatopisarstwa \Vitka 
cego (kiedy od 1918 do 1926 roku napisał ponad 
trzydzieści utworów scenicznych). Bezpośrednio po
tem Witkacy zajął się przede wszystkim powieś 

ciami i Sonata Belzebuba stanowi podsumowanie 
jego osiągnięć dramatopisarskich w tym środk -
wym okresie kariery artystycznej. 

W pewnym sensie tematem wszystkich sztuk 
Witkiewicza jest twórczość i wszyscy jego boha
terowie są twórcami, niedoszłymi lub rzeczyw is
t ymi, ale Sonata Belzebuba w sposób najpełniej

szy i najbardziej dojrzały omawia proces hvórczy 
a jej główna postać, węgierski kompozytor, Istvan 
Szentmichalyi skupia w sobie niepokoje wspólcze5 -
nego artysty. W całej twórczości Witkacy bardzie j 
interesuje się ogólnymi problemami XX wieku niż 
szczegółowymi sprawami warsztatowymi poszcze
gólnych gałęzi sztuki, ale często poświęca określo
ny utwór jednemu czy dwu rodzajom twórczości 
jako egzemplifikacjom. Na przykład w dramacie 
Oni wchodzi w grę malarstwo i teatr, w Mątwie 
malarstwo, a w Wariacie i zakonnicy poezja . Opa
trzona mottem z Bethovena, „Muzyka jest wyż

szym objawieniem niż jakakolwiek religia czy fi
lozofia", Sonata Belzebuba jest świadectwem 

trwałego zainteresowania Witkacego muzyką. 

Podobnie jak Tomasz Mann w napisanej o po
kolenie później, w 1947 roku, powieści Doktor Fau
stus, w której kompozytor Adrian Leverklihn za
wiera układ z diabłem w celu stworzenia nowe
go typu muzyki, Witkacy sięgnął do średniowie

cznej legendy o Fauście po przypowieść przedsta
wiającą nieuchronny u nowoczesnego artysty so
jusz z diabłem. Również podobnie jak Mann, czy
niąc swojego bohatera muzykiem, wziął słynnego 

kompozytora austriackiego Arnolda Schonberga 
(1874-1951) za wzór geniusza twórczego XX wie
ku. 

Schonberg wynalazł zupełnie nową, dwunastoto
nową technikę kompozytorską, która odrzucała 

dziewiętnastowieczną spuściznę muzyczną i stary 
system stosunków tonalnych, w okresie przed pier
wszą wojną światową, choć pierwsze dzieła w 
tym stylu opublikował dopiero w 1923 roku. Za
tem Sonata Belzebuba powstała bezpośrednio po 
wielkiej rewolucji w nowoczesnej muzyce i nie
wątpliwie Witkacy, sam będąc znakomitym im
prowizatorem i bliskim przyjacielem kompozytora 
Karola Szymanowskiego i pianisty Artura Rubin
steina, wiedział o tym wielkim przewrocie w mu
zyce, równoległym do przełomu w malarstwie -
do kubizmu, który otworzył XX wiek. 

Będąc szermierzem podobnego buntu przeciwko 
tradycji w teatrze, Witkacy ukazuje w postaci Ist
vana własny los i los wszystkich współczesnych 

artys tów, uchwyconych między wzajemnie powią
zane, ale przeciwstawne sobie rewolucje, które nie 
pozostawiają talentowi twórczemu miejsca ani w 
sztuce, ani w życiu. Z jednej strony rewolucja w 
sztuce popycha twórcę do coraz większego radyka
lizmu, z daleka od utartych ścieżek i przyjętych 

wartości; z drugiej, nieuchronne zmiany zachodzą -



ce w spoleczcńsh\· ie początk XX wieku s tawia
j przed artyst:t w ybó r nic do przy jc;cia między 

anachroniczny m i rozpadającym się starym po
rzą dkiem, który stal sic; śmieszny, a powstającym 
n ow;m :hviatem szar ych m as , dzie nie ma miejsca 
dla jedr ostek. \ takich okol iczno~c iach artysta 
jest ca!ko vicie odosobniony i może tworzyć t ylko 
poprzez zniszcz nie -- zniszczenie star ·eh form 
łącz nie z formami osobowo:ici. Artys ta nie ma in
nego wyj ścia, jak odwołać sic; do diabelsk ich sil 
w sobie i w ś wiecie: ab: tworzyć, musi poświę

cić wlasnc życie i przestać istn ieć jako istota 
ludzka. M usi s ic; oddać diabłu. Nowy Faust z Wit
kacego i u Manna nie szuka wiedzy jak !Johater 
Goethego, ale natchnienia. Artyście stojącemu wo
bec k ryz u kultur ·, imoasL1 sztuki, grozi bezpłod
ność i j eżcii m a hvorz~·ć dalej , mus i choć w 
rozpaczy - zawrzeć układ z diabłem, jedynym 
ź~ó d łe r::i sil żywotn ~:ch \ · obumieraj ą cym społe

czeństwie . \V takich kategoriach Witkacy przefor
mułował le endę Faus ta . aby przedstawić proble
my .::rt_vsty XX \deku. 

Sonata Belzebuba zatem odzwierciedla wiele do
ioslych kierunków współczesnej myśli o sztuce 

i spoleczei'lstwie. Najwal!1iej sz · z nich jest pogląd 
nie tzscheańsk i , wyznawan? przez Manna i wielu 
inn ych t\ •órców, że artysta mus i wyjść poza ramy 
istn i ejącej kultury i odrzucić tradycję i konwen
cj e; : odosobnienie i samotno~ć geniusza twórczego 
są nieuniknione. Jednak w Sonacie Belzebuua 
\Vitkacy owego nieuchronnego starcia mic;dzy sztu
ką a życiem , artystą a społeczeństwem nie przed
sta w ·a :rnpelnie na . rio. ale z d ui.ym udz iałem 

ironii, w 'kazując niedorzeczność i nierealno~ć 

w szystkich stanowisk. Nietzscheai'lski artysta staje 
i błazne m, a sprzedawan ie duszy d iabłu - nu

merem kabar low m. ·właśnie dl a tego, że temat 
ten jest ~mier telnie poważny , a dla autor boles
ny, został potraktowa n y z dzi ą z!ośl iwo ·c·a i gro
teskowo. Witkacy traktuj e układ m 1zyk:i z dia b
łem jako zwykłą trag ifa1 :i:. ( .. ) 

l\IJ:ordowar , z malownicz ·mi góram i m il<! atrnos 
f q (u miejsco ·iony k on k ret.1ic na Węgrzech , a 'c 
n ic\ ·ątp liw ie s tworzonr na v:zór Zakopa neg J, w 
którym W itkacy spędził wic;kszą czc:ść ży cia ), jes t 
miasteczkiem prowincjonaln~·m . w któr ·rn ol:::owi<J
zuje staroświeckie pojc;c ie honor u. Wobec po ja w ie
n ia s ię na drugi1.1 brzegu jeziora nowyc h. ord .1·
narnych ludzi, zagrażających wnies ieniem mecha 
n izacji społeczn ej i zanik iem indy widua lno ' ci , ~no

bistyczna socj ta mordowar.;ka próbuje powr(i ci ć 

do przeszłości i zachować jej tradycje spokoj u i c i
szy. Stary porządek, kt ór.1' kied ·ś mógł ozna czać 

po ·zanowanie dla indywidualności i a solutnych 
wartości, teraz jest t ·Iko komi czn<.1 parodią daw 
nej wspaniałości ar. stokratvcn1cj, reprezentowa
n ej p rzez śmiesznego barona H ieroni m a Sa ·aly i 
i jego p reten s jonalną matkę. 

Babcia Julia, kobie ta p rostego poch odzen ia i po
zbawiona ciasnych uprz dzei'l właściwych pozosta
łym członkom społecz ńst wa, mająca dar przewi
d ywa nia i zajmuj <1 ca się stawianiem kabały i wró
żeniem, przedstawia Istvanowi perspek tywc; albo 
poddania się swojemu przeznaczeni u, to znacz:v 
wewnętrznym siłom jego dus;:y i nakazom koniecz
ności historycznej, albo s toczenia sic; w przecięt

ność i poprzestania na karierze miejscowego pia
nisty, nieodzownego uczestnika ogłupiających i cza-

ru j'-)cych mo rdowarsk ich \ ·ieczorów. Artysta musi 
najpie rw p rzeZ\\ yc ' ę żyć niższe po us 
skiej wygody i sytoś ci. Istvan może 

mieszczań

a lbo zo s tać 

normalnym członkiem swojego społeczeństwa , mieć 

życic osobiste , cieszyć się opinią lokalnej znakom i
to~ci i korzystać z rozkoszy Mordowaru, albo być 

artys tą . Jeżeli wybiera to drugie , młody m 1zyk 
musi wyrzece sic; własnych uczuć i pożąda11, p rób 
zapanowania nad swoim lose m i w szelkiego sa mo
d zielnego myślenia, aby stać sic; t ylko narzędziem , 

przez które mogą tworzyć ciemne moce. Artysta 
musi poświęcić siebie samego swoim mocom twór 
czym. Potępienie współczesnego F austa polega na 
nieuchronnym zapisaniu duszy siłom irracjonal
nym i niszczycielskim. \.Vyrzeczenie si ę inte ektu 
i zaniechanie samodzielnego r ozumo wan ia Witkacy 
uważa za grzech najcięższy , choćby b:ł niezbędny 

d la bvó rczości. 

(.„) Dokonała s ic; tragedia Is tvana, a le t rag d ia 
w ypaczona, ponieważ bohate r przestał być post -
cią t r ;:igiczn ą, a stał s ic; maiione tk ::i, i a utomater 
jeszcze przed za pan owaniem masow go, zmechani
zow· :1ego spo !eczeńs twa , k tóre wszystk ich swoich 
cz lonkciw zmieni w kółka w maszynie. Tak ie nie
rozwią zalne konflikty dotyczące m ;eJsca \ · pól
czes nego artysty w spoleczei'lstwic i w świ cie po
służy ły jako tworzywo Sonaty Belzebuba, gorzkie
go pożegnania Witkacego z prob lemem sztuki i os
tatn im pełnym wizer unkie m a r tysty w jego twór 
czości dla teatru. 

Sonata Belzebuba, zawierając ostateczm1 sumę 
pog lądów autora na sztukę i społeczeństwo, czyn i 
to przy pomocy wszystkich najbardziej dla nieg 
char kterys tycznych techn i . W ciągu ponad ośmiu 
lat twórczości dramatycznej \.Vitkacy stał sic; w y
kwalifikowany m mistrzem i wydoskona l i ł sztu l ę 
teatralną dokonując tak oryginalnego powiązania 

całego arsenału środków scenicznych, że jego utwo
r y noszą latwo dostrzegalne pic;tno autorstwa. w 
Sanacic Belzebuba autor niejako dokonuje retro
spcktyw·nego przeglądu własnych dokonań i da je 
m istrzowski popis całego repertuaru środków, które 
razem t vorzą jego sys te m teatralny : skróty fab :
l y , pojwojona perspektywa, p rzeksztalcenia posta 
ci i miejsc a kcji, równolegle przy podnies ionej k ur 
tynie, wielokrotne m ord rs twa i oży\\ ają ce z wio i. 
Sona ta Be lzebuba jako dzie ło zgc;szczone może s łu
żyć za s treszczenie i podręcznik dramaturgii Wit
kacego, pozwalający na studiowani pełnego arse
nalu charaktc rys tyczn ' c!1 dla nie j e fe któw w zespo
lon ym działaniu. 

Bc; ią c nowoczesną wersją legend y Fausta (jedy
ny u Witkacego przykła d korzys tan ia z żywego w 
t radycji mitu), Sonata Belzebuba zawiera \' yraźn a 
fabułę opartą na gotowej strukturze akcji z wyra~ 
zistymi postaciami i zrozumialymi motywa m i zna
n ymi widowni. Witkacy nawe t podwa ja pods t.a\ ·ę 
narracyjną, wprowadzają c drugi mo:lel układu 

Istvana z diab le:n - starą kronikę mordowarską, 

którą Babcia streszcza na paczą tku sztuki. Wed ług 

t e j opowieści młody muzyk, podobn y do I s tvana , 
zagrożony niemocą twórczą, zawa r ł sojusz z szata-
11ern i napisał wielkie dzieło, znane pod nazwą so
n aty Belze buba. Zatem akcja sztuki staje się speł
nie niem legendy, która dokładnie zapowiada 
wszystko, co się stan ie. Najważn iejsze wydarzenia 
Sonatv Belzebuba są z góry zapowiedziane przez 
bliźn iacze narracje k roniki mordo warskiej i legen
dy Fausta. 
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ambasador hi szpański w Brazylii 

Pierwszy lokaj baronowej Sokolyi . 
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ŚWIAT WITKACEGO 

Postacie wys tę pujące w teat rze Witk ie wicza nie 
są prawdziwymi ludźm i w sensie prawdy psycho
logicznej ani realnymi w sensie empirycznym , 
ludzkim i antropolog iczny m czy też biologicznymi 
w sensie natu ra lnym. Chociaż można , i trzeba, m ó
wić w związl u z nimi o psychologii realiźm i e, 

antropologii i biolog ii, nie wynika to z ich kon 
strukcji jako posta ci scenicznych, ale z ich w ypo
w iedzi. Jako kreacje sceniczne postacie dzia łają na 
zasadzie marionetek określonych przez funkcję 

sceniczną przypi saną im przez autora, przez w y
powiedzi innych postaci oraz własne . Zj awisk o 
a utocharakterys tyki postaci występuj e bodaj w e 
w szystk ich dramatach Witkiewicza. 

Postacie Witkie wicza znajdują s ię w s tanie de 
zin tegrac ji, j eśli spojrz m y na nie z punktu wid ze
nia kon wencji psychologicznych, w edle których 
autorzy trad ycyjnego dramatu konstru uj <:) swoich 
bohateró w. U Witkiewiczowskich intelekt jest od
dzielony od sfe r y uczuć . Uczuć w zasadzie n ie m a · 
S<1 ty lko reakcj e, są w pełni świadomie ułożone 

p la ny , które postacie staraj ą s ię realizować, by 
o. i:łgnąć okre~ l o ne cele . Sceniczny bliźn i tra kto
wany jest przez daną postać czys to inst r ume ntal
nie , jest zawsze środkiem, nigdy celem. 

Dezin tegracja postaci współgra z dezintegracj ą 

świata p rzedstaw ionego w teat rze Witkiewicza. Po
stacie są znak ie m świata, w którym przyszło im 
żyć . J ego porządek zos ta ł zburzony , zarndy znie
s ione, rozpad ła s ię wszelka so l idność i s tałoś ć , a 
z n ią powaga. Dramat , t ragedię zastąp iła groteska. 

Bohaterowie dramatów poddani są w sposó b 
mniej lub bardzie j widoczny znanemu postu latowi 
teoretycznemu, według którego dramaturg nie mo
że być skrępowany prawdopodobieństwem życio

w ym ani żadną, nawet bardzo tolerancyjną form <J 
rea lizmu psychologicznego. Bohaterow ie powieści 

funkcjonują na innych zasadach. Zanurzeni rów
nież w świecie groteskowym, dotknięty,m chaosem , 
stanowiącym preludium do świata mechan izacji 
społecznej , są o wie le bardzie j realis tyczni z psy
chologicznego punktu widzen ia, podobnie ja k ś wiat 

przedstawion y w powieści jest bardzie j r ealis tycz
n y od ś 1 iata zaprezentowa nego w tea tr ze Witkie
w icza , gdzie w szystko może s ię zdarzyć. Wydaj e 
s ię , że mamy tu do czynienia z kolejnym pa radok
sem. Dramaturg jest zawsze zw i<1 zany możliwościa

mi techniczn ymi sceny swoj ego czasu ; p owieś cio

pisa rz może nie liczyć s ię z niczym. 

Postacie Witkiewicza okreś lają s ię jako ma r io
n etki, automaty , manekin y ba r dzo wiele ra zy . 
Używaj ą ponadto takich terminów , jak pionek , 
kuk ła , maszpuka , kółko w maszynie; widzą siebie 
w matni , we władaniu obcych im s il społecznych 

czy metafizycznych. S wiat jawi s iq im jako g ra 
rozgrywana przez siły metafizyczne czy jako obl<"! 
kana maszyneria, k tó rej nikt nie kontroluj e . N ie 
t rzeba chyba przypominać, że jest to świat total
nie groteskowy. Podobne obrazy stanowią jeden 
z najbard ziej rozpowszechnionych motyw ów gro
teskowej sztuki i literatury. 

Sceneria teatru Witk ie wicza to ś wiat niezwyk ł y , 

bajecznie barwny w dosłownym i przenośn ym 

znaczeniu tego słowa . W jego ukształtowaniu zgod
nie współpracowały : oko Witkiew icza-malarza 
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umysł teoretyka. Związki p lastycznego fo r mowa
nia sceny i malarstwa Witkiewicza są latw do
strzegalne, niekiedy wrc;cz uderzające. Dost rzec j e 
można także w nielicznych zachowanych p roj· k
tach dekoracji i kostiumów, jakie wykonał do 
swych własnych sztuk. W plastycznym uksztalto
\vaniu sceny w teatrze Witkiewicza wyraża się 

również groteskowa wizja świata. 

Bogactwo wizji plastycznej przełożon ej na jc;zyk 
teatru : urządzenie sceny, kolorys tyka deko acji i 
kostiumów, wymyślność rekwizytów - daje ogól
ne wrażenie niezwykłości, niesamowitości, fantas
tyki uderzającej odbiorce; jako g roteskowa. Ta gro
teskowa fantastyka jest niekiedy doprowad zona do 
skrajności i przybiera formy naprawdę niezwykle. 

Znakomitym przykładem groteskowej fantastyki 
jest dwuznaczne piekło-kabaret z Sonaty Belzebu
ba oraz diabelskie akcesoria Baleastadara. G rotes
kowe rogi i ogon - „taki jak u szczura, zakoń

czony t rójkątnym metalowym hakiem" - wydają 

nam się równie podejrzane, jak piekło . Witkiewicz 
stosuje tu jednak te; samą zasadc;, któr4 zastoso
wał do piekła - i niejednokrotnie gdzie indziej, 
nie pozwalając udzielić pewnej odpowiedzi na py
tanie: „prawda" czy „oszustwo". Kiedy Baleasta
dar każe sobie odciąć ogon, który uważa za „de
moniczny efekt III klasy" - odczuwa ból i „krew 
leje się z odciętej części i z nasady". -

Wykorzystano nastc;pujące pozycje : 

S.I. Witkiewicz Dramaty, t. 1-2. Oprac. i wstępem 
poprzedził Konstanty Puzyna. Warszawa 1962 

Jan Błoński: Stanisław Ignacy Witkiewicz jako 
dramaturg. Kraków 1973 

Lech Sokół: Groteska w teatrze Stanisława Igna
cego Witkiewicza. Wrocław 197:3 

Lech Sokół: Wstę p do W małym dworku S.I. Wit
kiewicza. Warszawa 1977 

Daniel C. Gerould: Stanisław Ignacy Wilkiewicz 
jako pisarz. Przekład: Ignacy Sieradzki. War
szawa 1981 

Redakcja programu : Jerzy Sikora 
Opracowanie graficzne: Andrzej Gordon 
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SEZON 1982/8 
N OTAT K I Z PODZl L.\ F iodora Dosto jewskiego. 
A d . i reż .: Bogdan , ich a lik, :; cen .: G rzegorz lVIa 
leck i, m uz.: Piotr H rt L Obsada : Bobda Mi k ć 

(On) , Ewa Węgl arz (Liza), Bogumi i Za tońsk i (Apol
lon). P HAPREMIER. lG.X.1 982. Ma la Scena. 

DE -AMERON H enryk a C ·ga n ika wg Giova nn iego 
B ccaccia. Reż . i scen.: J crz Micha la k, mu z.: 
Krzysztof Szwaj gier , aranż. m uz.: :Yia rek Ja zczak , 
chor. : Janina Niesobska. O bsada: Teresa Lisowska 
N ine lta , l\!Iieszczka, Niccolosa) , Krystyna Miche l 

(Em ilia , A libech) , Ludw ina Nowick a (Starucha , 
Gia ccomo, Mn ich II. T essa) , Ewa Węg larz (Mar ia , 
Bartolomea) , J e rzy Balbuza (Karaluch, F erondo, 

llo , Riccardo) , Wa l mar Kwas ie borski (Giovan
n i. Ba r nabo, Simon), Sławomir K viatkow sk i* (Mas
sclo), Marek Pudełko (Be r toli , O pa t , Bruno), l'vii
ch al S w itala (A nd reuccio . Buffalma cco, R ust i o, 
Paganino). P remier a 23.X.1982. 

NIEWIDZIALNY KSI \ŻĘ Igora Sikiryckiego (Baśń 
fan tas tyczna z muzyką Bogdana Pawlo vs ·iego). 
Reż.: Ryszard Zarewicz, scen.: Stefan Jana il<, 
<:l10r.: Jan ina Niesobsk a. Obsada: E wa \Vęglarz 

(!Vlalgosia) , Teresa L isowska (Wojtek), Bogumił 

Za toński (Gradobus) , I za bella Nicwiarowska-Wolo
szyńska (Kunegunda) , Stanisław Galec ·i (Leka rz), 
Wa n da Chwiałkowska (Matka) , Jan Szu lc (Kró l 
Gwoździk) . Jerz:" Bal buza (R. ba), l\Iichał S w ita la 
(Rybka). Premiera 4.XII.1982. 

• ARTOTEKA Tadeusza Różewicza. Reż.: Rysza.-d 
K r zyszycha , scen.: Liliana Jankowska. Obsa d,: 
Stanisław Gałecki (Bohater ), Bogumił Zatoński (Oj
c iec , Gruby), I zabella Niewiarowska (Matka), Tere
sa Lisowska (Sek retar ka) , Marek Pudełko (Starzec 
I , Ch łop ), Alina Horanin (Starzec II , Pani I) , Wan
d a Chwiałkowska (Ol ga , Pani II, Żywa Pani), Jan 
Szu lc (Wuj ek) , Wiesław Woloszyńsk i (Pan z Prz -
dzia łkiem , Mężczyzna). L udwi na Now icka (Tłusta 

Kobieta) , Ewa Węglarz (Dz.iC\\"CZ n a , Dzien nikarka), 
Bohdan Mikuć (Na ucz. ·ciel , Dziennikarz), Dar iu z 
Chod ała* (Sta rzec I II , Prz. jacie z Dzieciństwa) . 

P remiera 12.I I.1933 . Mała Scena . 

NO TO „.CYRK! Marcina Wolskiego. cź .: And rze j 
Zao rski, mu z.: J e rzy Woy, char .: J a nin a N 'e obska, 
proj. kuk ieł: Ery k Lipii1ski, ukla d i luzjon ist ·czny: 
K zimierz Kuźma. O bsa d : K rys t yna Michel, Je
r zy Balbuza, Waldemar K wasieborski , Mich a ł 

S w itala , Sławomir K w iatko \ sk i*. Zespó ł m uz. : 
Andrzej Beń , R yszard Wa rsza w s d, L eszek Wójto
w icz. P remiera 26.II.1983. 

T ANIEC ŚMIERCI A ugusta Strind berga . Reż. i 
opr. muz.: Ryszard K r zyszycha, scen .: Zbigniew 
Bednarowicz. Obsada : J an Szulc (Edgar ), Iza bella 
N iewiarowska (Alicja) Wies aw Woloszyński (Kurt) , 
Teresa Lisowska (Jen n y). P remiera 20.III.1983. Ma
ła Scena. 

LATAJĄCE NARZECZONE (Boeing-Boeing) Marca 
Camolettiego. Reż.: Ma rek Walaszek , sce n .: Anna 
Bobrowska-Ekiert. Obsa da : J erzy Balbuza (Be r 
n ard), Wojciech Romano\vski (Robe rt) , K rys t yn a 
Michel (Janet), Teresa Lisowska (Joanna) , Do lores 
Raj zer - gościnnie i Ewa Węgla rz (Judy ta), Lud
wina Nowicka (Berta). Prem iera 7 maja 1983. 

• 

SK I.Z Gabrie li ZapoL !< iej. Reż .: Wojciech S trzem -
żalsk i. sce:1.: iVIa!go ·za ta Trcut!er, muz.: Leszek 
Figi l" l, u' !aj ta n .: Ja n ina Niesobska. Obsada: 
Wand· Ch\\·i a !k o\ ska ((L ulu) , Ewa Węglarz ((Musz
ka), Bohda n !'IT.kuć (Tolo), Michał Switała (Witu ś), 

1,1,;~!c!e Cl!' Kwas ·<:b') rS ·i (Starszy lokaj), Sławomir 

- \\·iat 'rn\1·ski '' ( .·Tlod~zy lok aj) . P re m iera 14 maja 
198 3 roki!. 

O~- T.\ BELZrn "3 A Stan i ~ł a va Ignacego Wit
J: ;e w icza. 

\Vy~ .ep; go ' ci r te n a scenic Teatru im. J. Osterwy 

Tc:itr l J'.\· 1 \V Lod t i. DREWNIANA MISKA Ed-
1 ln a ~. Iorfr a . !?. 18, 19.IV.1983 

G::irzon·sk ic • polkania Teatralne '83 

Teatr Wspolczesn _ w Szczec inie. CZEKAJ.'\C NA 
G ODOTA Sa m.1e la Bee etta . 24.V.198 :3 

Tea tr Po b k i w P oznan iu. OŁTARZ W ZNIESIONY 
SOSIE I reneusza Iredyńskiego . 26.V.1983. ZAKŁAD
NIK Pau l C.auciela. 26 .V.1983 

Teatr Polsk i w Warsza wie . SZEWCY Stanisława 

Ignacego Witk iewicza . 28, 29.V.1983 

Teatr im. Stefana J a ra cza w ł,ocl z i. GAŁĄZKA 

ROZMARYNU Zygmunta Now akowskiego. 30, 31.V. , 
1.VI.1983 

Teatr im. J. Osterwy na gościnnych występach: 

Na scenie Teatru Nowego w Łodzi. NOTATKI Z 
PODZ IEMIA Fiodora Dostoje\\'sk iego. 16, 17, 18.l L 
1983 

Na scenie Teatru Polskiego w Szczecinie. NOTAT
KI Z PODZIEMIA F iodora Dostojew skiego. 13 , 14, 
15.IV.1983 

Y iero\vnik techniczny Wacław Filuś 

KIE ROWNICY PRACOWNI: 

m a lar skie j 
k rawieck ie j 
s tolarskiej 
elektroakustyczn ej 
fryzjersko-peru karsk ie j 

Brygadie r scen y 
Garderobiana 
R ekwizy tor 

Michał Puklicz 
Halina Jasińska 

Bo lesław Poloj ko 
Jan Szołomicki 

Alfreda Nowak 

Mie czysław Adamkiewicz 
E ugenia Adamkiewicz 

Grażyna $witała 

Bilety indy\vidualne i zbio rowe, organizacja uro
czystości i akademii dla zakładów pracy i ins tytu
cji w Biurze Obsługi Widzów . 
Kierownik Biura Leokadia Paukszto 

Kasa T eatru czynna jest codziennie oprócz po
niedziałków w godz. 10.00-14.00 oraz godzinę (w 
niedziele trzy godziny) przed rozpoczęciem spek
taklu. 

Biuro Obsługi Widzów i Kasa Teatru 
telefon 225-16 

Cena 15,- zł 
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conych problematyce Czystej Formy w teatrze 
Rozpoczęła się wówczas na dobre wielka, trwają
ca kilka lat, dyskusja nad teoriami i pisarstwem 
Witkiewicza. Nie było poważniejszego czasopisma 
ani autora, który nie angażowałby się jako jego 
zwolennik czy przeciwnik. Karol Irzykowski po
święcił polemice z Witkacym całą książkę, zaty
tułowaną Walka o treść. Boy-Żeleński pisał o nim 
z entuzjazmem. Pod koniec dwudziestolecia mię

dzywojennego Władysław Tatarkiewicz włączył je
go teorie do swych wykładów uniwersyteckich. 

Teatry całej Polski dały w . okresie przedwojen
nym ogółem osiemnaście premier dwunastu jego 
sztuk. A jednak Witkacy nie odniósł wówczas is
totnego sukcesu, o jaki mu chodziło: nie został 

zrozumiany i przyjęty tak, jak na to zasługiwał. 

Po roku 1926 ucichły spory i Witkiewicz poczuł 

się człowiekiem zapomnianym, niezrozumianym, 
zlekceważonym. Żyła jego legenda, a nie dzieło. 

Czuł, że nie odegra należytej roli. I dlatego mógł 
odnieść do siebie słowa Leona z Matki: „Jestem 
jak jakiś nabój wysokiej marki eksplozywności, 

leżący spokojnie na 1<1ce. Ale dotąd nie ma arma
ty i nie ma mnie kto wystrzelić. A tego sam nie 
potrafię - muszę mieć ludzi". 

Nie przerwał jednak swojej działalności. W ro
ku 1927 opublikował powieść Pożegnanie jesieni 
(napisaną w 1925), następnie powieść Nienasycenie 
(19:30). W 1932 r. wydał książkę o narkotykach i bro
szurę o Czystej Formie; w 1935 - zasadnicze dzieło 
filozoficzne Pojęcia i twierdzenia implikowane 
przez pojęcie Istnienia i wreszcie w 1936 napisał 
„studium społeczno-obyczajowe" Niemyte dusze. 
W 1968 r. opublikowano nie dokończoną ostatnią 

powieść Witkacego Jedyne wyjście (1931-1933). 
Działał jako krytyk literacki i publicysta. Malo
wał dla zarobku znakomite często portrety, które 
nazywał psychologicznymi, nie zaliczając ich jed
nak do prawdziwej sztuki. Interesował się nadal 
teatrem. Był współtwórcą Teatru Formistycznego 
w Zakopanem (1925 r.), a wiosną 1938 założył 

wraz z przyjaciółmi Towarzystwo T atru Nieza
leżnego, również w Zakopanem, i objął kierowni
ctwo utworzonego przez to towarzystwo teatru. 
Pragnął w ten sposób zrealizować dawne marze
nie o posiadaniu teatru, którego celem byłaby 

tylko sztuka, który nie dbałby o zyski. Jednakże 
do przedstawienia swego dramatu, Metafizyka dwu 
głowcgo cielęcia, którego próby zaczęto w czerw
cu 1938, nie zdołał już doprowadzić. W Teatrze 
Formistycznym i w innych Witkiewicz projekto
wał dekoracje i kostiumy do swoich sztuk; zacho
wały się jego szkice ~cenogra ficzne do Wariata 
i zakonnicy, Pragmatystów oraz Nowego wyzwo
lenia; niektóre swoje sztuki \.Vitkiewicz sam reży
serował. 

Ostatni, nie znany d z iś dramat napisał na kilka 
miesięcy przed śmiercią. ·wojna zastała go w War
szawie, ale opuścił miasto i powc; drował wraz z 
falą uciekinierów na wschód. Dnia 18 września 

1939 roku popełnił samobójstwo kolo wsi Jeziory 
w województwie poleskim. W w:·buchu wojny do
strzegł agonię świata, któremu koniec wróżył od 
dawna. Poręczył śmiercią autentyzm sw:·ch kata
stroficznych przekonań. Był pewien, że „nowy 
wspaniały świat'', jaki wyłoni się po wojnie, bę
dzie odpowiadał jego najgorszym przewidywaniom. 
W takim świecie nie chciał żyć. 

• 
Uważany przez jednych za dziwaka, wariata 

i megalomana, wielbiony przez innych - kim był 
Witkacy naprawdę? Czym jest dla nas dziś jego 
twórczość? 

Za życia zdecydowanie niedoceniany, choć w 
sporze o jego dzieło stanęli przy nim także ludzie 
wybitni, był tuż przed wojną odkrywany przez 
młodzież. Stał się patronem intelektualnym części 

młodych literatów i artystów w czasie okupacji. 
Los jego był jednak losem pisarza, który przy
szedł za wcześnie. 

Dwa jego dramaty, W małym dworku i Szew
ców, wydał w 1948 r. Władysław Józef Dobrowol
ski. W roku następnym Konstanty Puzyna napi
sał o Witkiewiczu obszerny artykuł recenzję, 

usiłując zainteresować szersze kręgi czytelników 
jego niezwykłym dziełem. Czasy nie sprzyjały jed
nak W.itkacemu. Po raz pierwszy wystawiono po 
wojnie jego, sztukę dopiero w 1956 r. W 1957 wzno
wiono Nienasycenie. Dwa tomy ocalałych drama
tów wydał Puzyna dopiero w roku_ 1962. 

I nagle stało się oczywiste, że Stanisław Igna
cy Witkiewicz był jednym z najwybitniejszych pi
sarzy polskich swojego czasu, że jego miejsce jest 
obok ·Wyspiańskiego , Zerornskiego, że nowa lite
ratura i nowy teatr dwudziestolecia międzywojen
nego znajdują w nim najwybitniejszego przedsta
wiciela. W każdym razie nikt nie dorównał jego 
dziełu rozmachem twórczym, szerokością horyzon
tów, głębią filozoficznych przemyśleń. 

W ślad za sukcesem w Polsce poszło zaintere
sowanie światowe głównie dramatem, ale także 

pow1esc1ą Witkacego. Po wojnie przełożono jego 
dzieła na wiele języków: na angielski, francuski, 
niemiecki, czeski i słowacki, serbo-chorwacki i wę
gierski, włoski i hiszpański, norweski, szwedzki 
i portugalski. Teatry grają jego sztuki nie tylko 
w Europie i w USA; wystawiano je w Nowej Ze
landii, Meksyku i Brazylii. Można śmiało powie
dzieć, że Witkacy wchodzi z wolna do panteonu 
literatury światowej. 

W licznych polskich i obcych publikacjach o
kreśla się go jako prekursora wielu aktualnych 
tendencji w teatrze światowym. Pisze się dużo 

o zadziwiającej trafności wielu jego prognoz do
tyczących stanu kultury i przemian społecznych. 

W Stanach Zjednoczonych i Francji pojawiły się 

opinie, że Witkiewicz umiał przewidzieć i wyra
zić w sposób głęboki i przejmujący nędzę ducho
wą bogatych społeczeństw konsumpcyjnych i bez
nadziejność dostatniego, lecz pustego i szarego by
towania. W:ydaje się, że wszystkie te uzasadnienia 
łącznie stały się przyczyną zainteresowania Wit
kacym. Najważniejszą rolę odegrały jednak czysto 
literackie walory jego dzieł. Witkiewicz, intelek
tualista i filozof, był niepośledniej klasy artystą. 

Swoje przemyślenia i intuicje potrafił przetworzyć 
w potężną wizję artystyczną. Umiał tę wizję u
trwalić tak, że i dzisiaj silnie oddziałuje ona na 
czytelników i widzów teatralnych. Więcej nawet: 
dopiero dzisiaj zaczęliśmy ją w pełni rozumieć 

i doceniać. 




