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Esej o pracy magisterskiej pt. Korespondent Witkacy 

Twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza dostarcza współczesnym badaczom 

bardzo wielu dziedzin niemało pracy i kontrowersji. O artyście wypowiadają się 

zarówno literaturoznawcy, kulturoznawcy, historycy sztuki, filozofii i filmu, ale także 

psychologowie, lekarze i historycy. Możliwe jest to przede wszystkim ze względu na 

charakter spuścizny, jaką pozostawił po sobie zmarły ponad 70 lat temu artysta. Jego 

twórczość jest bowiem nie tylko bardzo obfita (składają się na nią dziesiątki dramatów, 

powieści, setki obrazów i zdjęć), ale wysoce skomplikowana. Trudna do ustalenia 

hierarchia dzieł, a także ostateczna ich konstelacja napotyka na jeszcze jedną trudność. 

W ostatnich latach szeroką publiczność literacką zyskuje także korespondencja 

Witkacego – do dziś konsekwentnie wydawana z drobiazgowymi komentarzami, 

wyjaśnieniami i tego typu. Epistolografia XX-wiecznego artysty była dotąd znana przede 

wszystkim jego badaczom, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy mieli okazję 

badać rękopisy zebrane w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Było to grono wąskie i 

bardzo ekskluzywne – sądzić więc można, że szczątkowy kontakt, a także pojedyncze 

artykuły na ten temat nie wprowadziły zasadniczej zmiany w szerszych badaniach nad 

Witkacym (nie mam tu na myśli witkacologii, która rządzi się zupełnie innymi, 

wewnętrznymi prawami, ale humanistykę czy literaturoznawstwo).  

Wyraźnej zmiany dopatrywać się można raczej w momencie rozpoczęcia 

publikacji książkowych – zarówno ze względu na bardzo istotny gest włączenia tych 

pism do katalogu „Dzieł zebranych” artysty, jak i – co dla rozumienia literatury 

współczesnej nie może pozostawać bez znaczenia – fakt, że w sposób ograniczony tylko 

możliwościami księgarń, każdy czytelnik może po te dokumenty sięgnąć. Zmiana, jaką w 

rozumienie twórczości, biografii, ale też fenomenu artystycznego, jakim był Witkacy, 

wprowadza publikacja (proces ten rozpoczął się dopiero siedem lat temu) jest istotna 

także dla tego, w jaki sposób postrzega się epistolografię XX wieku w ogóle. To bowiem, 

co spotyka czytelnik Listów do żony jest czymś pod każdym względem unikalnym. Te i 

kilka innych, pobocznych kwestii ostatecznie zadecydowało o tym, że tematem mojej 

pracy magisterskiej stała się epistolografia Witkacego. 

Zasadnicze pytania, jakie stawiałam sobie podczas pierwszych lektur tych listów, 

pozostały w polu moich badawczych zainteresowań do końca pracy nad tymi 



2 
 

dokumentami. Piszę „dokumentami”, ponieważ listy postrzegałam w całej ich 

złożoności, wiążącej się także z tym, że nie są to wyłącznie teksty. Wszelkie tradycyjne 

listopisarstwo obejmuje bowiem tworzenie go w rozmaitych wymiarach – od wyboru 

atramentu, papieru i koperty przez sposób organizowania zapisu. Jak można wnosić po 

tym krótkim wprowadzeniu, moje badania obejmowały także pracę w archiwum. 

Posługiwałam się przede wszystkim wydaniami książkowymi, ponieważ są to pod 

wieloma względami edycje wzorcowe, sięgające złożoności epistolografii, a także 

dlatego, że centralne problemy tej interpretacji rozważane mogły być już bez 

nieustannego wglądu w rękopisu. Zarówno o nich, jak i o całej pracy, postaram się 

powiedzieć więcej w dalszych częściach tego eseju. Nie będą one stanowiły streszczeń 

poszczególnych rozdziałów pracy – przedstawię raczej ogólne rozpoznania, problemy i 

kategorie, które uważam za najistotniejsze, gdy spojrzeć na tę pracę jako na całość. 

Podstawowym problemem organizującym całą pracę, ale też uruchamiającym 

wszystkie pozostałe zagadnienia, jest w Korespondencie Witkacym podmiotowość. To na 

jej analizie w Listach do żony skupiałam się przede wszystkim. Centralne zagadnienie, 

bardzo trudne do jednoznacznego i ostatecznego zdefiniowania, wyznacza dla mnie to, 

do jakiej granicy dochodzę w swoich interpretacjach, a także jakie pytania zadaję 

tekstom. Rozwinę pokrótce kilka z zakreślonych w pracy kwestii. Interesowało mnie w 

badaniach nad Witkacym między innymi to, jakie funkcje listów do żony okazują się 

niepowtarzalne, a więc co sprawia, że to właśnie w tej małżeńskiej korespondencji 

twórcza podmiotowość realizuje się, jak sądzę, w najbardziej złożonym, pełnym i 

skomplikowanym kształcie. Wpływ mają na to z pewnością czynniki obiektywne, jak to, 

że korpus tych listów jest nieporównywalny (gdy chodzi o rozmiar i częstotliwość) z 

innymi wymianami, których także było wiele. Nie to jednak wydawało mi się decydujące 

– za najważniejszą przyczynę uznaję niejednoznaczną relację małżonków, a także 

zaufanie i specyficznie rozumianą bliskość, jaka ich łączy. Tego rodzaju przyjacielsko-

miłosna, ale wyraźnie zdystansowana pod wieloma względami, relacja wymusza na 

podmiocie niejako wzmożoną aktywność w przestrzeni pisma, wymaga 

niestandardowych formuł. Niesłychana swoboda, jaką osiąga w listach Witkacy nie 

poprowadziła mnie jednak do wniosków, że mamy do czynienia ze strumieniem 

autentycznego, niczym nie zaburzonego tekstu. Przeciwnie. Złożoność, o której staram 

się jak najwięcej powiedzieć, przewiduje bardzo skomplikowaną konstrukcję 

podmiotową. Do jej opisu bardzo pomocne okazały się nie tylko prace poświęcone 
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epistolografii (nieocenionej Stefanii Skwarczyńskiej i młodszych badaczy), ale, przede 

wszystkim, Michaiła Bachtina z jego koncepcją „niewspółobecności”. Słusznie będzie 

oddać mu choć na moment głos:  

Relacja bezpośrednia wymaga, by autor zdystansował się wobec siebie, doświadczając w innym 

planie niż ten, w którym rzeczywiście przeżywamy nasze życie. Tylko pod tym warunkiem będzie 

on w stanie dopełnić swą podmiotowość o takie wartości transgredientne w stosunku do samego 

życia, które by je zwieńczyły. Innymi słowy, autor powinien podejść do siebie jak  ktoś inny, 

spojrzeć na siebie oczami innego. Co prawda, także i w życiu na każdym kroku zachowujemy się 

podobnie, czy to wtedy, gdy dokonujemy samooceny z punktu widzenia innych ludzi, czy 

wówczas, gdy usiłujemy zrozumieć i uwzględnić momenty transgredientne wobec własnej 

samowiedzy. 1 

Uwidocznia się tu jedno z podstawowych przeświadczeń mojej pracy. Witkacy – 

podmiot o porażająco skomplikowanej podmiotowości – traktuje siebie bardzo często 

jako gracza w swojej grze. Stara się być w niej jednocześnie instancją sądzącą, 

kontrolującą, a także twórczą i aktywną. Artysta nigdy nie jest w stanie spocząć, 

rezygnując z samokontroli czy permanentnej twórczości, choćby na kartach swoich 

rozlicznych listów. Witkacy spogląda na siebie oczami innego, ale spogląda też własnymi 

oczami, które bywa, że postrzega właściwie jako obce. Nie prowadzi to jednak do 

wytworzenia zamkniętego obiegu, w którym znika potrzeba kontaktu z innymi i 

wykorzystywania dla tego celu pisma. Sutor Nienasycenia nigdy nie jest w stanie się tego 

wyzbyć – właśnie z tego powodu zawsze pozostaje dla mnie „korespondentem”, w całej 

wieloznaczności tego określenia. Nie ma on temperamentu diarysty, jego listy nie mają 

w żadnym struktury dziennika czy notatnika. Witkacy potrzebuje nieustannego 

kontaktu i niestrudzonego korespondenta, który zawsze będzie w gotowości, aby 

asystować w jego transformacjach, ascezach, szaleństwach i surowych krytykach.  

 Wspomniane tu zagadnienia w sposób oczywisty prowadzić muszą do 

rozmaitych tematów powiązanych z autokreacją. Założenie to przyjęłam już na samym 

wstępie badań, rezygnując z czynienia wyraźnych rozróżnień na szczerość, 

autentyczność, prawdę wyznania i kreację, manipulację i tego typu. Zadanie to wydało 

mi się niemożliwe do wykonania, a także nieszczególnie płodne poznawczo. Zamiast 

tego znaczną część tekstu poświęciłam temu, jak w Listach do żony (znane, co ważne i 

                                                        
1 M. Bachtin, Autor i bohater w działalności estetycznej, w: tegoż, Estetyka twórczości słownej, przeł. D. 

Ulicka, Warszawa 1986, s. 48. 
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symboliczne, są tylko listy jednego z korespondentów) formułowana, budowana i 

transformowana jest relacja małżonków. Nietypowy kształt małżeństwa, a więc 

rezygnacja ze wspólnego życia, stał się tu bezpośrednim powodem dla tego, ażeby to 

właśnie w listach „żyć wspólnie”. Wiele lat tej epistolografii dowodzi, że układ między 

dwojgiem ludzi miał bardzo dynamiczny charakter. Analizuję więc zarówno 

powtarzające się okresy kryzysu, podczas których Witkacy formułuje bardzo istotne dla 

rozumienia podmiotowości w nowoczesności tezy, jak i te listy, w których żona okazuje 

się dla Witkiewicza ostatecznym i jedynym ratunkiem. Niewątpliwie szczególnie warte 

uwagi są także bardzo kreatywne sposoby kreowania małżeństwa, jakie proponuje 

żonie Witkacy – wprowadzając zobowiązania, regulaminy, żądając obietnic.  

 We wszystkich analizach, które proponuję pod wspólnym szyldem Korespondent 

Witkacy, widzę zakopiańskiego artystę jako twórcę na wskroś nowoczesnego. Co 

ciekawe, ujawnia się to z całą mocą właśnie w pisarstwie prywatnym – 

charakteryzującym się dużą emocjonalnością wyznań, pełnym codziennych spraw i 

problemów. Chroniczna nowoczesność Witkacego jest nowoczesnością przerażającą i 

fascynującą zarazem – boryka się on z największymi problemami wieku tak, jak gdyby 

były one jego najbardziej osobistymi dramatami. I tak właśnie jest – dla artysty zarówno 

zagadnienia jego nieprzejrzystej filozofii pozbawionej upragnionego „Główniaka”, jak i 

elementarny problem z atramentem czy pocztówkami, to kwestie, które doprowadzić go 

mogą na szczyty antropologicznego namysłu. Witkiewicz pisze „Chciałbym zerwać ze 

sobą stosunki na 2 tygodnie” i staje się to jedną z najkrótszych i najcelniejszych formuł 

określających podmiotowość w całej jej tragiczności. 

 Jeżeli pojawiają się już kwestie związane z materialnym wymiarem listów, 

wspomnieć muszę o ważnym komponencie mojej pracy, o którym chciałabym jeszcze 

powiedzieć przed zamknięciem tego krótkiego eseju. Są nim badania archiwalne nad 

rękopisami analizowanych przeze mnie listów. Pewna inspiracja badaniami Pawła 

Rodaka jest dla mnie oczywiście istotna, jednak oddalam się wyraźnie od jego 

perspektywy interpretacyjnej, eksponującej kwestie prawdy, szczerości i 

emocjonalności widocznych w materialności dziennika. Powściągliwość w tym zakresie 

tłumaczę przede wszystkim własnym przedmiotem badań. Ten bowiem w stopniu 

najwyższym kwestionuje możliwość przeprowadzenia tego rodzaju dochodzenia. 

Zamiast tego zdecydowałam się przeanalizować to, w jaki sposób Witkacy działa w 
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materialności listu, w jaki sposób także na tym poziomie przejawia się jego kreatywność, 

podmiotowość i inne problemy, które nie mają prawa zaistnieć w innej przestrzeni. 

Bardzo intensywne badania okazały się zasadniczo przełomowe dla tego, w jaki sposób 

modelować można tę epistolografię. Gdy bowiem przyjrzeć się niewiarygodnej 

kreatywności (na przykład przy przepisywaniu czyichś listów na własne) Witkacego i 

temu, w jak nieoczywisty sposób wyzyskiwał on papier, na którym pisał, pismo innych 

korespondentów, a w końcu – pozornie niewinne – widoczki z pocztówek, nie sposób 

nie zastanowić się, czy kategoria tekstu jest wystarczającą dla opisania tak złożonego, 

jednostkowego, a zarazem nowoczesnego, doświadczenia. Badania te miały posłużyć 

przede wszystkim zastanowieniu się nad codzienną praktyką piśmienną Witkacego. 

Ważną także dlatego, że w sposób istotny wpływała na organizowanie całego dnia pracy, 

nie pozostawała bez wpływu na twórczość, a także rejestrowała najrozmaitsze 

wydarzenia z jego życia – także intelektualnego. Tak, jak wyrazisty fioletowy atrament, 

którym Witkiewicz najchętniej pisał, tak jego niejednoznaczne dopiski na marginesach 

listów czy zastosowanie znanych z portretów symboli prowadzą do tego, by nowoczesne 

listy postrzegać jako obiekty radykalnie nieprzezroczyste.  

 Wewnętrzne, postępujące i na wskroś nowoczesne rozbicie Witkacego kulminuje 

każdorazowo w trakcie jego życia w kryzysach. Każdy z nich staje się dla niego polem 

rewidowania dotychczasowych ustaleń, własnej osobowości i planów. Wszystko to 

zawsze prowadzi go do zadawania pytań o – z różną dosłownością wyrażonych – 

kondycję nowoczesnego podmiotu. Spoglądając bowiem na siebie swoim przenikliwym 

wzrokiem, oczami swoich korespondentów, a wreszcie z perspektywy pisma, które 

kompulsywnie praktykował, Witkacy nie stawiał sobie unieruchamiającego pytania „kim 

jesteś?”. Mimo że większość jego poszukiwań oscylowała wokół tak określonego 

centrum, Witkacy wiedział, że prawda, której nie mógł wyjawić, byłaby śmiertelna.  

 W interpretacji, którą zakreślam w przedłożonej pracy, Witkacy funkcjonuje 

przede wszystkim jako podmiot nowoczesny – targany własnymi obsesjami, 

nieustającymi kryzysami, wszelkimi lękami i niełatwym doświadczeniem historycznym. 

Co może warte podkreślenia, nie wpisuję tym samym – dzięki epistolografii – Witkacego 

na listę nowoczesnych. Mam bowiem mocne przekonanie, że to także on definiuje 

nowoczesność. 


