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Pod koniec marca 1938 roku Witkacy wybrał się do Nowego Sącza z nadzieją,
że podobnie jak w czasie poprzednich pobytów u Heleny i Franciszków Maciaków1,
znajdzie tu spokój i ciepło rodzinnego domu, którego zawsze mu w życiu brakowało.
Wiedział, że gospodarze na pewno zadbają, aby Firma Portretowa miała wielu klientów. Pierwsze dni potwierdziły te oczekiwania. Pisał do żony: „Rysuję, piszę, czytam,
mało chodzę. Jem b. dobrze i jestem w stosunku do sytuacji w świetnej formie, bo
NP i NΠ, ale głównie NP. P to jest zabójstwo2. Pogoda się poprawia. Dalsze rysunki
zarysowują się na garyzontie [!]. Cudowny film Mocni ludzie3. Idź na to, gdziekolwiek
będzie”4.
Klientów ma aż nadto, choć niektórzy przysparzają kłopotów5 i nie wszyscy mogą
od razu uiścić pięćdziesiąt złotych za wykonany portret, ale taką właśnie najniższą
cenę sam ustalił. Martwi go jedynie to, że Czesia odsyła mu nierozpieczętowane
listy, a pod adres warszawski wysłała jego książki z wyrwanymi dedykacjami dla niej:
„Dziwnie się zachowuje. Bez żadnych wyjaśnień od pewnej chwili zaczęła wymiotować moimi nieotwartymi listami i kartkami”6. Prosi zatem przyjaciół w Warszawie,
aby „zbadali, o co chodzi”, i zapewnia Jadwigę, że „nic nie wie, o co poszło”, ale podej7
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Tym muszę Cię zmartwić, że zaszła w moim życiu wielka
katastrofa, tzn. owa kobieta, którą widziałeś w kinie i którą
kochałem (i kocham dotąd) jak córkę (w tym natężeniu,
które mogę jedynie do miłości kotki porównać), opuściła
mnie definitywnie na skutek moich zdrad (?) i kłamstw,
które były wynikiem znów „szprynglów”, które ona robiła,
wymagając ode mnie poprawy, a nie dając mi warunków
do jej spełnienia. ¾ winy moje – ¼ jej. Jestem tym zupełnie
Czesia odsyła mi 80 kilo podarunków – czyli bije mnie
zdruzgotany – jest to strata nie kochanki, tylko najdroższej
w mordę na pożegnanie. Bardziej się tym przejąłem, niż
istoty na świecie. Nie wiem, czy się podniosę spod tego
myślałem. Jestem w stanie zupełnej marmelady, bo z tego
ciosu. Piszę jak kucharka – ale prawdziwe nieszczęście nie
wszystkiego podnosi się niezbyt dodatni osąd mój o sobie.
usposabia do literatury i lubi raczej brutalną pospolitość
Mówiąc otwarcie, jedynym wyjściem byłoby samobójstwo.
wyrazu. Dosyć. Staram się trzymać i pracuję, ale jest okropAle albo, albo – z chwilą gdy nie decyduję się na to od razu,
nie ciężko. Wypuszczono mi wnętrzności i uderzono butem
to muszę sprobować żyć. Naprawdę, że jedyna istota, która
w pysk. (Ty byś to lubił). 80 kilo (!) wszystkich podarków,
mnie przy życiu trzyma, to jesteś Ty. Straciłem dla siebie
plus obrazy odesłane na Bracką zwrócono mi tu. Trup mój
samego wszelką wartość i nie wiem, czy wytrzymam. To nie
siedzi w tym koszu i płacze nad utraconym szczęściem.
tylko utrata jej, ale okazała się przy tym cała moja nędza
W ogóle, jak golę się rano, mam wrażenie, że golę
wewnętrzna8.
własnego trupa do trumny. Nie wiem, co robię –
Jestem
mam kilka propozycji na gościnne występy, a żyć
Po powrocie czekał na niego w Zakopanem
w stanie
mi się nie chce12.
osiemdziesięciokilowy kosz, w którym – jak pisze
zupełnej
do żony – „dostał swego trupa”, oraz wiadomość,
marmelady
Ostatnia nadzieja to pomoc przyjaciół. Hans
że nie żyje ulubiony pies Ciamek. Czarę goryczy
Cornelius, który poznał Czesię podczas pobytu
dopełnia informacja, że wydawnictwo „Rój” nie
w Polsce w październiku 1937 roku, błaga ją, aby uratowała
jest zainteresowane publikacją Niemytych dusz9. Jak zwykle,
jego przyjaciela, który „nosi się z samobójczymi zamiarami”13.
Witkacy dopatruje się w tych wydarzeniach prześladującego
go fatum: „Dobrze sobie przepowiedziałem ten rok 54-ty –
List nie odnosi skutku, podobnie jak próby mediacji innych
od urodzin same przykrości i nieszczęścia”10. Jakiś czas łudzi
osób (do rozmowy z Czesławą skłonna była także Jadwiga)14.
się, że Czesia wykonała tylko kolejny „szpryngiel”, do których
Przekonany, że Czesia już do niego nie wróci, Witkacy
zdołał przywyknąć w ciągu dziewięciu lat ich związku, chociaż
postanawia oddać do muzeum wszystkie odesłane obrazy.
zazwyczaj mocno je przeżywał, i nie traci nadziei, że również
Wybiera Muzeum Śląskie w Katowicach. W ostatnich latach
tym razem uda mu się skłonić ją do zgody i powrotu. Wszelkie
często przyjeżdżał na Górny Śląsk, zatrzymując się u Jadwigi
jednak próby napotykają na mur milczenia. Rozstanie jest
i Mariana Ziębów w Chorzowie15 lub u Heleny i Antoniego
ostateczne. Powód to jego romans z siedemnastoletnią Marią
Krahelskich w Katowicach. W czerwcu 1938 roku prawie dwa
Zarotyńską, manicurzystką w zakładzie zakopiańskiego fryzjera tygodnie goszczą go Maria i Ignacy Grabscy w swej willi przy
i zarazem jego narzeczoną. Witkacy przywiózł ją do Warszawy,
ulicy Kilińskiego16.
wynajął mieszkanie, załatwił pracę, wprowadził w krąg swoich
W tutejszym Towarzystwie Filozoficznym Witkacy
11
wygłasza odczyt O dziwnych zboczeniach umysłu ludzkiego.
przyjaciół . Oczywiście, wiadomość o tym musiała dotrzeć
do Czesi. Tej zdrady postanowiła mu nie wybaczyć.
Oprócz wielu portretów 24 czerwca wykonuje Autoportret na
Zrozpaczony Witkacy pogrąża się w depresji. O swoim
tle dymiących fabryk (typ B)17, którego kupno za kwotę dwustu
„nieszczęściu” powiadamia kilku najbliższych przyjaciół,
złotych proponuje Tadeuszowi Dobrowolskiemu, dyrektorowi
m.in. Brunona Schulza:
Muzeum Śląskiego18. Wkrótce przekaże mu nierozpakowaną
pakę z obrazami należącymi do Czesi.
Kochany Brunonie – Już od wieków nieomal zbieram się
z listem do Ciebie, czekając, aż przeczytam Twoją książkę
(niektóre kartki wspaniałe!) i aż coś lepszego w moim życiu
zajdzie, aby Cię nie martwić (!) fatalnymi wiadomościami.
rzewa, że może mieć związek z „jakimś bubkiem, który częstował kokainą, ma majątek ziemski i podobno chce się żenić.
Szczęść Boże, tylko po co bić w mordę na pożegnanie i kopać
zabłoconym bucikiem w jaja – tego nie rozumiem”7.
Zwracane listy i książki z wyrwanymi stronicami były tylko
zapowiedzią tego, co wkrótce miało nastąpić. Donosi żonie:
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***
W archiwum Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zachowało
się kilkanaście dokumentów, dotyczących zarówno sprzedaży
Autoportretu, jak i „daru pani C. K.”19. Takim kryptonimem
posłuży się bowiem Witkacy w korespondencji z dyrekcją
muzeum, pisząc o obrazach odesłanych mu przez Czesławę
Oknińską-Korzeniowską.
Pierwszy z dokumentów to jednozdaniowe, nieco zabawnie
zredagowane, podziękowanie z datą 29 czerwca 1937 roku:
Do Dyrekcji Muzeum Górnośląskiego w Katowicach
Niżej podpisany dziękuję za zaszczyt, jaki go spotkał przez
nabycie dla muzeum autoportretu
z głębokim szacunkiem
S. I. Witkiewicz20
Nie ma wątpliwości, że pismo dotyczy Autoportretu
z 24 czerwca 1938 roku, ponieważ Witkacy na pewno rok
wcześniej nie proponował muzeum „nabycia” swego autoportretu. Pozostanie zatem zagadką, czy wpisując datę
„29/ VI 1937”, pomylił się, czy z jakiegoś powodu uczynił
to świadomie? Za pomyłką przemawia to, że właśnie 29 czerwca 1938 roku muzeum wraz z Autoportretem otrzymało od
niego propozycję przyjęcia „daru pani C. K.”. Dowodem pismo
dyrektora Dobrowolskiego21:
Do WPana Stanisława Ignacego Witkiewicza
w Warszawie
ul. Bracka 2
Wielce Szanowny Panie!
W odpowiedzi na pismo z dnia 29 VI 1938 przesyłam
bardzo uprzejme podziękowanie za Pańską propozycję ofiarowania Muzeum Śląskiemu szeregu prac Pana jako daru
od pani C. K. Dar ten Muzeum przyjmie z wdzięcznością
i zapisze go w swym inwentarzu. Równocześnie Muzeum
prosi uprzejmie o wyrażenie zgody na to, żeby dzieła Pana
można było umieścić także w nowym lokalu Instytutu
Śląskiego22, którego dyrektor p. dr Roman Lutman zwrócił się do mnie z taką propozycją i prośbą23. Zaznaczam,
że lokal, który będzie skupiał wszystkie tutejsze towarzystwa naukowe i kulturalne, będzie silnie frekwentowany.
Do ewentualnej przesyłki proszę też dołączyć deklarację
darowizny. Jeśli ilość obrazów zawartych w pace jest Panu
nieznana, Muzeum po otrzymaniu przesyłki zwróci się

do Pana z prośbą o podpisanie sformułowanej przez siebie
deklaracji, w której wymieni przysłane dzieła24.
Równocześnie przesyłam nowy rachunek za
Autoportret z prośbą o podpisanie go, przy czym załączam
dawny. Chodzi bowiem o jak najrychlejsze wypłacenie
należytości. Ponieważ wobec rozpoczęcia się urlopów
wypoczynkowych i wyjazdu urzędników na urlopy, zlikwidowanie tego rachunku przez Urząd Wojewódzki będzie
trwało dość długo, proszę o przysłanie nowego rachunku
z upoważnieniem do pobrania należności swojej Małżonki.
Tak samo może Pan jednak podać swój nowy adres, pod
którym chciałby Pan, aby pieniądze wysłano. […]
Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego szacunku i poważania.
TD dyr.
1 VII 1938
U dołu listu znajduje się dopisek:
Pro domo
P. Ignacy Stanisław Witkiewicz wystąpił z propozycją ofiarowania Muzeum kilkunastu prac jako dar pani C. K.
Zanim jednak „dar pani C. K.” znajdzie się w zbiorach muzeum, Witkacego czeka przykra niespodzianka. Pisze do żony
13 lipca 1938 roku: „Wyobraź sobie, że wczoraj dostałem papier
z Izby Skarbowej Zakopiańskiej, że honorarium za portret
do Muzeum Katowickiego zostaje skonfiskowane za zaległe
podatki, których suma za lata 31, 32 i 33 wynosi około 1200 zł!
To jest coś niesamowitego. Jak tu żyć w takich warunkach”25.
Sądząc, że zmniejszy kwotę podatku, jeśli zrezygnuje z honorarium za Autoportret, Witkacy oficjalnym pismem informuje
muzeum, popełniając znowu błąd w dacie26:
Do Dyrekcji Muzeum Śląskiego
w Katowicach
Komunikuję uprzejmie, że rezygnuję ze sprzedaży Muzeum
Śląskiego obrazu pt „Autoportret” i proszę o zwrot tego
obrazu. Do odebrania tego obrazu upoważniam
p. Marię Lutmanową.
Z poważaniem
Stanisław Ignacy Witkiewicz
[odręczny podpis: Stan. Ign. Witkiewicz]
Zakopane, dnia 16 lipca 1936 r. [!]
dom Witkiewiczów
Zapewne odpis pisma trafił do urzędników Izby
Skarbowej, którzy postanowili nie tylko udarem9
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nić zwrot obrazu, ale także wyegzekwować cały dług.
Do „Witkiewiczówki” wkroczył sekwestrator z zamiarem rekwizycji wszystkich obrazów. Zapobiegła temu kuzynka Maria
Witkiewiczówna (Dziudzia), dając mu sto złotych. Z pomocą
pospieszył niezawodny Tadeusz Langier, wpłacając pięćset
złotych27. Urząd Skarbowy zgodził się przejąć na konto długu
honorarium za Autoportret i umorzyć pozostałą część, o czym
Witkacy niezwłocznie powiadomił muzeum:
6/ VIII 1938
Do Zarządu Muzeum
w Katowicach
Donoszę uprzejmie, że nie rezygnuję ze sprzedaży mego
autoportretu Muzeum i że „poświęcam” sumę 200 zł na
rzecz Izby Skarbowej za zaległe podatki.
Stanisław Ignacy Witkiewicz28
Dopisek:
Przekazano na podatki 19 VIII 38

przesyłam spis wszystkich nadesłanych prac i zapytuję
uprzejmie, czy Pan Doktor przeznacza wszystkie w nim
wymienione obrazy i studia dla Muzeum, czy też część ich
zamierza Pan zatrzymać dla siebie? Jeżeli by Pan wolał, aby
niektóre prace, np. szkice śp. ojca Pańskiego lub inne wróciły w Pańskie posiadanie, to proszę łaskawie donieść, abyśmy
mogli zastosować się do Pańskiego życzenia.
Materiały o charakterze biograficznym dołączone
do przesłanych nam obrazów zostały już przekazane panu
drowi R. Lutmanowi.
Łączę wyrazy wysokiego poważania
Dyrektor Muzeum
Kat. 2.9.38
W obszernej odpowiedzi Witkacy potwierdza, że cała kolekcja staje się własnością muzeum, prostuje tytuły i autorstwo
niektórych prac oraz wyjaśnia, dlaczego wśród nich znalazły się
rzeczy osobiste:
9 / IX 1938				

Wkrótce potem „dar pani C. K.” trafił do muzeum.
Po otwarciu przesyłki okazało się, że zawiera trzydzieści
dwie prace: obrazy olejne, pastele, akwarele i rysunki. Wśród
nich trzy autoportrety Witkacego z lat 1931–193229, około dziesięciu kompozycji pastelowych30, kilka rysunków
ołówkowych31, gwaszy32 i akwarel33 oraz dwa obrazy olejne34. Ponadto pięć rysunków ołówkiem i tuszem Stanisława
Witkiewicza, trzy kompozycje Tadeusza Langiera35, akwarela
Rafała Malczewskiego36, olej na blasze miedzianej Leona
Chwistka37, dwa barwne drzeworyty Ptaki Adama Bunscha38
i rysunek Wnętrze Brunona Schulza. Wśród nich znalazły się
także rzeczy osobiste Witkacego, ponieważ przesyłka nie została przezeń rozpakowana i sprawdzona. Dla muzeum, które
powstało zaledwie dziesięć lat temu i dopiero tworzyło swe
zbiory, kolekcja była darem o wyjątkowej wartości. Trudno
się dziwić, że Dobrowolski w dziękczynnym liście z niedowierzaniem pyta, czy ofiarodawca całą kolekcję przeznacza dla
muzeum:
JWP
Dr St. I. Witkiewicz
Warszawa
ul. Bracka 23
Wielce Szanowny Panie Doktorze,
Spieszę wyrazić Panu bardzo uprzejme podziękowanie
za ofiarowane Muzeum Śląskiemu obrazy. Jednocześnie
Sztuka Edycji 1/2016

St. Ig. Witkiewicz
Bracka 23, m. 42
Warszawa

Wielce Szanowny Panie Doktorze,
Dziękuję bardzo za list Pana. Przede wszystkim muszę sprostować jedno: niestety nie jestem doktorem żadnej z nauk.
Mimo pewnych zmian w moim życiu postanowienie moje
utrzymuje się w pełni w sile i wszystkie przesłane obrazy
pozostają nadal własnością Muzeum, o ile się przydadzą
(mówię o swoich), będzie to dla mnie zaszczytem. Cała
„kolekcja” pozostaje jako dar Pani C. K.
Prostuję tylko i wyjaśniam następujące rzeczy:
1)	Tytuł komp[ozycji] jest Mira Ceti („cudowna wieloryba”)39.
2)	Możliwe, że są dwie kompozycje astr[onomiczne]
„przedstawiające” Mgławice w Psach Gończych40.
3) Wnętrze lasu jest moje z 7 r[oku] życia41.
4) Kwiaty leśne (Gencjany) są roboty grafika
Waśkowskiego (nie pamiętam imienia)42.
5)	Obraz na blasze (Łodzie) jest roboty Leona Chwistka
(w[ielka] rzadkość) z okresu formizmu zdaje się
z 191943.
6)	Mały pejzaż akwarelowy = Rafała Malczewskiego44.
3)	[!] 2 Akwarele podpisane T. L. i akwarela (błękitna
z czerwonym) (coś w rodzaju Madonny) są Tadeusza
Langiera45

„Trup mój siedzi w tym koszu”, czyli tajemnice daru pani C. K.

4)	[!] Zdaje się gwasz czy ołówek: Kobieta nad morzem
jest mojego ojca46.
5) [!] 2 małe tusze kolorowe oprawione (1 czarna i złota)
są moje47.
Zdaje się, że to wszystko.
Przepraszam bardzo za niepotrzebne dodatki, ale nie
chciałem w owym czasie oglądać zawartości paczek i dałem
je do zapakowania w tym stanie, w jakim je otrzymałem.
Niestety honorarium za portret (za co jeszcze raz dziękuję)
skonfiskowała Izba Skarbowa – trudno.
Łączę wyrazy szacunku i sympatii dla Obojga Państwa
i dziękuję raz jeszcze.
S. I. Witkiewicz

Wojska Polskiego do Bytomia i przekazania miasta administracji polskiej w dniu 21 marca48.
W rezultacie duża część zbiorów została bezpowrotnie
utracona. Ocalał Autoportret49, a z „daru pani C. K.” – dziecięcy
obraz olejny Wnętrze lasu i Wiosna w górach, rysunek Świątynia
Bóstwa Absolutnej Nicości50, pastel Kwiaty, akwarele Bajka I
i Bajka II, gwasz Sjesta51 oraz akwarele Langiera Trzy akty kobiece i Bête noire52.

***

Pani C. K. po 151 dniach wróciła do Witkacego53, który pisał
do żony 14 sierpnia 1938 roku: „Najdroższa Nineczko: Trzeci
W ostatnim liście, z 14 września, Dobrowolski zapewnił
Witkacego, że wszystkie prace zostaną uwzględnione w indzień nie cierpię (mimo że jestem jeszcze zupełną ruiną), bo
Cz[esia] napisała, że godzi się ze mną pod warunkiem, że to,
wentarzu muzeum, a rzeczy osobiste zgodnie z dyspozycją
co było, nie powróci i że będę zdolny do nowego »trudnego«
Lutmana przesłano do Warszawy. To jednak nie koniec historii
„daru pani C. K.”. Podzielił on tragiczny los zbiorów muzeum.
życia z nią. Jak to rozumie, nie wiem jeszcze. W każdym razie
widziałaś mnie w W[iśle] i w Górkach54
W przededniu wybuchu wojny ich najTrup mój
i widzisz chyba, że bez niej nie mogłem
cenniejszą część wywieziono do Lublina
żyć”55. Niezwłocznie o szczęśliwym zakońi zdeponowano w Muzeum Regionalnym.
siedzi w tym koszu
czeniu rozstania z Czesią poinformował
Następną część wysłano na początku wrzei
płacze
nad
przyjaciół56, lecz przeżycia z nim związane
śnia, lecz pociąg został zbombardowany
utraconym szczęściem sprawiły, że – jak pisze Jadwiga – „nigdy nie
i większość eksponatów uległa zniszczeniu.
powrócił do normalnego stanu”57. Odtąd
myśl o samobójstwie będzie stale mu towarzyszyć58. Nie opuści
Tymczasem po zajęciu Katowic przez wojska niemieckie,
go już do 18 września…
mianowany komisarzem Muzeum Śląskiego dr Franz
Pfützenreiter – dyrektor niemieckiego Muzeum Krajowego
w Bytomiu – zaopiniował, aby pozostałe w instytucji kaKey Words: Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Górnośląskie
Museum in Bytom, Śląskie Museum in Katowice, Witkacy’s paintings,
towickiej eksponaty przenieść do Bytomia. Wykorzystano
Czesława Oknińska-Korzeniowska
do tego konny wóz meblowy, nie zachowując przy tym
odpowiednich środków dla ochrony przewożonych
Summary: The archives of Górnośląskie Museum in Bytom contain
zbiorów. […] Placówka bytomska nie była w zupełności
the correspondence between Ignacy Witkiewicz and Tadeusz Dobroprzygotowana na przyjęcie tak dużej ilości eksponatów
wolski, the head of Śląskie Museum in Katowice. It concerns two matz katowickiego Muzeum. Nie dysponowała ona warunkami ters: the museum’s purchase of Witkacy’s Autoportret and his donation
of “Miss C.K.’s gift”. In June 1938, during his stay with Maria and Ignalokalowymi umożliwiającymi właściwe ich zmagazynowacy Grabski in Katowice, he painted Autoportret with smoking factories
nie, co doprowadziło równocześnie przy braku jakiejkolin the background, which he sold for 200 zł to Śląskie Museum.
wiek kontroli i konserwacji zbiorów do licznych uszkodzeń
The information about it reached the Tax Chamber in Zakopane,
muzealiów oraz do kradzieży i handlu nimi – prowawhich decided to seize the fee as a credit towards due taxes amountdzonymi przez niższy personel Landesmuseum. […] Od
ing to 1200 zł. Witkacy was trying to stop it by revoking the decision
28 stycznia 1945 r., to jest po wkroczeniu Armii Czerwonej to sell the painting, which however resulted in a tax inspector’s visit at
“Witkiewiczówka” with the intention of seizing all Witakcy’s paintdo Bytomia, Muzeum bytomskie pozostawało bez zaings. After the payment of half of the amount due, made by cousin
bezpieczenia, a wyważone drzwi i wytłuczone okna nie
Dziudzia and a friend Tadeusz Langier, and seizing the fee for Autostanowiły przeszkody dla grabieży, trwającej do 7 lutego,
portret, the Tax Chamber remitted the remaining part of the debt.
w której brało udział 30 do 40 osób dziennie. Sporadyczne
In March 1938 Czesława Oknińska-Korzeniowska broke her
akty kradzieży zdarzały się jednak i później, aż do nadejścia
9-year relationship with Witkacy. She found out that he was hav-
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ing an affair with a 17-year-old manicurist, lover of a barber from
Zakopane. She sent back to him all the gifts she had received, his
books with dedications torn out, as well as a package of paintings.
He did not manage to convince her to reconcile and get back to him.
Attempts of mediation by friends (among others, Hans Cornelius),
were also unsuccessful. Witkacy, believing the breakup to be definite,
donated the collection of paintings sent back to him to Śląskie Museum as “Miss C.K.’s gift”. It contained, among others, three of his
self-portraits, astronomical compositions, an oil painting entitled
Wnętrze lasu (which he had painted at the age of seven), as well as
works by Rafał Malczewski, Tadeusz Langier, Antoni Waśkowski and
Brunon Schulz. During the war most of them were destroyed or went
missing. Among the ones that survived, there was Autoportret, which
was in Górnośląskie Museum after the war, and in 1988 was donated
to Śląskie Museum.
The breakup with Czesia, which led Witkacy to severe depression
and suicidal thoughts, lasted for almost five months. In August 1938
she agreed to return to him. Witkacy, however, never fully recovered
mentally, and suicidal thoughts were to accompany him forever – until 18 September 1939.

........................................................................
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Obie akwarele i gwasz pozostają w kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.
52
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