
DISCOVERING WITKACY IN 
THE WARSAW UNIVERSITY 
OF ECONOMICS LIBRARY 
In March 2009 and May 2010 
employees of the Warsaw Uni-
versity of Economics library 
made two sensational discov-
eries. They found two hitherto 
completely unknown works by 
Witkacy – bookplates (exlibris-
es) pasted into books. One of 
them is probably a mock por-
trait of the artist in the role of a 
ruffian in a checked flat cap, 
with a pipe between his teeth, 
while the other is an astronom-
ical composition painted during 
World War I representing the 
Algorab star in the Corvus con-
stellation. In November 2011 
both books and their unusual 
content were loaned to the Na-
tional Museum in Warsaw as a 
long-term deposit. 
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S.I. Witkiewicz, ekslibris 
w!asny Nec Hercules 
contra plures, 1918 r., 
papier, o!ówek, tusze 

barwne, klej "ó!ty 
(przezroczysty),  

16,3 x 12,5 cm, depozyt 
Biblioteki Szko!y G!ównej 

Handlowej w Muzeum 
Narodowym  

w Warszawie

Moje g!#bokie przekonanie o tym, "e Witkacy ca!y 
czas nam towarzyszy mimo swojej $mierci  
18 wrze$nia 1939 r., dosy% cz#sto znajduje po-
twierdzenie w coraz to nowych odkryciach jego 
nieznanych dot&d, nierzadko zaskakuj&cych, dzie!. 

Jak bowiem potraktowa% okrycie w maju 2009 r., a nast#pnie  
w marcu 2010 r. niezwyk!ych ekslibrisów, które po bli"szym 
zbadaniu okaza!y si# unikatowymi pracami Stanis!awa Ignace-
go Witkiewicza? Pracownicy biblioteki warszawskiej Szko!y 
G!ównej Handlowej, Hanna D!ugo!#cka i Pawe! Tanewski, na-
tkn#li si# na dwa wspomniane ekslibrisy przypadkowo2, prowa-
dz&c badania bibliologiczne. 

Pierwsza z odkrytych prac to rysunek o wymiarach 16,3 x 
12,5 cm, wykonany o!ówkiem i tuszami barwnymi, pokryty 
cienk& warstw& kleju nadaj&cemu mu po!ysk. Przedstawia g!o-

W maju 2009, a nast#pnie w marcu 
2010 r., dwoje pracowników Biblioteki 
warszawskiej SGH, Hanna 
D!ugo!#cka i Pawe!  Tanewski, 
prowadz&c badania  bibliologiczne, 
natkn#li si# na dwa niezwyk!e eks-
librisy1, które po bli"szym  
zbadaniu okaza!y si# unikatowymi 
pracami Stanis!awa Ignacego   
Witkiewicza.

WITKACOWSKIE  
ODKRYCIA  

W BIBLIOTECE WARSZAWSKIEJ SGH
{ANNA !AKIEWICZ
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S.I. Witkiewicz, ekslibris Algorab w Kruku, 1914-1918, papier, tusz czarny, 
gwasz bia!y, kredka niebieska, klej "ó!ty (przezroczysty), 10,6 x 11,5 cm, depozyt 
Biblioteki Szko!y G!ównej Handlowej w Muzeum Narodowym w Warszawie

w# m#"czyzny w br&zowej czapce w czarn& kratk#, !ysego,  
o mocno zarysowanej dolnej szcz#ce, ciemnych, asymetrycz-
nych oczach (lewe – ma!e, prawe – du"e) i w&skich ustach,  
z których lewego k&cika zwisa fajka. G!owa zawieszona jest na 
tle jaskrawoniebieskiego nieba z bia!& chmurk&, poni"ej i po 
prawej stronie kompozycji k!#bi si# schematycznie potraktowa-
na ro$linno$%. Po prawej u góry umieszczono czerwon&, spi-
czasto zako'czon& form#, obwiedzion& o!ówkowym konturem. 
Ca!a kompozycja umieszczona jest w ramce namalowanej 
czarnym tuszem, u do!u, w bia!ym polu znajduje si# inskrypcja, 
której górny wiersz napisany jest pismem prostym (cz#$ciowo 
wersalikami), dolny – cokolwiek manierycznie stylizowanymi li-
terami pisanymi: NEC HERCULES contra PLURes / Ex Libris 
Witkacy. Rysunek jest naklejony na wewn#trzn& cz#$% ok!adki 
s!ownika: Chambers’s Twentieth Century Dictionary of the En-
glish Language, edited rev. by Thomas Davidson [bez daty wyda-
nia, prawdopodobnie ok. 1900, wg wst#pu jest to trzecie wydanie, 
pierwsze ukaza!o si# w 1898]. Na stronie tytu!owej, po jej prawej 
u góry wpisano o!ówkiem: Ignacy Witkiewicz / 1918; powy"ej 
znajduje si# nieczytelny podpis, a u do!u: Petrograd 1916.

Dzie!o to ma w twórczo$ci Witkacego liczne analogie –  
w latach 1917-1920 artysta wykona! kilka podobnych prac – s& 
to ekslibrisy Leona Reynela (w kolekcji prywatnej), Feliksa Le-
wi'skiego (trzy odbitki: w Ossolineum we Wroc!awiu, Bibliotece 
PAN w Gda'sku oraz w zbiorach prywatnych) oraz Anny i Tade-
usza Sinków (w Bibliotece Jagiello'skiej w Krakowie). Ekslibris 
Lewi'skiego to litografia, pozosta!e s& namalowane tuszami 
barwnymi i maj& niemal identyczn& kompozycj# oraz gam# ko-
lorystyczn&. Charakterystyczne jest te" u"ywanie !aci'skich 
sentencji oraz manierycznie wystylizowane pismo. Nieco pó(-
niejszy ekslibris Zofii Stryje'skiej (z 1922 r., w zbiorach prywat-
nych) ma form# troch# bardziej swobodn& cho% zasadniczo 
zachowuje ten sam uk!ad kompozycji.

Poza ekslibrisami stylistyczne pokrewie'stwo wykazuje te" 
Kompozycja w skalistym pejza"u z 1 listopada 1918 r. (w Mu-
zeum Mazowieckim w P!ocku), a przede wszystkim nie zacho-
wany projekt ok!adki do ksi&"ki Kazimiery I!!akowiczówny pt. 
Bajeczna historia o królewiczu La-Fi-Czaniu, o "o!nierzu Soju  
i o dziewczynce Kio z 1918 r. oraz – w nieco mniejszym stopniu 
– projekt plakatu I wystawy Formistów Polskich w Polskim Klu-
bie Artystycznym Polonia w Warszawie w 1919 r. Podobne jest 
prowadzenie kreski, zarówno w jej partiach p!ynnych, jak i bu-
dowaniu form kanciastych, szczególne za$ podobie'stwa wy-
kazuje sposób przedstawiania ro$lin, a tak"e rysowania chmur. 

Wa"nym elementem konstrukcyjnym ekslibrisu znalezione-
go w Bibliotece SGH jest mocno zarysowany kontur wype!niony 
plamami barwnymi; linearyzm to cecha charakterystyczna nie-
mal wszystkich kompozycji malarskich Witkacego wykonanych 
w okresie 1915-1925. Jaskrawa kolorystyka oraz pokrewie'-
stwa stylistyczne z nieco pó(niejszymi pracami sugeruj&, "e ten 
ekslibris zosta! wykonany ju" po powrocie artysty z Rosji do 
Polski, a wi#c prawdopodobnie w drugiej po!owie 1918 r.

Interesuj&ca jest notatka Petrograd 1916. – artysta przeby-
wa! wówczas w tym mie$cie, móg! wi#c s!ownik wówczas na-
by% lub od kogo$ dosta%, bo nieczytelny podpis u góry wskazuje, 
"e ksi&"ka mia!a te" innego w!a$ciciela (wcze$niej, przed wkle-
jeniem do niej ekslibrisu).

Na stronie 104 ksi&"ki, na górnym marginesie powtórzona 
jest sygnatura: Ignacy Witkiewicz 1918, o!ówkiem. Poni"ej,  
u góry prawej szpalty znajduje si# has!o Boiar, same as Boyar, 

czyli rosyjski bojar, co mo"e by% zwi&zane z fascynacj& Witkacego 
carsk& i rewolucyjn& Rosj&. W&tki z tym zwi&zane by!y tworzy-
wem wielu dramatów artysty pisanych od 1918 r. (Maciej Korbo-
wa i Bellatrix powsta! w!a$nie w 1918 r. – by% mo"e artysta w!a-
$nie dlatego sprawdza! akurat takie has!o s!ownikowe!). Umiesz-
czenie w tym miejscu podpisu Witkacego nie wydaje si# przypad-
kowe i dodatkowo potwierdza, "e to on by! w!a$cicielem ksi&"ki. 

Co wi#cej – mo"na te" s&dzi%, "e przedstawiona w ekslibrisie 
g!owa oprycha to "artobliwy autoportret artysty, który przez ca-
!e swoje "ycie lubi! si# przebiera% i odgrywa% ró"ne role, a na-
st#pnie si# w nich portretowa%, zw!aszcza – fotografowa%. 

Algorab w Kruku, drugi ekslibris Witkacego odkryty w tej 
akademickiej bibliotece przez tych samych pracowników  
10 miesi#cy po pierwszym sukcesie, jest prac& wcze$niejsz&, 
datowan& przez samego artyst# na okres I wojny $wiatowej. Ry-
sunek, podobnie jak ekslibris w!asny Witkacego, autor namalo-
wa! tuszem i gwaszem oraz pokry! cienk& warstw& kleju. Jego 
kolorystyka jest jednak bardziej oszcz#dna – ogranicza si# do 
czerni (tusz), bieli (gwasz) oraz b!#kitu (kolor papieru oraz kred-
ka). Mniejsze s& wymiary rysunku – ma 10,6 cm wysoko$ci  
i 11,5 cm szeroko$ci. U góry, po lewej stronie, czarnym tuszem 
wpisano daty: 1914-1918, po prawej sygnatur#: EX LIBRIS / Wit-
kacy, za$ powy"ej rysunku, na wyklejce ksi&"ki, czerwon& kred-
k& tytu!: Algorab w Kruku. Ekslibris naklejono na wewn#trzn& 
cz#$% ok!adki ksi&"ki: Dr. Julius Scheiner, Populäre Astrophy-
sik, Leipzig und Berlin 1912. U góry strony 1 widnieje napis 
o!ówkiem: Total eclipse / without all hope of day / 27/IV/1914, a 
poni"ej: Chcesz by% uczciwym b#dziesz g!upim / chcesz by% ro-
zumnym – staniesz si# z!ym. / 1/V/1914.

Rysunek przedstawia spl&tane ze sob& postaci m#"czyzny 
i kobiety na tle czarnego ptaka z roz!o"onymi skrzyd!ami. Bar-
dziej wyrazista posta% m#ska umieszczona w centrum kom-



14

pozycji to siwobrody starzec w obszernym turbanie, patrz&cy  
z zaci#tym wyrazem twarzy spod gro(nie zmarszczonego czo-
!a. Posta% kobieca naszkicowana jest schematycznie po pra-
wej stronie m#"czyzny – widzimy jej lewy profil; nad kobiet& 
narysowany jest lewy bok ptasiej g!owy z d!ugim dziobem 
skierowanym ku do!owi. T!em dla obu spl&tanych postaci jest 
niebieskie, ciemniejsze u do!u niebo, usiane bia!ymi punkcika-
mi gwiazd i zakr#tasami mg!awic spiralnych. Ca!o$ci kompo-
zycji dope!nia obramowanie namalowane czarnym tuszem. 

To oryginalne dzie!o jest, wedle wszelkiego prawdopodo-
bie'stwa, zwi&zane z jednym z najbardziej interesuj&cych cykli 
malarskich Witkacego – pastelowymi kompozycjami astrono-
micznymi, wykonanymi w latach 1917-1918, w czasie pobytu 
artysty w Petersburgu podczas I wojny $wiatowej. Rysunek 
odkryty w Bibliotece SGH jest zminiaturyzowan& wersj& kom-
pozycji o tym samym tytule – Algorab w Kruku z 1918 r.  
(w zbiorach prywatnych w Warszawie) lub powsta!ym nieco 
wcze$niej szkicem do niej, wtórnie u"ytym przez samego arty-
st# jako ekslibris. Wida% jednak wyra(ne stylistyczne pokre-
wie'stwo ze wspomnianymi wy"ej innymi ekslibrisami, a tak-
"e z projektem ok!adki ksi&"ki I!!akowiczówny: podobie'stwa 
dotycz& zarówno p!ynno$ci prowadzenia kreski, jak i jej partii 
kanciastych oraz stosowania pól zakreskowanych. 

Obie kompozycje stanowi& malarsk& wizj# gwiazdy Delta  
z gwiazdozbioru Kruka (czwartej w nim pod wzgl#dem ja-
sno$ci i zarazem jedynej posiadaj&cej nazw# w!asn&).  
W obu pracach tytu!owy Algorab przybiera posta% m#"czy-
zny w turbanie, o wybitnie wschodniej urodzie, natomiast 
gwiazdozbiór jest, zgodnie z nazw&, du"ym, czarnym, d!u-
godziobym ptaszyskiem. 

Ekslibris wprowadza posta% kobiec&, nieobecn& w pastelo-
wej kompozycji. 

Mniej klarowna forma ekslibrisu, bardziej szkicowa w po-
równaniu z pastelowym Algorabem przemawia za tym, "e eks-
libris poprzedza! silnie zunifikowany cykl prac o tematyce astro-
nomicznej, w których gwiazd# zawsze symbolizuje tylko jedna 
posta%, natomiast zwierz# jest symbolem gwiazdozbioru.

Nie tylko gwia(dziste niebo by!o inspiracj& artysty w tworze-
niu kompozycji astronomicznych. Dawa!y mu j& tak"e ksi&"ki 
omawiaj&ce te wszystkie zjawiska i zwi&zane z nimi problemy  
i przedstawiaj&ce ówczesny stan wiedzy w tej dziedzinie (g!ów-
nie prace Marcina Ernsta, Svante Arheniusa, Jamesa Jeansa  
i Arthura S. Eddingtona). Ksi&"ka, w której znaleziono omawia-
n& prac# Witkacego, to wydana w 1912 r. Populäre Astrophysik, 
która trafi!a do r&k artysty najpó(niej w 1914 r., s&dz&c na pod-
stawie datowa' zamieszczonych na pierwszej stronie wpisów. 
Ksi&"ka zawiera ilustrowane opisy wielu gwiazd, komet, mg!a-
wic oraz zjawisk astronomicznych (za%mienie S!o'ca), co Witka-
cego z pewno$ci& zainteresowa!o i znalaz!o wyraz w jego pó(-
niejszej twórczo$ci3.

Wa"n& wskazówk& s& cytowane wy"ej napisy na pierwszej 
stronie ksi&"ki. Pochodz& one z okresu depresji artysty po 
$mierci jego narzeczonej, Jadwigi Janczewskiej, która bezpo-
$rednio po k!ótni z Witkacym odebra!a sobie "ycie 21 lutego 
1914 r. Za t# tragedi# Witkacy czu! si# odpowiedzialny. Pesymi-

styczny wyd(wi#k tych adnotacji (zw!aszcza pierwszej, mówi&-
cej o ca!kowitym za%mieniu i braku nadziei) koresponduje  
z wyznaniami artysty w pisanych wówczas listach do przyjacie-
la, antropologa Bronis!awa Malinowskiego: Niezwyci#"one 
zw&tpienie w siebie i $mier% […] Coraz gorsze i obrzydliwsze 
rzeczy czekaj& mnie dalej w "yciu. )adnej nadziei, "eby co$ 
zmieni% si# mog!o […] Rozpacz moja pot#guje si# z ka"d& chwi-
l& […] Dzie' ka"dy wywleczony z nico$ci […] Nadludzkim wysi!-
kiem narysowa!em troch# kompozycji […] Cierpienie moje jest 
tak potworne, "e zupe!nie "y% nie mog#, a musz# […] Mo"liwo$ci 
pracy przed sob& nie widz# […] Prawdziwe cierpienie, które !a-
mie i niszczy bez ratunku […] Dla mnie za pó(no ju" na wszystko. 
Tylko $mierci chc# […] Stan mój z ka"dym dniem okropniejszy 
[…] *mier% jest we mnie, gdziekolwiek jestem […] Niczego tak 
nie pragn#, jak nie istnie% 4.

Mo"na si# zastanowi% nad zwi&zkiem sytuacji, w jakiej zna-
laz! si# w tym okresie artysta z jego kompozycj& wklejon& do 
ksi&"ki o astrofizyce. Nietypowa obecno$% postaci kobiecej wy-
ra(nie zdominowanej przez starca w turbanie sugeruje, "e – by% 
mo"e – Witkacy chcia! w ten sposób upami#tni% sw& zmar!& 
tragicznie narzeczon& i jednocze$nie da% wyraz swej rozpaczy, 
nadaj&c jej form# artystyczn&. W pierwszej po!owie 1914 r. wy-
kona! dwie inne kompozycje (rysowane w#glem, obecnie  
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, znane jako 
Kompozycja figuralna i Kompozycja symboliczna) przedstawia-
j&ce $mier% kobiety. Exlibris Algorab w Kruku ukazuje sylwetk# 
kobiec& wpl&tan& w gwiazdozbiór – by% mo"e Witkacemu, zain-
teresowanemu astronomi& i od dziecka zg!#biaj&cemu jej tajni-
ki, ulg# przynosi!a my$l, "e jego ukochana po $mierci przebywa 
w$ród gwiazd? A mo"e w ogóle ta idea sk!oni!a go do podj#cia 
tej tematyki w swej twórczo$ci?

W Bibliotece SGH nie zachowa!y si#, niestety, inwentarze  
z okresu, gdy obie ksi&"ki trafi!y do zbiorów wraz ze swymi cen-
nymi dodatkami, cho% wysoko$% numerów inwentarzowych 
(64152 i 75915) wskazuje na lata 20. XX wieku, na pewno przed 
1933 r., gdy" na rewersach stron tytu!owych widniej& piecz#cie 
okr&g!e Wy"szej Szko!y Handlowej – nazwa ta funkcjonowa!a 
w!a$nie do tego czasu. Nie ma te" "adnych dokumentów wska-
zuj&cych na pochodzenie ksi&"ek czy sposobu ich pozyskania, 
jednak elementem kojarz&cym uczelni# z Witkacym jest fakt, "e 
jej budynek projektowa! kuzyn artysty, Jan Koszczyc Witkiewicz, 
a do biblioteki uczelni przekazano w interesuj&cym nas okresie 
spor& cz#$% jego ksi#gozbioru. Jest bardzo prawdopodobne, "e 
s!ownik angielski z exlibrisem w!asnym Witkacego oraz popu-
larny zarys astrofizyki z wklejon& kompozycj& Algorab w Kruku 
trafi!y do Biblioteki Wy"szej Szko!y Handlowej (obecnie SGH) 
razem z nimi.

Ekslibrisy Witkacego znalezione w Bibliotece SGH to dzie!a nie-
typowe, cho% nie ca!kiem odosobnione w jego twórczo$ci.  
Z uwagi jednak na sw& wyj&tkowo$% s& nie tylko bibliofilsk& cieka-
wostk&, ale stanowi& te" cenny przyczynek do naszej wiedzy  
o arty$cie. Z inicjatywy dyrektorki Biblioteki SGH, pani Marii Rekow-
skiej, w listopadzie 2011 r. obie prace trafi!y do Gabinetu Grafiki i 
Rysunków Wspó!czesnych Muzeum Narodowego w Warszawie 
jako d!ugoterminowy depozyt. Fot. dzi#ki uprzejmo$ci SGH

1  Zob. H. D!ugo!#cka, Exlibrysy Stanis!awa 
Ignacego Witkiewicza, „Biuletyn Historii 
Sztuki” 2010, nr 4, s. 427-444.

2 Tam"e.
3  Bardziej szczegó!owo omawiam te 

sprawy w artykule: Kompozycje 

astronomiczne Witkacego, „Rocznik 
Muzeum Narodowego w Warszawie” 
1989-1990, s. 577-614 oraz www.
witkacy.hg.pl www.witkacy.hg.pl – 
zak!adka Kosmos Witkacego  
z reprodukcjami wybranych 

kompozycji – w tym: Algoraba  
w Kruku – przenikaj&cych si#  
z mapami rzeczywistych gwiazdo-
zbiorów.

4  Dwana$cie niedatowanych listów 
Witkacego z okresu od 21 lutego do 15 

czerwca 1914 r., z których pochodz&  
te cytaty znajduje si# w Yale University; 
opublikowa! je i opracowa! E.C. 
Martinek (zob.: S.I. Witkiewicz, Listy do 
Bronis!awa Malinowskiego, Warszawa 
1981).

PRZYPISY
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