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STANISŁAW IGNACY WJTKIEWICZ 
- syn wybitnego krytyka i malarza Stanisława Witkiewicza i Marii 
z Pietrzkiewiczów, nauczycielki muzyki - urodził się 24.II.1885 r. 
w Warszau;ie. Artystyczno-intelektualna atmosfera domu, w któ
rym częstym.i gośćmi byli najwybitniejsi artyści polscy, umożliwiała 
stały kontakt ze sztuką i sprzyjała rozwojowi bar-Ozo wcześnie ujaw
nionych zdolności malarskich, muzycznych i literackich młodego 
Witkiewicza. Rozwój tych zainteresowań był właściwie samorzutny , 
ponieważ ojciec - zwolennik teorii, że każdy system nauczania za
bija indywid;wlność - starał się nie ingero9ać w kształtowanie 
v.podoba 1·1 syna oraz nie zgadzał się na jego naukę w szkole, przy
stajc1c tylko na lekcje prywatne. W czerwcu 1903 Witkiewicz zdał 
matHrę jako eksiern we Lwowie. W latach 1904-1908 odbywa kilka 
podn5::y zn granicę (Włochy, Francja), w czasie których poznaje no
woczesne •nalarstwo europejskie. W 1985 rozpoczyna studia w kra
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych (w pracowni Jana Stanisław

skiego), ale po roku pod presją ojca przerywa je i pobiera lekcje 
prylcatne u przyjaciela Gauguina, wybitnego malarza - Władysła

wa Ślewińslciego. Poznaje Irenę Solską, aktorkę związaną z kręgami 
ó1cczesnej cyganerii artystycznej Krakowa. Znajomość ta przerodzi
ła się w bur::-liwy i pełen dramatycznych momentów romans, który 
trwa do 1912 r. i staje się kanwą pierwszej powieści Witkiewicza 
pt. „662 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta", pisanej w latach 
1910-1911 (wydana dopiero w 1972 r.) („.) 

21.II.1914 w Tatrach popełnia samobójstwo narzeczona Witkiewi
cza - Jadtci9a Janczewska. Pod wpłyicem głębokich przeżyć ztdą
zanych z tym tragicznym faktem Witk iewicz decyduje się wziąr 

udział - jako rysownik i fotograf - w ekspedycji naukowej na 
Nową GvJineę, którą organizuje B. Malinowski. Echa tej podróży 
wielokroć będą powracać w twórczości Witkiewicza. Wrażenia z po
bytu na Cejlonie opisze w cyklu artykułów pt. „Z podróży do tro
pików", akcję kilku dramatów umieści w południowo-wschodniej 

Azji i Austral.ii, a w kompozycjach plastycznych wykorzystywać 

będzie motywy indyjskie i orientalne. 
Ekspedycję Malinowskiego przerwał wybuch wojny. Witkiewie~ 

decyduje się 1J:racać do Europy. Pod koniec października 1914 r. 
w stcrn:e głębokiej depresji psychicznej przybywa do Petersburga, 
gdzie mieszkają jego bliscy krewni. Tutaj zapisuje się do szkoły 

oficersk~ej, uznając za swój obowiqzek udział w wojnie przeciw 
Niemcom i majqc nadzieję, że będzie mógł potem wstąpić do oddzia
łów polskich, które zamierzano zorganizować. W maTcu 1915 roku 
dosta je się do osławionego pułku lejbgwairdii, w którym służyli sy
nowie nrysto7.cracji. Pułk, w którym slużyl, pierwszy zbuntował się 
w czasie rewolucji lutowej 1917 T. ,.Zol>naerze .,wybrali Witkiewicza 



d.o 4 roty swego batalionu w dowód uznania za jego humanitarny 
stosunek do podwładnych („nie biłem w mordę, nie kląłem pa ma
tuszkie, karałem słabo i bylem bezwzględnie grzeczny"). ( ... ) 

Do kraju powrócił w czerwcu 1918 r. i od razu rozwinął nie
zwykle ożywioną i twórczą działalność . W ciągu niespełna 6 lat na
pisał ponad 30 sztuk teatralnych, wydał trzy książki, w których 
sformułował zasady swej teorii malarstwa i teatru oraz wyłożył po
glądy ria rozwój kultury. ( ... ) 

W latach trzydziestych Witkacy poświęca się niemal całkowicie 
filozofii. Ogłasza kilkadziesiąt artykułów popularyzujących własne 
założenia filozoficzne i polemizujących z innymi koncepcjami. T wór
czość artystyczna stanowi już t y lko margines jego zainteresowań . 

W latach 1931-32 pisze pierwszą część powieści „J edyne wyjście", 
której nie ukończył. W roku 1932 wydaje książkę o szkodliwości 
narkotyków pt. „Nik otyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter" 
oraz broszurę „O Czystej Formie". ( ... ) W roku 1936 powstaje stu
dium psychologiczno-obyczajowo-społeczne pt. „Niemyte dusze", 
w którym m.in. przedstawia swe poglądy na histori ę Polski i anali
zuje wady narodowe (ukazało się w roku 1975). Za twórczość lite
racką zostaje odznaczony Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii 
Literatury (1935 r .). 

We wrześniu 1939 r . zgłasza się jako oficer rezerwy do wo jska, 
ale z powodu wieku i stanu zdrowia nie otrzymuje karty mobiliza
cyjnej. Wraz z falą uciekinierów opuszcza 4 września Warszawę 

i w towarzystwie swej przyjaciółki Czesławy Oknińskiej udaje się 
na wschód. W połowie września docierają do wsi Jeziory, kolo Dąb
rowicy na Polesiu. 18 września popełnia samobójstwo. Zostal po
chowany na miejscowym cmentarzu. 
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JANUSZ DEGLER 

(przedruk z -pi:ogrąmu do „Szewców" 
Witkacego .w Teatrze Polskim 
we Wroqi~wiii - 1982 r.) 

JERZY SOPOĆKO 

··KŁOPOTY z WITKACYM 
Są twór cy teatralni, którzy jakby niewiele rozumiejąc z tego, co 

czytają, posądzają Witkacego o bełkot. Wywodzą się najczęściej 

z kręgów malarskich i potrafili dzięki swej przebojowości zająć świa

tową pozycję w teatrze. Ich wyobraźnia wzrokowa przerasta świa
domość i umiejętność uwaźnego , a takźe rozsądnego przeczytania ut
woru dramatycznego. Skoro więc Witkacy uprawia matactwo myś

lowe, można go dowolnie interpretować i poprawiać. Jakby to co 
napisał nie wystarczało , pomaga się autorowi własną mądrością. Te 
„głębokie" przemyślenia są t akie: wszelka władza jest zła i zdege
nerowana, a każdy wielki artysta musi być niezrozumiany przez 
otoczenie. Nie byłoby w tym nic szczególnie złego, gdyby te inter
pretacje były realizownae z minimalną choćby troską o jasność 

i precyzyjność wywodu. Kończy się to jednak często krzykliwym 
bałaganem, w którym nawet nieudolność zawodowa i braki dykcyj
ne mogą ubiegać się o miano głębi i mądrości. 

Smiech i wzruszenie ramion jednych i ponure uwielbienie innych 
wywołały próby przebrania Witkacego w szaty proroka antykomu
nizmu. „On przewidział wszystko" - mówili koniunkturalni inter
pretatorzy. Istnieje też i funkcjonuje teoria, że Stanisław Ignacy 
Witkiewicz jest prekursorem francuskiej awangardy, teatru absur
du. Teorię tę wymyślili i rozpowszechnili przed laty bardzo · wpły:. 
wowi krytycy-dyktatorzy. Można przyznać im rację pod warunkiem 
zupełnej nieznajomości zarówno twórczości Witkacego, jak też Sa
muela Becketta i Eugene Ionesco. Czyżby nie wiedzieli o tym, że 
prapremiera UBU KRÓLA Alfreda Jarry'ego w reżyserii Lugne-Poe 
na scenie Nouveau Theatre de la rue Blanche odbyła się w Paryżu 
10 grudnia 1896 roku? Może lepiej tutaj szukać źródeł francuskiej 
i polskiej awangardy niż fabrykować polocentryczne teorie. 

Pisane na scenę utwory Witkacego nie cieszyły się powodzeniem . 
za jego życia. Intelektualistą teatru polskiego był wtedy Karol Hu
bert Rostworowski. Nieprawdopodobne, ale tak było. Zapewne by
łoby tak i dzisiaj, ale znowu zawstydziła nas Europa . W roku .1970 . 
wy~tawiono MATKĘ w paryskim teatrze Recamier z Madeleine Re
naud. W Genewie Richard Vachoux zrealizował w Nouveau The
atre de Poche METAFIZYKĘ DWUGŁOWEGO CIELĘCIA. O przed:-. 
stawieniu MATKI w Paryżu tak pisał· w Le Figaro Litterai~e , Jaq, , 
ques Lemarchand: „Pojawienie się · na francuskiej scenie p.olskiego , . 
autora, Stanisława Ignacego WitkiewiCza jest faktem, .któregQ· wą?: -: :, 

ność dopiero za kilka lat będzie można należycie docenić . Nie . mo.gę 
przewidzieć, jak dzieło to zostanie przyjęte; jest to twórczość, która 



ogromnie niepokoi konformistyczne przyzwyczajenia, jakie ostate
cznie przyjął nawet niekonformistyczny teatr lat sześćdziesiątych . 

Nie umiem dokładnie powiedzieć, dlaczego wychodząc z teatru Reca
mier czułem się tak samo zadowolony i równie mocno swego zado
wolenia pewny, jak wtedy, gdy opuszczając teatr de Poche po pierw
szym spektaklu, który dał w tej sali Jean Vilar. I przypuszczam, że 
równie wielkie musiało być zadowolenie garstki pierwszych widzów 
Copeau w Vieux Colombier. Sądzę, że coś się zmieniło we francus
k im teatrze w 1970 roku". 

Sztuki Witkacego są stale obecne w repertuarze teatrów euro
pejskich, głównie francuskojęzycznych. Z dostępnych informacji wy
nika, że popularność swą nasz dramaturg zawdzięcza poczuciu hu
moru Francuzów i własnemu wyrafinowanemu dowcipowi. Znany 
jest tam jako autor komediowy. Stosując duże uproszczenie, można 
stwierdzić, że realizacje francuskie interpretują w maksymalnym 
stopniu tekst autora za pomocą realistycznego aktorstwa. Są prze
ciwieństwem tego, co widzimy u nas - przedstawień efektownych, 
nawet nadmiernie, lecz intelektualnie pustych. Taki styl stał się 

w Polsce obowiązującą przez długie lata artystyczną normą jakości. 

Polacy nie potrafią i nie lubią się śmiać. Wzruszenie uważane 
jest za o wiele szlachetniejszy stan duszy. Witkacy w swych utwo
rach scenicznych i prozie dostarcza minimalną ilość powodów do 
roztkliwień. Bez zbytniej przesady można stwierdzić, że nie dostarcza 
ich wcale. Posługuje się dr w i n ą, wielobarwnym szyderstwem 
i wnikliwą satyrą. Tadeusz Boy-Żeleński, który bardzo cenił Witka
cego, uważał, że konwencja zbliża go do takich widowisk jak ŻYD 
W BECZCE czy MŁYNARZ I KOMINIARZ. Zdaniem Boya twór
czość Witkacego jest zbliżona do szeroko pojętego teatru ludowego. 

WARIAT I ZAKONNICA to pogranicze szyderczej farsy i melo
dramatu . Elementy teatru okrucieństwa przemieszane są tu z czys
tym komizmem. W świetnej książce „Witkacy w teatrze międzywo
jennym" Janusz Degler pisze: „WARIAT I ZAKONNICA należy do 
grupy tych utworów Witkacego, w których dramaturgię dość łatwo 
zniszczyć przez stosowanie w realizacji teatralnej chwytów, mają
cych na celu podkreślenie umowności i niezwykłości sytuacji sce
n icznych. W tej sztuce taka metoda interpretacji wydaje się szcze
gólnie niebezpieczna, mimo iż usprawiedliwieniem dla niej mógłby 
l1yć fakt, że akcja rozgrywa się w zakładzie dla obłąkanych i ie 
l.\•obet tego poprzez nagromadzenie dziwności na scenie najlepiej 
odda się odrębność świata wariatów. Problem jednak polega na tyn1, 
że ·wówczas nie wywoła wrażenia węzłowy moment akcji, kiedy 
Walpurg uderzeniem ołówka w skroń zabija doktora Burdygiela, 

jak również utraci wartość finał sztuki. W intencjach autorskich 
scena końcowa - zjawienie się zmartwychwstałego Walpurga i Bur 
dygiela - miała stanowić nie tylko ironiczny komentarz do pro
ulematyki utworu, ale i swoisty kontrapunkt całej akc ji. Dopiero 
tutaj powinna ulec zburzeniu iluzja ukazanego świata. w tym mo
mencie ujawnić się winna umowność, nierealność poprzednich wy
padków. Każdy zatem wcześniej wprowadzony zabieg antyiluzyjny 
~~s~ osłabić siłę i znaczenie końcowego efektu" . Spośród olbrzymiej 
ilosc1 teoretycznych omówień na temat Witkacego zacytowana wy
powiedź jest najbliższa naszym planom inscenizacyjnym. Pisze te l·t 

. felieton przed rozpoczęciem prób w Teatrze Dramatycznym ..;. El
blągu , stąd są to przemyślenia t eoretyczne. 

Przemoc zorganizowanego i totalnego społeczeństwa niszczy czło 
wieka, to temat w literaturze nienowy. Nikt jednak nie wpadł na 
pomysł ułożenia o tym farsy. Udało się to dopiero Witkacemu w 
WARIACIE I ZAKONNICY. 

Jerzy Sopoćko 
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