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Czy Stanisław Ignacy Witkiewicz był narkomanem? 

Z narkotykami sensu stricto ( nie mówię tu o nikotynie i alkoholu ) zetknął się 
Witkacy po raz pierwszy w Rosji w latach swojej wojennej tułaczki.Sam o tym 
zresztą wspomina: "Na myśl ( o morfinie ) robi mi się wprost zimno - tak 
straszne rzeczy przeżyłem wtedy w Petersburgu, gdy przez cztery godziny 
walczyłem ze śmiercią, wśród torsji i zamierania serca" ; jeden z jego portretów 
z 1918 r., zatytułowany: Mój przyjaciel, który ukradł wachlarz pani Trojan - obok 
podpisu i daty nosi napis: "Eter". Od roku 1926 zaczynają się pojawiać pierwsze 
nieliczne portrety rysowane pod kokainą, okres najintensywniejszego 
eksperymentowania z różnymi rodzajami "drogów" przypada na lata 
1928-1932. Stąd też już w roku 1932 może Witkacy wydać swe "dziełko o 
narkotykach", zawierające kompletny ich przegląd, jego zaś własne 

zainteresowanie dla dalszych eksperymentów wyraźnie od tej daty spada. 
Oglądając produkcję "Firmy Portretowej S.I. Witkiewicz" - jak zawsze 
skrupulatnie odnotowującej stan psychofizyczny jej właściciela - częściej 

dostrzegamy adnotacje typu: "pytko", "winko", "herbata" czy nawet 
"faszerowane pomidory + kompot", "móżdżek, kartofle z sałatą i placek 
śliwkowy", niż wzmianki o białych jadach, które też pojawiają się zupełnie 

sporadycznie. 
Anna Micińska 
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Urodziłem s ię w( ... ) roku w rodzinie 
robotniczej, jako drugie dziecko 

- mam starszego brata. Miesz
kaliśmy na wsi, u rodziców mo

JeJ mamy . 
W( ... ) roku przeprowadzi
liśmy się do miasta. 

Tato całymi dniami 
pracował, nieliczne 
wolne chwile spędzał 
z kolegami przy kie
liszku wódki łub piw
ku. Brakowało mi go 
i zarazem bałem się 

jego powrotów do domu, 
bo robił różne awantury. 

Mama też była bardzo za
pracowana. Nie miałem możliwoś
ci ani odwagi obciążać ją dodatko
wo własnymi sprawami. Chcąc jej 

pomóc, zrezygnowałem z własnych, 
dziecięcych potrzeb, starając się dos
tarczać jak najwięcej powodów do za
dowolenia . Pragnienie spełnieni a jej 

oczekiwań było główną motywacją 

moich poczynań. Zawsze s ię jednak 

obawiałem ostatecznego wyniku mo
ich zabiegów i ocenyze strony innych. l 

Jakbym się bał, że nie mogę być sobą, 
bo sprawię tym zawód i ból moim blis
kim. Jednak nie przynosiło mi to, tak o
czekiwanych, okruchów miłości i spokoj u. 

Wyrastałem na ładne, bardzo grzeczne 

spokojne dziecko, z którym rodzice 
nie mieli (wówczas) żadnych 

l<lopotów. Wewnątrz byłem 
bardzo rozżalony i zagubiony, 

-~IP!!Jl'ol.... ale z obawy przed nieporo-
zumieniem i odtrąceniem 

- nie mogłem o tym niko
mu powiedzieć. 
W szkole podstawowej 

początkowo byłem 

wzorowym uczniem 
- dla rodziców. Minist

rantem zostałem rów
nież dla rodziców, choć 

z czasem poczułem oso

biste pragnienie zgłębienia 

wiary. Jednak kierowany chę
cią zdobycia akceptacji w środo

wisku rówieśników, znalazłem sobie 

"swoje podwórko" i towarzystwo. 

Wśród kolegów zacząłem sobie nawet 
pozwalać na przejav,ry buntu wobec 
swoich dorosłych autorytetów. Jednak 
w v.ryniku chybionych najczęściej za

chowań i działań, nadal żyłem z poczu

ciem niespełnienia. Potęgowało to stan 
mojego zagubienia i niepewności . 

Brakowało mi stałych wartości, zasad 
i granic, których nie zdążyłem w sobie 

ukształtować. Nie znałem wewnętrznej 
dyscypliny i konsekwencji. Szukałem 
szczęścia wszędzie i ze wszystkimi, 
a w efekcie pozostawałem tam, gdzie 

il 

było najłatwiej. Z tymi, którzy nie
wiele wymagali, ale dawali namiast
kę potrzebnych mi doznań. Przy oka
zji miałem sposobność do robienia 

na złość tym, od których wiele oczeki
wałem, ale nie dostawałem ... 

Tak przewędrowałem w podstawów
ce przez środowiska chuliga-
nów, kryminalistów i alko
holików do narkomanów 
(to już w szkole średniej), 

dziców: dużo ode mnie 
wymagali, na niewiele 

przyzwalali. Przyjmowa

łem wobec nich podobną 
postawę jak wobec rodziców: 

najpierw chciałem i próbowałem 
sprostać ich oczekiwaniom, następ
nie - przy pierwszych niepowodze
niach - wycofywałem się robiąc im 

na złość, najczęściej kosztem siebie. 
Przez rodzinę i znajomych byłem 
źle oceniany. Bałem się ich, czując 

przy tym żal i narastającą złość. Po
padłem w totalną frustrację, nie po

trafiąc się jednak zbuntować do koń
ca. Za wszelką cenę chc iałem s tać s ię l 

kimś ważnym, zdobyć akceptację i u

znanie innych Jud zi. 
Narkotyki załatwiły mi wszystko 

na raz. Znieczuliły ból, stając s ię jed

nocześnie możliwością buntu przeciw 

dorosłym i bliskim, którzy zaczęli nagle 
żywo reagować na moje poczynania. 

Ale ja wówczas poczułem się indywidu
alistą wzbudzającym zac iekawienie, a 

przynajmniej współczucie w środow i sku 

rówieśniczym. To była bardzo znacząca 
zmiana w moim życiu. Nabrałem trochę 

dystansu do własnych słabości 
i ograniczeń, a wszystko to "dzięki" 

narkotykom. Pozwalały mi uciec 
od trudnej do zaakceptowania 
prawdy o sobie. Dawały choć 

krótkie chwile euforii. 

Dość szybko codzienne 
pytanie: "co zrobić, żeby 
załatwić towar ? " ,sta ło 

się podstawą mojej ży

ciowej aktywności. Wy
myślając i reali zując róż

norodne na to sposoby, nie 

liczyłem s ię z żadnymi ogra
niczeniami: ani etycznymi , ani 

moralnymi, an i społecznymi 

czy prawnymi. Nie cofając się przed 
kradzieżą i włamaniem, dośw iadczy-

łem przy tym jaki ejś autorskiej , twór
czej satysfakcji, zadowolenia z wielkie

go potencjału własnych możliwości. Te 
doznania przyćmiewały wszelkie skru

puły i lęk przed ko nse kwencjami . 

Stwierdziłem, źe wcale nie jestem sła
by i zły. Poczułem się odważny i silny. 

Wobec rodziców przekornie przery
sowywałem swoje zachowanie i posta

wę. "Z zasady" buntowałem się przeciw 
wszystkiemu, co płynęło od nich , nawet 
wówczas, gdy wewnętrznie przyzna

wałem im rację. I wówczas zobaczyłem, 

że kiedy zaprzestałem starań o poprawę 



naszych kontaktów, oni - a głównie 
mama - zaczęli poświęcać mi więcej 

uwagi, zainteresowania i troski. Był 

to upragniony przeze mnie stan 
rzeczy, który - oczywiście - miałem 

zamiar utrzymać za wszelką cenę. 
Czułem też, że nabrałem znacze

nia w środowisku rówieśni
czym. U jednych wzbudzałem 
zainteresowanie, u innych -
współczucie i chęć pomocy. 

Te doznania dość szyb
ko przysypała lawina co
dziennych kłopotów i 
problemów narkomana. 
Konsekwencje zdoby
wania towaru za wszel
ką cenę przemieniły 

posmak "sukcesów " 
w gorycz porażki. 
Zaczynałem brzydzić się 

sam sobą. Inni ludzie (rodzina, 
koledzy i dziewczyny) zamy
kali mi drzwi przed nosem. 
Rosnące zainteresowanie moją oso
bą okazy wal i jedynie poi icjan
ci i prokuratorzy a czasami 
- kiedy się decydowałem odet
chnąć trochę na detoksie - rów
nież personel służby zdrowia. 

Tak przez siedem lat zmienia
jąc szkoły, potem zakłady pracy, 
miasta, więzienia i szpitale psy
chiatryczne - dojrzewałem 
a właściwie - rozkładałem się 

do momentu, kiedy poczułem, że 

przegiąłem. Przekroczyłem ostat
nie granice upokorzenia i zeszma
cenia. W końcu z rozpaczliwą 

determinacją powiedziałem so
bie, że tak dłużej żyć nie mogę i 
nie chcę. Nie wiedziałem wów
czas, czego chcę, ale jasno i wyraź
nie czułem, że już nie chcę ćpać. 

W wieku dwudziestu trzech lat, pe
łen lęku i zwątpienia znalazłem się 

w Ośrodku Leczenia dla Uza
leżnionych. Jeszcze podczas 
leczenia zacząłem pracować 

jako terapeuta. 
Kontynuując rozwój 

osobisty, podjąłem 

szkolenie zawodowe. 
Założyłem rodzinę, 

ukończyłem studia. 
Udało mi się prze-

kroczyć własną 

beznadzieję. 
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