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STANISłAW IGNACY WITKIEWICZ (pseudonim V\1tkacy) urodził się 
w Warszawie 24.11.1885 r. , zmarl tragicznie 18.IX.1939 r. w Jeziorach na 
Polesiu. Malarz, teoretyk sztuki, dramaturg, powieściopisarz i filozof. Mlodość 
spędził w Zakopanem, w środowisku artystycznym Mlodej Polski, kształcił 
się pod kierunkiem ojca. Studiowal w krakowskiej ASP u J. Stanislawskiego 
i J. Mehoffera. Odbył kilka podróży artystycznych do Włoch, Niemiec i 
Paryża. W 1914 r. wyruszył do Australii jako rysownik i fotograf ekspedycji 
etnograficznej B. Malinowskiego. Stąd, po wybuchu I wojny światowej 
przybył do Rosj i, gdzie był bezpośrednim świadkiem wydarzeń wojennych 
i rewolucji jako oficer carskiego pułku gwardii. W 1918 r. powrócił do kraju 
i zamieszkał w Zakopanem. Obdarzony wyjątkową chłonnością intelektualną, 
wielostronnością zainteresowań i temperamentem polemicznym, in icjował 
swą dz i ałalnością teoretyczną i artystyczną liczne dyskusje. 

Swe poglądy estetyczne i filozoficzno-społeczne sformułował w książce 
"Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia" (1919), a 
dopełnił w "Szkicach estetycznych" (1922). Jego koncepcja estetyczna 
kładła nacisk na formalne wartości dzieła sztuki, wskazując też na jego cele 
pozaestetyczne - wyrażanie i rozbudzanie uczuć metafizycznych, których 
zanik był dla Witkacego jednym z najgroźniejszych symptomów współczesnej 
cywilizacji i oznaczać miał kres wszelkiej wartościowej sztuki. 

Zaopatrywania ogólnoestetyczne przeniósł Witkacy z plastyki na teatr 
i poezję, rozwijając w zbiorze szkiców ''Teatr" (1923) oryginalną koncepcję 
sztuki opartą na pojęciu "Czystej Formy". Pragnął stworzyć teatr 
autonomiczny, rządzący się wyłącznie wewnętrznymi prawami logiki 
artystycznej, obcy calkowicie życiowemu prawdopodobieństwu i regułom 
zdrowego rozsądku, zdolny natomiast do wywołania przeżyć metafizycznych. 
Napisał ponad 30 sztuk, które miały być praktyczną realizacją twierdzeń 
tego systemu , a zbliżały się do poetyki ekspresjonizmu, częściowo 
surrealizmu, wyprzedzając zarazem prekursorsko późniejszy teatr 
awangardowy. Dramaty St. I. Witkiewicza wystawiane były sporadycznie w 
okresie międzywojennym , na stale weszły do repertuaru teatrów polskich na 
przełomie lat 50-tych i sześćdziesiątych. Chętnie grywane za granicą. 

W sztukach teatralnych tworzył Witkiewicz pełną absurdalnej fantastyki 
nadrzeczywistość , w której określone treści filozoficzno-społeczne dochodzą 
dogłosu za pośrednictwem groteski, parodii, pure-nonsensu i makabrycznego 
humoru. 

TEATR WITKIEWICZA nie zawsze jest iliJstracją teorii pesymistycznych 
i katastroficznych autora. Szydzi on ze świata , któremu się wydaje, że 
tworzy wartości, chełpiąc się rozwojem społecznym i zdobyczami cywilizacji. 
Tymczasem wszystko jest absurdem, wszystko tragiczną groteską, koniec 
nieunikniony zb l iża s i ę szybki, jak to przewidywał już Oswalrt Spengler w 
swym dziele o upadku cywilizacji Zachodu. Witkiewicz o ~ Nierć wieku 
wyprzedził Sartre'a i Becketta, Ionesco i Ghelderode'a, Camusa ... 

Ten pisarz, już dziś narodowy, klasyczny, pokazuje pazury i drwinę 
filozofa. Za to zapłacił życiem, podrzynając sobie gardło!". 

Jerzy Zawieyski 

TEATR WITKIEWICZA opiera się na stereotypach. Osoby pojawiaj ą 

się tak samo jak w komedii dell' arte. Boy znakomicie określił teatr Witkiewicza 
jako nadkabaret. W kabarecie powtarzają się również pewne typy. Pochodzą 
z obserwacji, albo z wyobraźni, ale zawsze są mocno skonwencjonalizowane, 
z miejsca rozpoznawalne. 

W teatrze Witkiewicza powtarza się demoniczna kobieta, perwersyjna 
arystokratka, drań arrywista, artysta. W nadkabrecie Witkiewicza demoniczna 
kobieta grywa na zmysłach męskich i swoich jak półdziewica . Związki miłosne 

krzyżują się i plączą przypominając bulwarowe farsy: ujawnienie, kto z kim, 
daje efekt niespodzianki . Mężczyźni uwodzą kobiety, kobiety częściej uwodzą 
mężczyzn. Zemsta ujawnia się jako motyw działania kobiet, melodramatyczna 
formuła "będę twoją, ale ratuj Edwarda" miesza się z formulą "zacznijmy nowe 
życie". 

Adam Ważyk 

TEATR WITKIEWICZA. W biały dzień czywbiałąnocdziejąsiętu rzeczy, 
o których tylko po kryjomu śnili filozofowie i dramatopisarze. Wszystko, co 
ukazuje się na scenie, to kpina ze zdrowego rozsądu . ( .. . )Witkacy posluguje 
się absurdem dla wywołania wstrząsu metafizycznego. Jego dramaty drwią 
najwyraźniej z logiki twz. normalnego człowieka. Osoby dramatów umierają 
i żyją jednocześnie. U romantyków istniał jeszcze wyraźny podział między 
światem ludzi normalnych a światem obłąkańców. U Witkacego linia graniczna 
została nagle przerwana. Absurdem chciał wstrząsnąć, absurdem chciał 
obudzić, absurdem jak narkotykiem wprowadzić w stan halucynacji". 

Mieczysław Jastrun 

"Już dawno komediopisarz grecki, rzymski lub francuski chcąc przedstawić 
ułomności człowiecze musiał zerwać z banalnym realizmem podkreślając 
szczególnie omawiane cechy odtwarzanych postaci. Witkiewicz zapragnął 
iść głębiej w owym anatomizowaniu duszy ludzkiej . Jego skalpel dotarł o wiele 
głębiej aniżeli jego wielkich poprzedników, do komediopisarzy dziewiętnastego 
wieku włącznie. Zauważył on bowiem, że w stanach psychopatycznych, 
narkotycznych obnażają się takie elementy naszego życia wewnętrznego, 
które przeczą całkowicie temu, co dotychczas myśleliśmy o ludziach; pokazują 
istotne sprężyny naszych postępków; nasze prawdziwe chęci i namiętności 
bez żadnych osłonek nakładanych przez nawyki kulturowe i różne konwencje. 
To co wskazała pierwsza wyraźnie psychoanaliza, tu uprawiane jest u 
Witkiwicza na ogromną skalę, Witkiewicz pokazuje głębię ludzkiego istnienia 
w jego jednostkowym i zbiorowym bycie. Nie ma jednak, wbrew utartemu, 
niestety, powszechnie mniemaniu, postaci fantastycznych nieodpowiadających 
rzeczywistości ogólnoludzkiej. Są to wszystko komedie ludzkie, chodzi tylko 
o zdanie sobie sprawy, jakie są fundamentalne cechy poszczególnych 
postaci, a wtedy przekonamy się, że wszystkie one żyją pośród nas. Aktor 
więc i reżyser przystępujący do pracy nad dziełem Witkiewicza winien 
zapomnieć o wszelkich teoriach i starać się wynaleźć dla spotykanych w tych 
utworach osób odpowiedniki w znanym sobie otoczeniu; nawiązać w ten 
sposób organiczną łączność z życiem. Tak ujęte postaci nie będą obce ani za 
trudne do pojęcia nawet dla nieprzygotowanej zupełnie widowni, gdy zobaczy 
ona ludzi, a nie kłąb niezrozumiałego dla siebie chaosu. Z drugiej strony jednak 
aktor i reżyser muszą przede wszystkim odrzucić wszelki tradycjonalizm w 
ujmowaniu owych postaci zgodnie z cy1owanymi zaleceniami Witkiewicza, 
oraz pamiętać, że są powołani tylko do oddania najistotniejszych elementów 
ludzkiego usposobienia, że niewolno im bawić się w naturalistyczne misterności 
zacierające istotne wytyczne charakteru i sytuacji". 

Władysław Józef Dobrowolski 
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