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Renesans sztuk Witkacego jest 
właściwie odkryciem wielkiego dra
maturga. Syn znanego malarza, kry
tyka i Ut-erata Stanisława Witkie
wicza, twórcy „stylu zakopiańskie
go". Stanisław Ignacy zwany Wi-
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tkacym miał biografię , burzliwą. 
W młodości odby·wał dalekie podróże 
egzotyczne, później przeżył rewolu
cję pażdziernikową w Rosji. Ten 
okres ~cia wywarł silny wplyw na 
ś~atopogląd artysty, ~sztaltując 

jego postawę w sto
sunku do współczes
ności. Dwudziestole- \ 
cie międzywojenne 
było okresem jego 
twórczości artystycz
nej. W roku 1939, na 
wiadomość o klęsce 
wrześniowej, popełnił 

· samobójstwo. Miał 
wówcza:s 54 lata. 

Nazwany p~z 

Boya - Żeleńskiego 
„genialnym impro
wizatorem, jednym z 
talentów najtęż
szych i najoryginal
niejszych, jakie wy
dala twórczość dra
maty<=zna nie ty lico w 
Polsce", był Witkaćy 
w „pejźaiu" ar-tys
tycznym dwudziesto
lecia Postacią nie
zwykłą. Także dzięki 
swojej wyrazistej 

Stanislaw Witkacy, 
portTet B. Linkego 



fit 

sylwetce, · urodzie i wytworności? dysta wyprzedził o ' trzydzieści lat 
Autor ponad tTZy.dziestu sztuk napi- oklaskiw anych dziś w teatrach wie
sanycb w ciągu paru lat: 1918-1926, lu krajów takich autorów jak Ione
tylko niewiele· ich widział na scenie sco, Beckett, MrOŹek - przedstawi
(i to przeważnie amatorskiej). Jego cieli dzisiejszej . awangardy teatral
dramaty tr aktqwano wówczas jako nej. Wielokrotnie podkreślano zwią
dziwactwa, . jako fantastyczne ma- ~ek sztuk i teorii_ artystycznych 
jaczenia~ których sensu nie rozu- Witkiewicza z nowatorskimi prąda
mia.no. Był lekceważony, odsuwany mi w malarstwie XX wieku. Zda-
na mar.gines życia teatralnego, choć niem Wallisa Witkacy „kreśli pro
wybitni kry·tycy widzieli w -~im je- gram artystyczny . -odpowiadający 
den z najciekawszych umysłów najbardziej malarstwu Gauguina, 
wspókze;snych. O -Witkacym-filozo- Matisse'a i wczesnego Picassa". 
fie ·pisali z uźnaniem Kotarbiński, Twórezość WitkieWicza . stanowi 

,_ Ing~dm1.J _ ;Tątarkjewifz _smme;----:--- w&r1 (l.C{R~~u--pol~k:ie},-- · - ~. 
Cenił go~ wysoko Leon Chwistek na- a własc1w1e- europeJSkl'eJ sztuki nQ
leżący do jego bliskich przyjaciół. woczesnej. Pomaga WYiaśnić i · zro-

Witka:cego .teoria „Czystej Sztu- iumieć wiele późni@jszych zjawisk 
ki'', przeciwstawiająca się konwen- "' w literaturze i teatrze. By1 to arty
cjom teatru ~ tradycyjnego : obycza- . .,,. sta utalentowany wielostronnie: po
jowego, ~ psychólogi:cznego i natura- eta, dramaturg. malarz, filozof i 
listyczne,go~ propagowała · teatralny teoretyk sztuki~ fa.scyinow:ał środo
odpowie~nik „czystych form'' w wi_sko artystyczne · śmiałością i od
sztukach plastycznych. W teatrzę · rębnością poglądów. W świetle naj
„powta.r;~ającym życie" widział za..:. nowszych badań jego twórczość za- · · ~~ 
przeczeńie sztuki; sens dramatu po- rysowuje się jako wyraz buntu i 
winien · być - jego zdaniem - protestu nie tylko p~zeciwko sztuce 
„określony tylko wewnętrzną, czy- tradycyjnej, przeciwko utartym 
sto sceniczną konstrukcją, nie zaś konwencjom mieszczańskiego i zie- _, 
.wymaga·niem · konsekwentnej psy- miańskiego stylu życia, ale ~akże 
chologii i akcji według jakichś ży- przeciwko ·calemµ -"Zespołowi sto
ciowych założeń". Sztuki „najbar- sunków i spraw,~~które sktadaly się 
dziej real istyczne" oznaczył Witka.cy na obraz Polski w dwudziestoleciu 
krzyż-ykami_ w odróżnieniu od szJtU'k międzywojennym. „Nu.da jest czoło
.więcej zbliżonych do Czystej For- wq bohaterką Witkiewicza, nuda, 
my, które wyróżni! gwiazdkami. nienasycenie, obrzydzeńie i samot
. Dramaturgia Witkiewicza była do nolŚć" - <pisze Puzyna. Odnajdujemy 
niedawna księgą prawie nie rozcię- więc w dramąturgii- · Witkiewic~ 
tą. Przełomowym momentem urno- ten sam ton, który w ostatnich, Ia
żliwiającym poznanie tej niezwykle \ tach dwudziestu ą_ominuje w u.two
interesującej twórczości stało się rach . wielu pisarzy . protestujących 
opublikowanie jej w r. 1962 w. przeciwko absurdom, zbrodniom i 
dwóch tomach opatrzonych obszer- „nieludzkości" świata wspólczesne
nym wstępem Konstantego Puzyny, go. Witkacy był istot~ie ;,tragicznym 
który n~pisał m . in., że Witkacy pr-0rokiem katastrofizmu i ro-zpa-
jest prekursorem na miarę europej- ' czy''. -. 
ską, samorodnym geniuszem, wy- Osadzony w historycznym kon
przedzającym najżywsze dziś orien- tekście swoich czasów teatr -Witka
tacje i prądy zachodniej literatury. cego nahieroa żywych barw, a jego 
Istotnie sztuki Witkiewicza, które fantastyczna grotes~a przemawia 
zobaczyliśmy już na scenach dzi- do dzisiejszego widza językiem fi
siejszych: ~ malym dworku, Wa- ~ozofa - teatralnego '\vizjonera, ope
Tiat i za,kon-nica, Szewcy, Kurka rnjącego humorem słownym i sytu
wodna, należące do najlepszych je- acyjnym. W Wa-riade i zakonnicy 
go utworów scenicznych, potwier- stwor zy'! satyrę na modne w latach 
dziły fakt, że t en polski awangar:- d)\rudziestych metody_ lac~enia psy-



choanalizą.- -Poeta-~ariat -~bija le- . mu w pamięć owa nudna krzątani
karza stosującęgo dawne ' metody · na pomiędzy spiżarnią, kuchnią, j ,a
psychiatryc zne. ; : lekarz-freudysta dalnią i alkową. dialogowe i;:efreny 
triumfuje przekonany, ' że morder- o skaczących (w r. 1921 !) cenach 
stwo wyleczyło pac]enia i komplek- zboża, · Q „zborsuczonych , sukach", 
su. Ale, wari~t jri~za si~ -ku rozpa- 0 (jziedziczonych dwrobach, o d.:rze-: 
czy fręu~y~tf. f-tóry: z , zale~_ k~: wach gen~alogicznych. I potciJem
czy: ',,4 _,esli 0 1!'. ~marl _w11leczon11~ ne romanse mfodej żony z :ofitja
Szalona farsa ~onczr ~1ę n~dreah~ -listą" i kuzynkiem". Efekty saty-
styczną sceną, w · ktoreJ na Jednym - ". . k - - - ·. _ 
t -. k".<:>.h· · ~, ·1 dzi ..; · •· . · tru. ryczne osiąga Wit acy- przez me. sosie 1.'ru1ą s:t,ę u e zyw1 , l - . . d --

py w' ~atastro!icznym przerażeI}iu ocze.knya_n~ _kontrasty. ~rszy. z~, \ 
i zamie814Iliu· .;Vr"YWracającym'"" pOrzą- .b.ez11tosme. stwarza synt~,· bana 
pe.Jt .. ~iata_. ~<f~oń~zenie . . szyder- "' lu,_ głl)poty, - s~hematu . I?~sfo~ego, 

::~~--:~~~t~~~~~~-·-1 -:.J9~QlUL"""k~n- ~}rtory :przypomma Lysą s~~waczkę, 
wencję- · · tradY.ęJł!~ _-spi'Jt.1'-.. -&aa -S:Uift!'.k9· szcaaa y~2gi~ ':'1~. ~na ,;po~

- moderny, z_ktor e j wyrosł Witkacy, gramczu rzeczyw1stosc1 -I ~~nnych 
spotykają :Si~*ym ul worze--z _ele:- majaczeń. „ " · 
"!e~tami ws.Pjlfizesnego ·mu- ekspre- „C-0 do p'UStki tworzącej_ się .,Jtofo 
SJomzmu. ~ .~ ,.., . • - mnie - pisał Wit kacy. w r . ~1931 -

Ale teatr Wi~iew1~za jest _ zJaw~- to :-nie przypominan'i sobie - okresu, 
skiem sarnor~ym ·r .złQżonym„ Nie w którym nie czułbym się ~upelnie 
można opatr~ac ' go ' etykietką- ja... odosobnionym w na.-;zym -spole.czeń
kiegoś określon~o _Prądu"' artysty'CZ~ ':" . stwie0 • Wyznaąie to mógłby za nim 
nego, _ choć z !'<izrna~tymi prądam1 povvtórzyć nieje4en a rtysta- spo
był spokrewniopy. - śród tvch, którzy wyprzedzili swoje 

W malym d~iiorku - ' to, parodia . · cźasy. W r~ 1927 autor teorii ,,Czy
zn;:mej S;Ztuki Tadeusza Rittnera. 'Jl" stej Formy" zacząf pisać powieści: 
któref . zazdros~.y mąż zabija nie- Pożegna,nie jeswni, późni.ej Nienasy-
wierną ,,. żonę. _ p 'Witkiewicza roz: cenie. W latach trzydzfestycp upra
grywa ą.ię jakby d.~lszy ciąg tamteJ wiat w głównej mierze malarstwo. 
sztu~i: zmarłą. ;!Ilałżonka zjawia '5ię zarabiał na życie malowaniem por
w ·~ postaci Wid,!fla, uczestnicząc w tretów i jako portrecista by l bar
rozmowach _ i sporac1ł- -_ży~ych ~u- d ziej znany ni ż jako d ramaturg i 
qzi: komprornif...Hje męza 1 SWOl~h teoretyk sztuki. Namalował _ setki, 
k~h~nków, n~m!1:wia _ -włas~e c?- może nawet tysiące portret~w. 
ręczk1 . _do s::im?boJstwa. M~z~a ~15 Charakterystyczne dla jego ma~re-
t~ dopati:zyc p~rod!styczneJ rephk1 ry, ekspresjonistyczne podobizny 
me tylko utworu Rittnera, lecz t~k- kobiet 

0 
nadnaturalnie w ielkich 

-że dramatu ._, ron;an~ycż~eg~, ~zy~ na- oczach można jeszcze spotkać w 
wet po?ularneg9 kiedy~ wiersza L<:- dornach ocalałych z wojennej po-
~ar~o~1_cza Za c;:._~wycen~e. ~!: - ~aJ- żogi. zachowały się w , Ką._sprowi-
silme1 -przema"';1a ten ~two~ Jako czowskiej :Harendzie, bo pani Ma- i 
skon_densowana~l;-.:d~ gramc a?surdu -rusia należała do pań chętnie przez 
satyra n~ st!1 :zy~1~ 'W przeciętnym Witkacego por tretowanych. Malował 
d~Qrze ziermanskim,, na baI?alną _co- także port rety ·wybitnych a rtyst ów 
dzje~ą atmosf~rcę srodow1ska ~a~ m. in. Karola Szymanowski.ego. 
mim1ętego-,...w -ciasnym kręgu poJęc ~· . . , , , 
i . zai:ńteresowaii. Nietrudno od.gad- Ale przede wszystkim tworczosc 
nąć, że -ta -szttt~a,, któr ej _l>?h~t.era.:. drai;n~tyczna , jest ~ -~ę~~ią . J7go 
poetę można uz.nąc za_ złoshwie na- spusc1zny, ktora ma na1w1~ęJ zy- -
malowany _ auf:oRC>rtret Witkacego, wotnośct i .szans przetr_wan!ą 
powstała . pod }Yrazęiem odwiedzi n 
w -)altim_~ pw~rku, . gdzie zapadła 
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