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Stanisfaw 9 gnac~ ®ttkitwkz 
urodzony w r.1885 w Warszawie był synem Stanisława, 
artysty malarza, ktytyka, publicysty i pisarza. Witkie
wicz - ojciec zwiqzany był ongiś z głośnym pismem 
„Wędrowiec", od którego datujq się dzieje naturali
zmu polskiego. Rozgłos i uznanie pozyskał sobie jako 
autor znakomitych na swój czas monografii artysty
cznych o Matejce i o Aleksandrze Gierymskim, jako 
inspirator nowych prqdów i metod w zakresie opisu 
i wartościowania wytworów sztuki, jako działacz 

społeczny oraz twórca i propagator tak popularnego 
w tamtej epoce stylu zakopiańskieg,o. Stanisław Ignacy 
odziedziczył po ojcu uzdolnienia i zainteresowania 
artystyczne, ale bodaj że je znacznie poszerzył i po
głębił. Był w latach międzywojennych najwszechstron
niej bez wqtpienia utalentowanq indywidualnościq 
twórczq, postaciq nieomal renesansowq o wyraźnych 
znamionach genialności. Ponieważ od piqtego roku 
życia z powodu choroby ojca przebywał stale w Zako
panem, gdzie nie było podówczas żadnej szkoły śred
niej, więc uczył się prywatnie, w domu i tylko egzami
nom rocznym poddawał się w normalnej szkole jako 
ekstern. Matura, uzyskana w r. 1903, była ostatnim 
oficjalnym świadectwem systematycznych studiów Wit
kacego. W istocie był to genialny samouk, który 
wszystkie swe osiqgnięcia życiowe zawdzięczał przede 
wszystkim sam sobie, niesłychanej chłonności intelek
tualnej i ciekawości, które go pobudzały do ustawiczne
go szukania i były zaczynem wiecznego umysłowego 
nienasycenia. Wszystkie studia, jakie sam podejmował, 
nie były przez nikogo inspirowane, wynikały z wewnę
trznego samoistnego pędu. Bodaj najbardziej systema
tyczne były jego studia malarskie. Malował nieomal 
od dzieciństwa; przykład ojca odegrał tu zapewne 
rolę istotnq. Potem podróże do Niemiec i Włoch po
zwoliły Witkiewiczowi zwiedzić najsłynniejsze galerie 
malarstwa europejskiego. Uczęszczał w pewnym 
okresie czasu do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 



gdzie pracował pod kierunkiem Mehoffera i Stanisław
skiego, nie budzqc w nich zresztq specjalnego zachwytu. 
Ale już wówczas jego zainteresowania intelektualne 
i artystyczne wybiegały raz po raz poza malarstwo. 
Miewał okresowe pasje i namiętności, które potrafiły 
go zagarniać na pewien przeciqg czasu aż do momentu 
psychicznego znużenia i nasycenia. ( ... ) 

Lata dwudzieste to okres wyjqtkowej aktywności 
twórczej artysty. Ogólna atmosfera, pełna niesłychanej 
dynamiki intelektualnej, działała bez wqtpienia pobu
dzajqco. Wówczas to ujawniła się w całej pełni imponu
jqca wielostronność zainteresowań Witkiewicza -
filozofa, krytyka i teoretyka sztuki, malarza portreci
sty, teoretyka nowego teatru, drama to- i powieścio
pisarza, polemisty, no i człowieka, bo dla Witkiewicza 
i samo życie było sui generis sztukq, potrafił uczynić 
je prawdziwie niebanalnym i orginalnym. Niesłychanie 
ekscentryczny, nieobliczalny w swych reakcjach, obcy 
i wrogi wszelkim przymusom i konwenansom wciqż 
czymś zaskakujqcy, a jednocześnie pełen niezwykłego 
osobistego uroku, już za życia obrastał legendq. 
W ówczesnq wielkq dyskusję na temat sztuki wniósł 
oryginalny i ważki wkład. Na problemy malarstwa 
wypowiedział się w ksiqżce „Nowe formy w malarstwie 
(1919) oraz w „Szkicach estetycznych (1922); na temat 
teatru w tomie studiów „Teatr. Wstęp do teorii 
czystej formy w teatrze" (1923). Swoje poglqdy filozo
ficzne przedstawił w rozprawie z r. 1935 „Pojęcia 

i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia". 
Do tych czterech ksiqżek należy dodać dziesiqtki arty-

. kułów krytycznych i polemicznych, rozsianych po 
czasopismach dwudziestolecia, bo Witkiewicz był 

zawołanym dyskutantem i polemistq, nie pozostawia
jqcym bez odpowiedzi żadnej choćby najdrobniejszej 
o sobie wzmianki. 

Tej imponujqcej działalności teoretycznej, krytycznej 
i publicystycznej towarzyszyła twórczość ściśle artys
tyczna i literacka: malarska, która była głównq pod
stawq jego egzystencji (słynne portrety Witkiewicza), 

' oraz dramato- i powieściopisarska. Witkiewicz napisał 
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ponad' dwadzieścia sztuk teatralnych, ogłosił dwie 
duże powieści - w r. 1937 „Pożegnanie jesieni", a w 
r. 1930 „Nienasycenie". 

Witkiewicz był jednym z największych w sztuce pol
skiej i bodaj ostaniej tej miary indywidualistq. Nie
słychanie chłonny i wyczulony na wszelkq intelektualnq 
nowość w istocie żył poza swojq epokq, był jej duchowo 
obc~. Przerażała go mechanizacjq, materializmem, 
technikq, pogardq dla osobowości ludzkiej. Uważał, 
że zadaniem kultury winna być ochrona jednostki, 
jej wolność i niezależność, a tymczasem bi1eg zdarzeń 
zdawał się iść na przekór jego mniemaniom i postula
tom. Zewszqd docierał zmasowany tupot zdyscyplino
wanych zbiorowisk i tłumów ludzkich. Witkiewicz 
widział w tym zapowiedź nadchodzqcej epoki kolekty
wów, w której o losach człowieka, świata i kultury 
decydować będ q n ie genialne jednostki, lecz zbiorowość. 
Odczuwał jq jako ostateczny kres i katastrofę wolności, 
sztuki i cywilizacji i to poczucie zagłady legło u podstaw 
jego poglqdów historiozoficznych, jego koncepcji 
estetycznych i działalności pisarskiej. 

ARTUR HUTNIKIEWICZ 

' 

... moje życie jest jedno i jedyne jak każde 

inne, ja je przeżywam, a nie kto inny ani 

nie zbiorowość ... 

(„ .) gdea moja jest prosta jak drut. Faktem jest, 
że ludzkość degrengoluje coraz bardziej. Sztuka 
upadła i niech jej koniec będzie lekki - można się 

bez niej obejść zupełnie dobrze. Religia skończyła się, 
filozofia wyżera sobie bebechy i te~ kończy się śmier

ciq samobójczq. Koniec indywiduum zarżniętego 

przez społeczeństwo - rzecz jest dziś banalna. Jak 
odwrócić ten pozornie absolutnie nieodwracalny pro
ces uspołecznienia, w którym ginie wszystko, co wielkie 
co ma zwiqzek z Nieskończonościq, z Tajemnicq Istnie
nia? 

Tego odwrócić się nie da 

Właśnie, - że się da! Ale nie przez odradzanie rasy 
nadludzi - to blaga tego potwornego umysłowego 
impotenta, Nietzschego - i nie przez mrzonki o ogól
nej szczęśliwości, w której wszyscy dobrzy ludzie będq 
mieli czas na wszystko - oni będq może mieli czas, 
ale nie będq innymi ludźmi, raczej zmechanizowanymi 
bydlętami, tego nie rozumiejq nasi naiwni marzyciele; 
i nie przez sztuczne odmawianie religii przy pomocy 
fabrykowania nowych mitów - to blaga ostatecznych 
historycznych niemowlqt naszej epoki. To wszystko 
sq formy zasłanianiia sobie oczu na potworność tego 
faktu, - że my giniemy. To wstrętne. Jeśli mamy już 
raz do diabła ten intelekt, który według Spenglera 
jest symptomem upadku, to mamy go dany na coś, 
nie tylko na to, żeby uświadomić sobie ten nasz upadek 
i nic więcej. Ten sam intelekt może stać się czymś 

twórczym i odwrócić ostatecznq katastrofę.( ... ) 
Wiem, jak zaczqć. A więc przede wszystkim nie chować 
głowy pod skrzydło, tylko spojrzeć prawdzie w oczy 



i tym właśnie, pogardzanym dziś intelektem odeprzeć 
historycznq prawdę, która na nas wali: szarzyzna, 
mechanizacja, plugawe bagienko społecznej doskona
łości. Dlatego, że intelekt okazał się symptomem 
dekadencJi, stać się antyintelektualistq, sztucznym 
durniem, blagierem ó la Bergson? O nie. Na odwrót: 
uświadomić sobie to wszystko aż do granic ostatecz
nych i nie sobie tylko, ale i innym też.( ... ) 
Tak - indywiduum w ogóle skończyło się. Możliwe, 

że to ja jestem ten jeden jedyny w swoim rodzaju oso
bnik, od którego rozpocznie się zwrot naprzód, napra
wdę naprzód, a nie staczanie się w otchłań stadowej 
nędzy, pod maskq wysokich ogółnol udzkich ideałów. 

To musi być zbiorowy czyn uświadomienia na szerokq 
skalę. Stan wzajemnego antyspołecznego odpychania 
się indywiduów przezeń wytworzony musi przewyższać 
siłę społecznej przyczepności, a wtedy zobaczymy.( ... ) 
Tu jeden człowiek ani grupa wystarczyć może. Dopiero 
cała ludzkość uświadomiona w ten spO$Ób stworzyć 

może takq atmosferę społecznq, w której powstać 

będq mogły indywidua nowego typu, bo ta atmosfera 
będzie nowa, taka, jakiej od poczqtku świata nie było. 
To nie jest żadna dotychczasowa organizacja tak 
zwanej „inteligencji" - mdła demokracja to wcielenie 
fałszu. Ona nie pozwala na spojrzenie prawdzie w oczy, 
a to ostatnie dopiero i to masowe stworzyłoby nowy 
zbiorowy stan, o jakim mówię. 

A jeśli to się nie uda? Co wtedy? 

Nie mamy nic do stracenia. Może to fikcja, ale jedyna, 
której warto jeszcze spróbować. W każdym razie 
tam, gdzie my idziemy teraz, dokqd wlokq nas ślepe 
siły społeczne, to jest, ku ostatecznej mechanizacji 
i zabranianiu, nie ma przed nami nic. Szalona praca 
jest do wykonania - trzeba wykuć z niczego podstawy 
nowych możliwości, które sq nieobliczalne. Najpiekiel
niejsza transformacja, taka, jaka się da pomyśleć. 
Ale dlatego musi nastqpić przede wszystkim od materia
lizowanie socjalizmu, jako pierwszy stopień - rzecz 
pozostanie niewykonalna, a jednak konieczna. Nie 
burzyć społeczeństwa i nie stwarzać błaznów ó la 
Nietzsche, tylko zużywajqc siły społeczne stworzyć 

społeczne, nie indywidualne możliwości powstania 
nowej ludzkości.( . . . ) 

Fragmenty monologu Leona, bohatera 
dramatu S. I. Witkiewicza „Matka" 
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oraz kopie mistrzów: Giorgione, Gauguin, 
Witkacego, Picasso, anonim bizantyjski i japoń
ski wykonane w pracowni malarskiej Teatru . 
Polskiego pod kierunkiem Macieja Gnatowskiego 
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