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KONSTANTY PU2YNA 

Witkacy Nadrealista 

Ze spięcia między groteskowo-hiperbolicznym. gwałtownie zaan
gażowanym ekspresjonizmem Witkacego-powieściopisarza a eskapis
tycznym i estetyzującym formalizmem Witkacego-teoretyka malarstwa 
wyrasta (.„) w jego teatrze niespodziewana wypadkowa: nadrealizm. 
Niespodziewana, bo nie programowa, wynikła z samych sprzeczności 
wewnętrznych twórcy; niespodziewana jednak także, bo szczera i -
przynajmniej w przykładzie z łagodnym staruszkiem - poetyką dziw
nego snu i mózgiem wariata na scenie niemal samemu sobie przez 
autora uświadomiona. 

Witkacy to pierwszy - i jedyny. który wytrzymał próbę czasu - pol
ski nadrealista w dramacie. Nadrealista z przypadku. Oczywiście nie 
wszystkie jego sztuki dadzą się w pełni objąć tym określeniem. 

Pierwsze dwie są jeszcze bardzo - jak wspomniałem "micińskie"; Bzik 
tropikalny i Niepodległość trójkątów niedaleko odbiegają od wedekin
dowskich Lulu-Dramen. Wścieklica jest prawie zwyczajną realis
tyczną sztuką. Szalona lokomotywa wyłamuje się w stronę futuryzmu. 
Bezimienne dzieło i Szewcy - w stronę ekspresjonizmu. Lecz 
większość sztuk w poetyce nadrealistycznej się rnieści. Obowiązują tu 
istotnie pewne prawa marzeń sennych z ich absurdalną fantastyką. 
pozorną alogicznością wypadków i stłumionych. często uciekających 
się do zastępczych przebrań, wyrazem świadomych i podświadomych 
treści psychicznych autora. W tej warstwie zresztą nadrealizm 
pokrewny był dążeniom ekspresjonistów. Lecz w przeciwieństwie do 
ekspresjonistycznych powieści Witkacego celem jego w teatrze staje 
się nie tyle katastroficzna historiozofia i teoria kultury - choć są 

ciągle tutaj obecne - ile olśnienie samą "Dziwnością Istnienia", kreo
wanie odrębnej, autonomicznej nadrzeczywistości, której poszukiwa
nia leżą w podstaw przeważającej części surrealistycznej poezji. 

Dziwne te fantazje sceniczne, raz żywe, wartkie w biegu wypadków. 
to znów zatrzymujące akcję dla długich minut dyskursu filozoficzne
go, raz ostro pointowane , to znów rozmazujące się w zakończeniu -
niby nijako rozpływający się majak. pogodniejsze są też od powieści 
Witkiewicza. Nawet brutalizmy i erotyka zdają się tu mniej ponure, 
mniej stężone. 



Zarazem są to - jak we śnie - WlZJe niesłychanie optyczne. gdzie 
barwa, kształt, ruch działają szczególnie silnie i pozostają w pamięci. 
Witkacy-malarz komponuje kolorystycznie nie tylko dekoracje czy 
kostiumy: elementem plastycznym jesty także chudość lub otyłość 
postaci. barwa włosów. wąsy brody i łysiny. zielony ogień na kom.in
ku, ciemnowiśniowa ziem.ia, porośnięta dziwnym.i kwiatam.i, w której 
kopią grób grabarze w Bezimiennym dziele ... W Matce wszystko jest 
czarno-białe, nawet charakteryzacja: twarze trupio blade, "usta 
czarne, rumieńce czarniawe": jaskrawo kolorowa jest tylko włóczkowa 
robótka Matki i później ... twarz Zofii, kiedy to skromne dziewczę zacz
nie się puszczać za pieniądze. Nawet ilość ludzi na scenie ma sens 
plastyczny. a czasem wyraża też niby we śnie , freudystyczne stany 
podświadome: w Nadobnisiach i koczkodanach za demoniczną Zofią 
(inną) włóczy się, prócz głównych wielbicieli, czterdziestu pożądają
cych jej Mandelbaumów i kiedy wreszcie rzucają się na nią z rykiem -
Zofia znika pod piramidą ciał zupełnie dosłownie, gdy się rozstąpią -
na ziem.i leży tylko szlafrok i pantofle. 

Wrażenie nadrealizmu wzmaga jeszcze dialog. Dialog bez szczegól
niejszego "braku sensu pojęciowych połączeń": normalny. logiczny, 
pełen temperamentu. nie pozbawiony dłużyzn, lecztakże ciętości i 
dowcipu , czasem wzbogacony fantastycznym, pure- nonsensownym 
neologizmem. szczególnie w wymyślaniach i przekleństwach ("ty chli
porzygu odwantroniony") ale w ogóle zupełnie zwyczajny. Wszystkie 
postacie mówią zresztą tym samym niedbałym, a wcale wyrazistym 
językiem - językiem autora . W rezultacie dialog ma stałą tonację -
brzm.i jak dyskusją salonowa ze środowiska jakiejś rozintelektualizo
wanej cyganerii. Ponieważ tonacja ta nie zmienia się, choć w bieg 
akcji wplatają się postacie historyczne i fantastyczne, ludzie mordują 
się, gwałcą, rozdwajają. umierają. zmartwychwstają. co na nikim z 
obecnych nie robi wrażenia - pog-łębia się uczucie niesamowitości z 
gatunku l'humour noir. 

Podobnie jak tonacja dialogu, powraca w sztukach Witkacego 
kilka stałych typów - tytaniczny wódz, tyran, artysta lub uczony, per
wersyjna hetera z wyższych sfer. słodkie dziewczątko o dwuznacznie 
naiwnej m.ince. Powraca też kilka tematów-obsesji. kapryśnie przepla
tanych ze sobą w coraz to innych układach. Nieważne w oczach Wit
kacego-teoretyka. pretekstowe- tematy te są jednak zupełnie 

"realistyczne", związane z całym doświadczeniem życiowym i bagażem 
inte lektualnym autora. 

Bezdeka w Mątwie , namawiając bohaterów na wyjazd do Hyrkanii . 
przekonuje: "Ja wam stworzę naprawdę rozkoszny kącik w Nies
kończonośc i świata. Sztuka. filozofia. m.iłość, nauka, spełeczeństwo -
jedna wielka kasza. To są właśnie zasadnicze tematy Witkacego( .. . ). 

Są jednak głębsze jeszcze pokrewieństwa z nadrealizmem. Widać je 
w Witkacowskich de formacjach praw fizyki I biologii, w fantas
tycznych odkształceniach drwiących z empiryzmu naturalistów i cias
nego "zdrowgo rozsądku". Pomijam już żywą mumię i Kobietona z 
Pragmatystów. liczne zmartwychwstania lub sytuację z Wariata i za
konnicy. gdzie bohater pojawia się zdrów i wesół na scenie. na której 
wciąż wisi jego trup. Trafiają się tu bowiem pomysły przewyższające 
brawurą cały ówczesny dramat europejski, a nie prześcignięte do dziś 
ani przez Ionesco, ani przez Simpsona. choć obaj nawiązują świa
domie do nadrealistycznej tradycji. 

Ani doświadczeń Witkiewicza. ani nurtujących go zagadnień i 
lęków - filozoficznych. politycznych. spełecznych - nie przeczuwa 
jeszcze francuski nadrea lł zm lat dwudziestyc h. Nawet w przytłumio
nej fo rmie. w jakiej pojawiają s ię w dra matach Witkiewiczowskic h , 
mogą się one ujawnić d opiero w Europie środkowej. nie na Zachodzie. 

Znaczna ic h część v.yrasta z resztą ścLc:l le z polskiej gleby - z sytuac
ji n a rodowej , z drwiących po lemik z tradycjam.i "przedmurza". z głębo
k iego Z\viązku z polską tradycją lite racką. I w tym właśnie leży 

orygina lność Witkacows k iego filozofującego nadrealizmu. Może także 
progra mowy sprzeciw wobec tych francu skic h tendencji nadrealis
tycznyc h . jakie z n ał. o alii Witkacego przed plagiatowością. zmorą 
pols kich a wanga rd . Jego n ad realizm jest całkowicie własny, odrębny . 

a utentyczny. a p rzy tym chronologicznie równoległy z francuskim, po
d ob nie jak z drugą falą ks presjon izmu w Niemczech i Rosji. Tkwi 
jeszc ze silnie w modernie . to prawda. Al - rzecz zabaw na - nawet 
mo men ty tego tea tru rażąco dla n as młodopolskie (w ujemnym sensie 
słowa ) działają d zisiaj surrea listyczn ie dzięki skojarzeniom z malar
stwem Salvadora Dali czy Felixa Labisse, gdzie z całą naturalistyczną 
dosłownośc ią wprowadza się w kompozycję elementy secesyjnej mody, 
rzeźby, architektury. Czemuż by więc nie - literatury, idei, języka? 

(Wslęp do "Dramatów" S.l.Wil_kfewicza 

W-wa 1962 -fragment). 



S.l.Witkiewicz - "Towariszcz Pieriesmierdłow patrzący na 

egzekucję mienszewików" 

Fol. JózeJ Glogowski. 1934 
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Jan Witkiewicz 

Życiorys Stanisława Ignacego Witkiewicza 

To. co tu piszę. nie jest su c hą historią życia. które może lepiej 
znam z tej strony od innych. ale w istocie garścią wspomnień. 

Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się dnia 24 lutego 1885 roku 
w Warszawie przy ul. Hożej jako syn Stanisława Witkiewicza i Marii z 
Pietrzkiewiczów, nauczycielki muzyki. 

Po raz pierwszy widziałem Stasia, gdy miał dwa lata. po raz drugi 
gdy miał lat dziewięć. W owym czasie drukował sam na małej dru
karence "dramaty'', pod wrażeniem dramatów Szekspira. ale w bardzo 
lakoknicznym stylu. Był dramat pod tytułem : " Męczennik taki, co 
męczy żebraki". Staś myślał. że męczennik to ten . który męczy in
nych . 

Po raz trzeci widziałem go mając lat dwadzieścia we Lwowie, gdzie 
studiowałem na Politechnice. Było to zimą z r. 1900 na l 901. Staś, 
wtedy szesnastoletni, przyjechał z ojcem na doroczny egzamin w gim
nazjum. Staś nie chodził do żądnej szkoły . gdyż w Zakopanem była 
wtedy tylko szkoła początkowa . Nauczyciel tej szkoły, jednocześnie 
pierwszy kustosz Muzeum Tat rzańs kiego, p .Staszel był pierwszym 
nauczyc ielem S tas ia. Następnie kurs g im nazjalny przechodził pod 
kierunkiem Mieczys ł wa Limanowskiego. późn iejszego geologa, pro
fesora w Wilnie, wtedy jeszcze stu d n ta we Lwowie. 

W roku I 903 zdał S taś maturę . Late m 1901 rok u pojechał Staś na 
wieś do naszej ciot ki, Anieli Jałowieckiej , na Wile1isz zyznę. Po pow
rocie z waka ji chcąc opowiedzieć ojc u swem u wrażenia z n iezwykle 
pięknej krainy jezio r, zacząl z pamięci malować to , czego nie mógł wy
powiedzieć s łowem . Ta k s tal s ię mala rzem - pej zażystą i t n rodzaj ma
larstwa na długo był j go pasją wczes nej młodzieńczości. 

Muszę tu wróc ić i powi dzieć. że Staś p rz chodz ił najróżn iejsze 
pasje . które, obok treści poważnej , przeplatały się z czysto dziecinny
mi c hłopięcym i zabawami, przy czym ojciec zawsze by! mu "towarzy
szem". traktując każdy objaw już to dziecięcych zabaw już to 
zainteresowań głębszych - jedna ko poważnie , zupełnie na serio, wy
chodząc ze swych własnych założeń. żeby nie nagirn1 ć, nie nauczać. a 
jedynie pomagać młodemu życ iu do jak najbardziej samodzielnego 
rozwoju duchowych pierwiastków i zdolności do najwyższego pozio
mu . 

Ani do rysunku. ani do malarstwa ojciec nie nakłaniał syna nigdy, 
choć może pragnął, by syn poszedł w jego ślady. Aż przyszło samo pod 
wrażeniem nowych, nieznanych dotychczas wrażeń . Malarstwo 

„ 

pejzażowe stało się tą nową pasją. Staś był z natury bardzo pracowity 
i systematyczny w pracy, więc w jakiż sposób zaczął się wyżywać w 
malarstwie. 

Staś malował wciąż tylko pejzaże, ale rysunku nie uznawał, zresztą 
ojciec jego nic nie sugerował. Jesienią z roku 1904 na 1905 Staś 
wstąpił do Akademii w Krakowie. Pracował w pracowni prof Mehof
fera, ale bodaj także I u prof. Stanisławskiego. W ciągu tych dziesięciu 
lat do "pierwszej wojny światowej" widywaliśmy się ze Stasiem zaled
wie kilka razy i to zawsze bardzo krótko. 

Od roku 1908 ojciec Stasia musi, z powodu zdrowia, opuścić Zako
pane i zamieszkać na stałe w łagodnym klimacie, w Lowrano. Staś 
często odwiedza ojca. Z tego czasu jest bardzo obfita i ciekawa kore
spondencja ojca i syna. Staś mieszka z matką, która prowadzi pens
jonat w Zakopanem, a potem na Bystrem w "Nosalu". 

Na wiosnę 1914 Stanisław Ignacy przyłącza się jako rysownik i fo
tograf do ekspedycji naukowej, która pod wodzą prof.Bronisława 
Malinowskiego. słynnego etnografa, wyjeżdża do Środkowej Australii. 
Na ten wyjazd decyduje się głównie pod wpływem głębokiego przeżycia 
po tragicznej śmierci swej narzeczonej, Jadwigi Janczewskiej. 

Zobojętniały na wszystko, Stanisław Ignacy wstąpił zaraz do 
przyśpieszonej gwardyjskiej szkoły oficerskiej. Ten okres służby w 
stopniu oficera w ówczesnym wojsku rosyjskim. wśród ogólnego roz
kładu i demoralizacji wywarł poważny wpływ na Stanisława Ignacego . 
Wrócił do kraju w końcu 1918 roku . 

W r. 1923, 30 kwietnia ożenił się z Jadwigą z Unrugów. 
W r. 1931 w grudniu traci matkę, do której był bardzo przy

wiązany. 

Co i jak tworzył wtedy, jaką była jego działalność, jaka twórczość 
literacka, jakim był jako filozof, jaką była inteligencja, wiedza i sa
mokształcenie , jakie oddziaływanie na otoczenie - to wszystko wiedzą 
jego przyjaciele. 

Stanisław Ignacy, podczas powszechnej wędrówki na wschód w 
roky 1939, podczas wojny polsko-niemieckiej, pod wpływem zbliżają
cej się katastrofy wpadł w stan silnej depresji i odebrał sobie życie 18 
września 1939 roku . 

Przed wyruszeniem z Warszawy, podczas oblężenia, telefonował do 
nas na Mokotów. Żona moja była przy telefonie. Staś się pytał: "Czy 
zostajecie w Warszawie. bo jeśli tak, to i ja zostanę". Żona mówiła 
"tak", ale rozmowa się urwała, bo był nalot . 

Dowiedzieliśmy się o śmierci Stasia dopiero zimą od jego żony . 

Może gdyby usłyszał odpowiedź, że zostajemy - pozostałby i żył. 



TADEUSZ ŻELEŃSKI-BOY 

Teatr S.I.Witkiewicza 

Dzieła malarskie Witkiewicza to teatr zastygły na płótnie, teatr 
o życiu tak intensywnym, ża artysta musi uzewnętrznić jego nad
miar dopomagając sobie płucami autora, przetwarzając je na 
głosy; a jednocześnie przekształca raz po razie swój teatr w serię 
obrazów znieruchomiałych, które jakby w osłupieniuu odtwarzają 
sens życia. Postawa Witkiewicza wobec sztuki i życia jest z gruntu 
tragiczna , ale wyraża się oszalałą farandolą masek, potworów 
wykrzywiających się w ohydnym uśmiechu , a następnie wypowia
dających słowa, które pogrążają w zadumie i zaraz wyrywają z niej 
brutalnym zgrzytem . I całość nasuwa na myśl matafizyczne 
blaze ńst\.vo, gdzie kulisami jest wieczność, a poliszynelem dusza 
ludzka, zawsze ta sama, zawsze jednakowa nad pstrokacizną kos
tiumów. 

Teatr Witkiewicza jest egotyczny. On to zawsze chodzi do góry 
nogami, z cudacznie wykrzywioną twarzą, on to Hamletowskiemu: 
"Być albo nie być", przydaje akompaniament melodii murzyńskie
go jazzu, podczas gdy wokół tłum masek wybladłych w upiornym 
odblasku jego życia własnego próbuje tanecznych pas . 

Oczywiście logika sztuk Witkiewicza różni się od logiki obo
wiązującej w teatrze "normalnym", którego Witkiewicz nienawidzi. 
Wychodzi daleko poza granice tego, co było dotychczas teatrem -
teatrem, gdzie nawet i śmiaJość koncepcji ustępuje wobec prawa 
rzeczywistości życia. Witkiewicz odczuwa potrzebę najgwaltow
niejszych wstrząsów, która w połączeniu w nieoczekiwaną reakcją 
jego wyobraźni inspiruje mu sytuację, gdzie bohaterowie sztuki 
wyrzynają się wzajem na zimno między dyskusją dialektyczną a 
dowcipem wystrzelającym jak raca; chyba że autor je wskrzesi, 
aby uwypuklić tym drastyczniej elementarną nicość wypadków. Tę 
mieszaninę życiowej groteski i życiowego tragizmu, których splot 
jak świat światem radował mistrzów teatru, uświetnił Witkiewicz 
nową kombinacją form i kolorów. W tym teatrze okropności jest 
coś z guignolu - guignolu, którego marionetkami poruszalby artys
ta inteligentny, obdarzony duchem piekielnym. 

Humor Witkiewicza, cierpki i gorzki, zniewala dzięki swoim 
oryginalnym błyskom . Postacie kobiece w jego sztukach niepokoją 

drażniącą przewrotmością dziewcząt przedwcześnie zblazowanych; 
mężczyzna-bohater sztuki - jest zazwyczaj wyposażony siłą byka. 
Miejsce akcji - to świat szeroki i urojony, skrzyżowanie dróg, na 
którym spotykają się wszystkie ludy i wszystkie rasy, silnie nace
chowane egzotyzmem. Gdyby ułożyć pełną listę postaci występują
cych w owych trzydziestu sztukach, dodać do tego szczegółowe 
portrety, sporządzone przez autora, stanęlibyśmy przed bardzo 
oryginalnym światkiem ! ( ... ) 

Postawa Witkiewicza wo bec sztu ki jest czysto dramatyczna . To 
jedna z owyc h du z umęczonych, szukaj cych w sztuce n ie s u kce 
sów (Witkiewicz aż nazbyt gardzi nimi ). ale rozwiązania problemu 
własnego "ja". Określiłbym s tan naturalny Witkiewicza jako nie us
tanne osłupieni metafizyczne. "Jaki to wszystko ma sens? Dla
czego to właśnie to, a nie co innego? - oto nad czym zastanawia się 
każdy z nas, lecz on ma wciąż ów znak zapytania przed oczami. 
Otchłań Pascalowska ze wszystkich stron zieje u jego s tóp. Witkie
wicz wykrzywia się sardonicznie, obs rwując sam fakt wielośc i 

zjawisk, d n osi się z ironią do swojego własnego "ja", które jako 
jedno z "istn ień szczególnych '' narusza swoim charakterem przy
padkowym samą istotę jedności. 

To samo również osłupienie wobec koszmaru życ ia kondensuje 
się chwilami w śmie ,h spazmatyczny, szyderczy i rozpaczliwy, 
który po chwili obraca się w zadumę . I podążylibyśmy dop rawdy 
fałszywą drogą. zaglądaj , w związku z tym te trem do kodeksu 
moralnoś i, a to właśnie uczynili na początku zgorszeni krytycy . 
Opowiada my - nieprawdaż? - bez n ajmniejszego zaklo pot· nia bez 
clenia skru pu łów o rzeczac h najpotworniejszych , któreś rny sobie 
wymarzyli: wszystko to jes t na ogól tylko snem! Absolu t ny irre -
!izm teatru Witk i wicza łagodzi do pewn go stopn ia wrażen ie bru 
talności, jakiego doznali byśmy w teatrze normalnym, gdyby na 
scenie odgrywa n a i mówiono chociaż część tego , co się dzieje w 
sztukach Witkiewicza( ... ) 

(Pismo, W-wa 1956 r. t. TV. Szkice literackie. Artykuł Boya, 

ogloszony w r. 1928 wjęzykuJrancuskim. przelożyl W.Rogoziński -
Jragmenty). 



Państwowy Teatr im.Stefana Żeromskiego w Kielcach 

ul. Sienkiewicza 32 

Telefony: 460-48 centrala 

44 7-65 dyrekcja 

475-00 kasa i organizacja widowni 

Spektakle "Szewców" odbywają się 

w Sali Kameralnej im.Ireny i Tadeusza Byrskich 

Plac Moniuszki 2 

Skład 1 druk 'FINE GRAJN' Kielce, ul. Krakowska 8, tel 61-42-80 


