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Urodzony w Warszawie, jedyny syn 
wybitnego krytyka sztuki, Witkiewicz 
spędził dzieciństwo i młodość w 
ówczesnej stolicy polskiej sztuki, 
Zakopanem. Następnie w latach 1904-
1905 studiował malarstwo na Aka
demii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
podróżował po zachodniej Europie, 
a w r. 1914 wyruszył z naukową ekspe
dycją razem z przyjacielem rodziny, 

antropologiem Bronisławem Malinowskim, na Nową Gwineę i do Australii 
via Indie i Cejlon. Jako posiadacz paszportu rosyjskiego był zmuszony 
w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej wsiąść na okręt do Rosji, 
wstąpił do szkoły oficerskiej w Petersburgu, a następnie walczył jako 
oficer piechoty w doborowym pułku. Udekorowany za odwagę Orderem 
św. Anny, zawsze wspominał chwile przed atakiem jako najpotworniejsze 
w swoim życiu. Przebywając w Rosji zaczął studiować filozofię i ekspe
rymentował ze środkami halucynogennymi - między innymi z peyotlem. 
W momencie wybuchu rewolucji został przez żołnierzy wybrany komi
sarzem, ale rewolucja pozostawiła w nim uraz, który zdeterminował 
wiele z jego późniejszych idei. W r. 1918 powrócił do Polski, osiadł 
w Zakopanem i współpracował z krakowską awangardą (formistami 
i ,,Zwrotnicą'.'). W napisanym w r. 1919 eseju, Nowe formy w malarstwie 
i wynikające stąd nieporozumienia, została zarysowana całościowa teoria 
sztuki. Witkiewicz był filozofem, a jego poglądy na sztukę są ściśle 
związane z jego osobistym widzeniem świata, które nieustannie podda
wał pod dyskusję w swoich sztukach, powieściach i szkicach.[ ... ] 

Witkiewicz napisał około trzydziestu sztuk. [„.] Pesymizm co do przy
szłości cywilizacji, strach przed bezdusznym „szczęściem" w zmechanizo
wanym społeczeństwie, prowadziły go do skupienia się na postaciach 
szaleńców, ludzi nieprzystosowanych i maniaków. Dla niego byli oni 
przedstawicielami świata skazanego, a z racji swego szaleństwa i postra
dania rozumu jedynymi osobnikami zasługującymi na uwagę autora. 
Sceniczne orgie Witkiewicza składają się z nieokiełznanego seksu i mor
derstw, które jednakże okazują się jedynie chwytem teatralnym, skoro 
ofiary po paru minutach przyłączają się z powrotem do pozostałych aktorów. 
Sztuki te są także orgiami filozoficznymi, ponieważ nawet najskromniej
sze postaci wydają się znakomicie oczytane w filozofii.[.„] 

W powojennej Polsce przez szereg lat jego dzieło stanowiło tabu, ale 
z końcem lat pięćdziesiątych krytycy literaccy młodszego pokolenia uznali 
go za jedną z najbardziej fascynujących postaci we wspołczesnej litera
turze polskiej, a jego sztuki okazały się stałą pozycją w repertuarze 
teatralnym. 

Czesław Miłosz "Historia literatury polskiej" , Kraków 1993. 



Daniel C. Gerould 

Między szaleństwem a wolnością 

W swoim eseju teoretycznym Wstęp do teorii Czystej Formy w teatrze 
Witkacy po podaniu krótkiego modelu teatru nierealistycznego pyta 
ironicznie: „ A więc po prostu szpital wariatów? Raczej mózg wariata na 
scenie."Jakby odpowiadając na to pytanie, w Wariacie i zakonnicy 
Witkacy rzeczywiście przedstawia na scenie wnętrze umysłu szaleńca 
i ukazuje jego postępujący rozkład i w końcu wyzwolenie z więzów 
doczesności. 

Rosyjskie przeżycia Witkacego w czasie rewolucji przekonały go, że 
w nowym masowym społeczeństwie wkrótce zabraknie miejsca dla arty
stów; intuicyjnie przeczuł, że indywidualności, którym uda się przet
rwać, będą poddane psychiatrycznej hospitalizacji jako obłąk~ńcy . 
W Nowych formach w malarstwie, ogłoszonych w 1919 roku, Witkacy 
następująco przedstawia los, jaki czeka artystów: 

„ .... prawdziwi artyści [ ... ] siedzieć będą w specjalnych zakładach dla 
nieuleczalnie chorych i będąjako szczątkowe okazy dawnej ludzkości 
przedmiotem badań uczonych psychiatrów. Muzea zaś będą otwierane 
dla rzadkich zwiedzających, również specjalistów od specjalnego dzia
łu historii: historii sztuki, specjalistów takich, jak od egipto - lub asyro
logii lub innych nauk o wymarłych już rasach; rasa bowiem artystów 
WY,mrze, takjak wymarły rasy starożytne ... "[ ... ] 
Śmierć Walpurga i jego późniejszy niespodziewany powrót z innego 

świata jest przykładem przeobrażenia zwykłej niesamowitości w zdurnie
nie metafizyczne i groteskową catharsis. Motyw powrotu zmarłych do 
życia należy do tych, które Witkacy wprowadzał coraz ba:dziej u~ie
jętnie do czasu, kiedy Kobieton w Pragmatystach z głową rozbitą młotkiem 
wypełzał za drzwi. W takich sztukach, jak Kurka Wodna i Metafizyka 
dwugłowego cielęcia, Witkacy w pełni wykorzystywał ten motyw, ale 
uświadamiał sobie, że technika musi zawsze służyć jakiemuś celowi: 
"Wynalazłem jedną rzecz: wstawanie umarłych nie jako widma, ale 
tego wynalazku nie uważam wcale za coś istotnego, tylko jego użycie . " 

Nigdzie Witkacy nie użył tego wynalazku skuteczniej niż w Wariacie i 
zakonnicy. Powstanie Walpurga z martwych jest najlepszą niespo
dzianką sceniczną Witkacego; Jata intensywnego dramatopisarstwa i pra
ktycznych doświadczeń teatralnych dały Witkacemu .szeroką gamę urnie~ 
jętności dramaturgicznych potrzebnych do nadama temu motywowi 
szczególnej siły w Wariacie i zakonnicy. [ ... ] 

Walpurg osiąga wolność za cenę śmierci fizycznej, pozostawiając za 
sobą własne zwłoki; tytanicznym aktem woli niejako wychodzi z własnego 
ciała, porzucając na zawsze nieruchomą atrapę l~żącą na podło~z~. 
Transcendentne życie, które wybrał bohater, ma Jednak całkow1c1e 
ziemską formę - ogolona twarz, nowy garnitur i podróż do miasta w to
warzystwie ukochanej i przyjaciela to składni~i szczęś~ia. Ideał wszy
stkich bohaterów Witkacego - zacząć nowe życie - zrealizował Walpurg 
z pogardą dla rzeczywistości, po prostu spełniając swoje marzenia. 

Są one całkowicie konkretne i materialne w przeciwieństwie do misty
cznych wizji nieziemskich piękności i melancholijnej muzyki kończą
cych Sonatę widm i inne utwory symbolistyczne. 

Na śmierć i zmartwychwstanie Walpurga można również patrzeć z pun
ktu widzenia nowoczesnej nauki, którą Witkacy zawsze się intereso
wał. Wariat i zakonnica ma trzy zakończenia: pierwsze - konwencjonalnie 
tragiczne - czyni z Walpurga ofiarę społeczeństwa; drugie - komicznie 
transcendentalne - ukazuje jego chwalebne zmartwychwstanie i tryum
falne odejście; wreszcie trzecie - groteskowo wrogie - zmienia gnębi
cieli we własnych katów. Przynajmniej dwa pierwsze z tych zakończeń 
wyłączają się wzajemnie, ale zgodnie z zasadami współczesnej fizyki, 
której odkrycia Witkacy cenił tak wysoko, jak wynalazki współczesnej 
sztuki, mechanistyczny determinizm jest odrzucony n~ korzyś~ poj~~ 
nieokreśloności, nieoznaczoności i nieprzewidywalności. W całeJ swoJeJ 
twórczości Witkacy stosuje do formy dramatycznej nowe zasady wie
loznaczności, zmienności i przypadkowości charakterystyczne dla nauk 
fizycznych początku dwudziestego wieku, ale w Wariaci~ i =<:konni.CY_ 
obecność żywego Walpurga obok własnych zwłok stanowi naJbardz1eJ 
sugestywną teatralną dramatyzację radykalnie nowego sposobu postrze
gania świata. [ ... ] 

Wariat i zakonnica zajmują się zagadnieniami panowania i w spo
łecznym, i w artystycznym znaczeniu. Nieposkromiony sz~leniec 
Wal purg jest miarą uległego obłąkania społeczeństwa podd.aJąceg? 
się uniformizacji; wyswobodzony - zaczyna panować nad mnym1. 
Racjonalne,mechanistyczne teorie załamują się: zwolenn~cy d?zo:o~a
nia bezładnie okładają się pięściami na podłodze. Drzwi otwiera Ją się, 
a potem zamykają; umysł działa inaczej, niż wy?brażali.sobie do~?rcy. 
„Hop, siup!" - krzyczy doktor Walldorff, zamykaJaC drzwi przed Grunem 
i jego towarzyszami: w swoim krótkim występie w ostatniej chwili słynn.y 
neurochirurg porzuca psychiatrię i obraca dramat w ostateczną apokali
psę. [ .. . ] 

Portret artysty w Wariacie i zakonnicy jest portretem poety szaleńca -
nawet zbrodniczego szaleńca - w oczach społeczeństwa; osobowość twórcza 
dla własnego dobra i dla dobra społeczeństwa zostaje przemocą i~olo
wana na podstawie orzeczenia psychiatrycznego. Jednostka musi by~ 
podporządkowana i zamieniona w pożyteczne kółko maszyny społeczneJ. 
Takjak Walpurg czuje bliskie pokrewieństwo z Kleistem, wyk!ętym 
poetą, który popełnił samobójstwo nie docze.kawszy si.ę uznarua, tak 
Witkacy czuje niewątpliwie głęboką sympatię dla swojego bohatera, 
ale patrzy na niego przynajmniej tak samo ironicznie, jak sam Wal purg 
na siebie. Poeta poddaje w wątpliwość wartość własnego dzieła ~!mo 
entuzjastycznej reakcji wielbicieli, na przykład Siostry Anny. Taki iro
niczny dystans wobec siebie i własnych tworów jest jedynym sposobem 
odzyskania zdrowia psychicznego przez szaleńców i jedyną możli
wością uporania się z niepodatną zewnętrzną rzeczywisto.ścią. Własna 
metoda twórcza Witkacego może być pokrewną metodzie Walpurga 
w jej z gruntu instynktownej i odruchowej naturze, ale z upływem.lat 
autor - w przeciwieństwie do poety z dramatu - wypracował dyscyplmę 
artystyczną i wyostrzył swoje widzenie i technikę . Wariat i zakonnic'!, 
dramat znakomicie skomponowany i zwarty w formie, należy do naj
świetniejszych osiągnięć takiego procesu twórczego. 

Daniel C.Gerould .Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz", Warszawa 1981 .( tytuł pochodzi 

od redakcji ) 



Żadne uogólnienia nie wyczerpują problemu Witkacego. 
Ani to, że zdaje się nad nim ciążyć prymat malarstwa, że jego 
malarska wyobraźnia przenika i teatr, i powieść, a nawet 
filozofię, ani to, że przemożne nienasycenie formą bylo moty
wem naczelnym prowadzącym do samozaglady [ ... ] . 

W Witkacym skupi~ się wszystkie istotne tendencje naszej 
kultury, i to z wyprzedzeniem. Tymi myślami i dzialaniami, 
które wysz~ poza jego teoretyczny kanon, sięgnąl w nasze 
czasy. Jego pochwala zintensyfikowanej rzeczywistości spo
tyka się dobrze z hiperrealizmem i pokrewnymi tendencjami. 
Jego ujęcie czynności malowania jako sztuki, jego bitwa 
z obrazem przypomina slawne zdarzenia z lat pięćdziesią
tych, bohaterskich lat taszyzmu - publiczne staczanie bitwy 
z obrazem przez Georgesa Mathieu w cudacznym przebraniu, 
czy utrwaloną również na filmie dynamiczną akcję malo
wania przez Tadeusza Kantora. Znalaz~by się też styczne 
punkty z posilkującą się narkotykami sztuką psychodeliczną. 
Szczególnie może bliski wydaje się Witkacy sztuce dzisiej
szej swoją systemowością i cyklicznością produkcji poddanej 
wlasnym, umownym regulom i koniecznemu komentarzowi. 
Ale i to także, że w stworzonym przez siebie continuum zja
wisk, z wydzielonymi umownie zjawiskami sztuki -przewidu
jąc koniec tego zakresu ludzkiej dzialalności -zarysował możl~ 
wość obalenia przegrody między zjawiskami i pozostawienia 
jako kryteńum indywidualnego wyboru artysty. Może to prze
de wszystkim, że w zintegrowanej osobowości ludzkiej 
nieodzowność sztuki ulegla zakwestionowaniu, stola się 
tylko jedną z możliwości samorealizacji czlowieka. )wórczość 
jego - pisał Stefan Szuman - jest doskonaleniem się i wyzwa
laniem psychicznym, a nie tylko wypowiadaniem się i wy
rażaniem. [ ... ] A dzieło sztuki jest tylko szczeblem. 

Irena Jakimowicz . Witkacy malarz ". Warszawa 1985 . 




