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sadniczym kluczem interpretacyjnym twórczości Witkacego, choć nie spo
sób całkiem go pominąć. W. J. T. Mitchell w swojej wydanej w 1986 roku 
pracy Iconology: Image, Text, Ideology cytuje fragment Interpretacji marzeń 
sennych Freuda, wskazując, że psychoanaliza jako nauka o zasadach rzą
dzących sposobami wyrażania uczuć zawartych w obrazach (marzeniach) 
sennych oraz scenach (sytuacjach) życia codziennego i ludzkich zachowa
niach może być pomocna w wyszukiwaniu ukrytych znaczeń w „niemych” 
obrazach29. Jest całkiem możliwe, że psychoanalityczna kuracja, którą 
w 1912 roku odbył Witkacy, była dlań ważną inspiracją tworzenia fantastycz
nych w swojej nieokreśloności i luźno związanych z rzeczywistością oni
rycznych kompozycji, mających jednak zawsze konkretne, rozbudowane, 
choć często absurdalne i kontrastujące z narysowaną sceną tytułyopisy, 
które miały służyć jako swoiste „interpretacje” „niemego” z natury rzeczy 
rysunku. Sprawa ta nabiera także zaskakującej aktualności również dzi
siaj w kontekście powrotu do psychoanalizy jako jednej z metod badaw
czych historii sztuki, jak też odwoływania się do niej przez wielu artystów 
w swych dziełach30.
Drugą ważną publikacją poświęconą w całości młodzieńczej twórczości 
Witkacego był wydany w 1985 roku album przygotowany przez Wojciecha 
Sztabę zawierający 108 fotograficznych reprodukcji młodzieńczych prac 
Stanisława Ignacego Witkiewicza wykonanych przed 1914 rokiem31, w prze
ważającej większości – nie zachowanych. Ów zbiór fotografii powstawał 
równocześnie z reprodukowanymi pracami – była to dokumentacja foto
graficzna obrazów olejnych (głównie portretów) i rysunków węglem spo
rządzana przez ich autora, a także zaprzyjaźnionego z nim fotografa, Tade
usza Langiera. Fotografie te Witkacy wysyłał swemu ojcu, Stanisławowi 
Witkiewiczowi, przebywającemu na kuracji w Lovranie na wschodnim 
wybrzeżu Istrii. W listach ojca do syna32 znajduje się wiele uwag o tych 
pracach, niektóre z nich to formalne korekty. Zaledwie dziesięć z tych prac 
odnalazło się, reszta pozostaje znana wyłącznie z fotografii. 
Młody Witkacy jawi się poprzez swoje prace z tego okresu jako ktoś zgo
ła odmienny od artysty znanego głównie z niezliczonej liczby portretów 
wykonywanych pastelami w ramach stworzonej przez siebie w 1925 roku 
jednoosobowej Firmy Portretowej33, ewentualnie z ekspresyjnych, jaskra
wych w kolorze kompozycji olejnych z okresu formistycznego (1918–1924) 
malowanych w myśl zasad teorii Czystej Formy. Niejednokrotnie porów
nując młodzieńczy pejzaż z kompozycją z lat dwudziestych czy węglowy 
rysunek sprzed 1914 roku z późniejszym o kilkanaście lat pastelowym 
portretem, trudno uwierzyć, że dzieła te wyszły spod jednej ręki, że orga
nizujące je idee były wynikiem pracy jednego umysłu. Co więcej, bardzo 
często nawet bliskie sobie czasowo prace – pejzaż, kompozycja figuralna 
i portret, wszystkie, powiedzmy, z lat 1910–1912 – zestawione ze sobą 
budzą zdziwienie. Jednak po bliższym zapoznaniu się z nimi, zwłaszcza 

w kontekście twórczości literackiej, a także biografii artysty, relacji z in
nymi ludźmi oraz różnorodnych zainteresowań Witkacego wszystko to za
czyna układać się w spójną całość, a także, niejednokrotnie, te wczesne, 
często nieporadne, lecz zawsze z różnych powodów interesujące prace 
bywają kluczem do zrozumienia dzieł późniejszych i vice versa, zdarza się, 
że w dużo późniejszych tekstach artysty odnajdujemy objaśnienia jego 
młodzieńczych obrazów i rysunków. 
Młodzieńcza twórczość malarska Witkacego wyraźnie rozpada się na trzy 
gatunki. Najwcześniejszy – bo od dzieciństwa uprawiany – to pejzaż, któ
ry początkowo pozostaje pod wyraźnym wpływem naturalistycznych ob
razów ojca, Stanisława Witkiewicza, następnie zaś zdradza fascynację 
współczesnym malarstwem pejzażowym kręgu Młodej Polski. Szczegól
nie w malarskich próbach młodego artysty widoczne jest bezpośrednie 
oddziaływanie obrazów Ferdynanda Ruszczyca, rzadziej – Władysława Śle
wińskiego, niekiedy tylko – Juliana Fałata i Jana Stanisławskiego. Następ
ny, najbardziej intrygujący, najmniej dotąd poznany i praktycznie w ogóle 
niezinterpretowany gatunek twórczości młodego Witkacego to figuralne 
kompozycje rysowane węglem, tzw. potwory. W przeważającej większo
ści są to czysto koncepcyjne prace, do których powstania w dużej mierze 
przyczyniło się zainteresowanie i podziw dla twórczości Witolda Wojtkie
wicza i teatru Stanisława Wyspiańskiego, zawdzięczające dalszy swój roz
wój utworom literackim Romana Jaworskiego i Tadeusza Micińskiego, jak 
też odkrytym w tym czasie własnym predyspozycjom Witkacego w tym 
kierunku. Ostatni gatunek, jedyny uprawiany także później, w dodatku – 
do końca życia, to portrety, początkowo tradycyjne w chęci jak najwier
niejszego oddania wyglądu zewnętrznego modela, później zmierzające 
w kierunku stworzenia wizerunku wewnętrznego, nie zawsze związane
go z charakterem portretowanej osoby, lecz raczej chęcią pokazania go 
przez artystę w wymyślonej dlań, a nierzadko – narzuconej roli. 
Wszystkie te gatunki twórczości przechodziły własną, zaskakująco logicz
ną ewolucję, artysta tworzył je równocześnie, choć można zauważyć, że 
o ile pejzaże malował chętnie przez cały czas, podobnie „potwory” (któ
rych początek przypada jednak dopiero na rok 1906), o tyle portrety, mimo 
wcześniejszych, sięgających 1904 roku prób, na dobre zaczął malować 
najpóźniej – dopiero w 1912 roku. 
Śledzenie malarskiego dorastania młodego artysty jest pasjonujące, 
zwłaszcza jeżeli wiemy, jakie były tego dorastania konsekwencje. Jednak 
dopiero wówczas, gdy poznamy początki, możemy mówić o pełnym zro
zumieniu tego, co stało się potem. Źródeł dojrzałej twórczości malarskiej 
Witkacego należy szukać w jego młodości, na którą nałożyły się następ
nie doświadczenia podróży do Australii z Bronisławem Malinowskim w 1914 



roku oraz pobyt w Rosji w latach 1914–1918 – czynny udział w działa
niach wojennych i obserwowanie z bliska obu rewolucji 1917 roku, luto
wej i październikowej. Jednak w niniejszej pracy nie będę analizować bio
grafii Witkacego w sensie zdarzających mu się poszczególnych wypadków 
życiowych, których koleje w młodzieńczym okresie znane są głównie z ob
szernego zbioru listów jego ojca34 i były już przedmiotem wielokrotnych 
dociekań. Chodzi mi raczej o biografię stricte artystyczną opowiedzianą 
w jego wczesnych pracach, chociaż i one nierzadko stają się kapitalnym 
źródłem wiedzy o losach młodego artysty, ludziach, z którymi się stykał, 
jego do nich stosunku, lekturach, upodobaniach artystycznych, a zwłasz
cza o jego przemyśleniach, związanych nie tylko ze sztuką. 
Najbardziej jednak interesująca jest historia jego zmagań z samym sobą, 
od pięcioletniego chłopca posłusznie wypełniającego akwarelą szkic kom
pozycyjny swego ojca do dwudziestoośmioletniego mężczyzny komponują
cego jeden ze swych najbardziej wyrazistych autoportretów ściśle według 
zasad skonstruowanej przez siebie teorii. To, co działo się w jego malar
stwie później, było już tylko konsekwentnym rozwinięciem.
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