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Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian powstał, aby upamiętnić polską reżyserkę                            
i niestrudzoną edukatorkę filmową. 

W ramach serii Z Wehikułem będą ukazywać się monografie kolejnych dekad XX  wieku. 
W każdej z nich zostaną umieszczone artykuły poświęcone kulturze oraz ważnym 

problemom społecznym. 

 

ABSTRAKT | Aneta Jabłońska w artykule PRL-owski teatr absurdu, czyli jak Witkacy stał 
się kobietą opisuje nie tylko recepcję twórczości pisarza i malarza Stanisława Ignacego 
Witkiewicza w latach 80., lecz także cały szereg czynników politycznych, które doprowadziły 
do powtórnego pochówku autora Szewców. Jabłońska zauważa, że to nastroje polityczne 
decydowały o sposobie postrzegania dzieła Witkacego. Jako przykład podaje, że jeszcze      
w 1984 roku władze PRL-u nie miały najmniejszej ochoty włączyć w publiczny dyskurs 
obywatelskiej organizacji – Towarzystwa im. Stanisława Ignacego Witkiewicza. Sytuacja 
zmieniła się zaledwie cztery lata później, kiedy polscy politycy dołożyli wszelkich starań
(między innymi kontaktowali się z moskiewskimi władzami, ambasadorami, konsulatem 
polskim i ukraińskim), aby sprowadzić zwłoki Witkacego, pochowanego w Jeziorach na 
Ukrainie, do Polski i wyprawić mu uroczysty pogrzeb w Zakopanem. Jabłońska zastanawia 
się również nad przyczynami samobójczej śmierci Witkiewicza. Jedną z nich były 
antytotalitarne przekonania pisarza, który panicznie bał się niewoli rosyjskiej. Autorka 
artykułu próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego władza wybrała właśnie Witkacego na 
symbol pisarza narodowego. 
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PRL-owski teatr absurdu, 
cz yli jak Witkacy stał się kobietą

Babci – Krystynie Przewłockiej

„Witkiewicz położył się pod drzewem w pogodny dzień 18.09.1939, 
przeciął sobie żyły ręki i zmarł z upływu krwi: wylało się z niego jej 
tyle, że trzeba było jego zwłoki wyrąbywać siekierą z marynarki, która 
zmieniła się w stwardniały skrzep po jednej stronie jego ciała”1. To sło-
wa Zygmunta Kałużyńskiego, napisane w 1988 roku z okazji powtórne-
go pochówku autora Matki. Skąd Kałużyński wiedział, że w 1939 roku, 
w małej wsi Jeziory odrąbywano ciało Witkacego siekierą z marynarki? 
Przecież go tam wtedy nie było, a ci którzy byli ani wspomnieli o sie-
kierze, czy stwardniałym skrzepie krwi…Cóż, tej zagadki rozwiązać już 
teraz nie sposób. 

Pozostają jednak jeszcze inne nierozwikłane, witkacowskie łami-
główki. Chociażby takie: co zaintrygowało w Witkacym PRL-owskie 
władze? Dlaczego obchodzona w 1985 roku 100-rocznica urodzin Wit-
kiewicza odbiła się szerokim echem w późniejszej recepcji jego dzieł? 
Kto w 1988 roku zdecydował, że zwłoki Witkacego wrócą do Polski 
i w końcu, kto był organizatorem jego zakopiańskiego pogrzebu? 

Rzecz jasna, te pytania nie wyczerpują szeregu innych, jeszcze nie-
odkrytych witkacowskich tajemnic. Na pewno jednak, choćby w naj-
mniejszym stopniu pozwolą zrekonstruować historię istnienia postaci 
Witkacego w polskim dyskursie publicznym lat 80. 

CZĘŚĆ I – WITKACY’85

PRL-owskie urodziny

Od czasu wielkich propagandowych obchodów „1000-lecia Pol-
ski” zarządzonych przez Władysława Gomułkę komunistyczne władze 

1 Z. Kałużyński, Chichot z tamtego świata, „Polityka” 1988, nr 20, s. 4-5.
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pokochały jubileusze. Zwłaszcza takie, które dawały się przekształcić 
w propagandowe teatrum. 

W 1985r. w harmonogramie państwowych obchodów zapisano: „100. 
rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza”. Brzmi ładnie i okrą-
gło. Spodobało się nawet UNESCO, które zdecydowało, rocznicę tę umie-
ścić w kalendarzu imprez obchodzonych na świecie i uznało rok 1985 ro-
kiem Witkacego2. Trudno jest rozwikłać węzeł gordyjski i odpowiedzieć na 
pytanie, kto był pierwszym poruszycielem jubileuszowej machiny. Dość 
powiedzieć, że sprawa  dla polskich władz była i ważna, i honorowa. Przede 
wszystkim trzeba było się światu przedstawić z jak najlepszej strony – oby-
watele zza granicy mieli zostać przekonani, że PRL to system świetnie zor-
ganizowany, ceniący i szanujący dorobek polskiej kultury i jej twórców.

Dopomóc w realizacji tych celów miał specjalnie na tę okazję utwo-
rzony Komitet ds. Obchodów 100. Rocznicy Urodzin Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. Komitet musiał działać szybko. Trzeba było zająć się ukła-
daniem programów przedstawień teatralnych i wystaw. Koniecznością też 
było wydanie dzieł Witkiewicza. Niestety w składzie Komitetu nie znalazł 
się nikt, kto zajmował się życiem i twórczością Witkacego. W zasadzie do-
tąd nie wiadomo, kto, poza ministrem, zasiadał w organizacyjnej radzie…3

Efekty propagandowych starań uczczenia jubileuszu Witkacego 
można by uznać za godne pochwały. W rocznicę urodzin Witkiewicza, 
24 lutego 1985 roku w Centrum Sztuki Studio zorganizowano wielce 
uroczystą fetę, która otwierała całoroczne obchody urodzin Witkace-

2 Informacja o  ustanowieniu przez UNESCO rok 1985 rokiem Witkiewicza została 
opublikowana w  „Biuletynie Polskiego Komitetu do Spraw Unesco” oraz w  czaso-
piśmie „Tak i  Nie”, zob. „Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw Unesco”, styczeń-
-czerwiec 1985, nr 1-2; „Tak i Nie” 1985, nr 7. Jednak, co ciekawe, przedstawicielka 
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, Joanna Markiewicz poinformowała mnie, 
że: „Nie udało […] się do tej pory odnaleźć w dokumentach Polskiego Komitetu do 
spraw UNESCO informacji dotyczących ustanowienia przez UNESCO roku Wit-
kacego w 1985 r.” (wiadomość z dnia 5.07.2016). Podobną wiadomość otrzymałam 
od przedstawicielki Stałego Przedstawicielstwa RP przy UNESCO, Olgi Ostrowskiej, 
która napisała: „Skontaktowałam się z  sekretariatem UNESCO, z  osobą, która zaj-
muje się rocznicami pod patronatem UNESCO i z przykrością muszę poinformować 
[…], że po przeprowadzonych poszukiwaniach, UNESCO nie odnalazło najmniejszej 
wzmianki o obchodach takiej rocznicy. Może to oznaczać, że UNESCO nie posiada 
dobrze zorganizowanego archiwum z  tamtego okresu lub że obchody tej rocznicy 
w UNESCO nigdy nie miały miejsca.” (wiadomość z dnia 22.08.2016). 

3 Zob. P. Rudzki, Witkacy na scenach PRL-u, Wrocław 2013.
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go4. Wzniosłym zwieńczeniem imprezy było nadanie imienia jubilata 
jednej ze scen teatru Studio. 

Ponadto, w każdym miesiącu roku 1985 (poza dwoma wakacyjny-
mi) grano co najmniej cztery premiery witkiewiczowskich przedstawień. 
W sumie wystawiono 39 sztuk Witkiewicza. To jednak nie wszystko. Do 
listy osiągnięć Komitetu ds. Obchodów 100. rocznicy urodzin Stanisława 
Ignacego należy dodać wydane w „Złotej Serii” PIW-u pięciotomowe dzie-
ła wybrane jubilata. Z większym zapałem zaczęto też publikować artykuły 
poświęcone autorowi Szewców5.

Zestawienie imponujące. PRL-owskiemu systemowi promującemu 
polską kulturę można by wystawić najlepsze noty. Można by. Gdyby nie 
kilka ciemnych rys deformujących ten sielankowy obraz. Komplikacje 
zaczęły się pojawiać już podczas imprezy w Centrum Sztuki Studio. Otóż 
chcąc nieco urozmaicić fetę, a także podkreślić ważność wydarzenia z nią 
związanego, kierownictwo Studia zdecydowało się wydać okolicznościowe 
koperty pocztowe. Na znaczkach umieszczono reprodukcje obrazów Wit-
kacego, na stemplu wypisano „100. rocznica urodzin Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. Warszawa 1985”, w środku pieczęci widniał zaś podpis Wit-
kacego. Rzecz tylko w tym, że podobizna, która miała przedstawiać Witkie-
wicza ukazywała twarz jego przyjaciela Tadeusza Langiera… Najwyraźniej 
jeden z portretów wykonanych przez Witkacego wzięto za autoportret.

Owocem pośpiechu i chęci uzyskania natychmiastowych, efek-
townych rezultatów było także wydanie dzieł wybranych Witkacego 
w „Złotej Serii”. Mimo publikacji owych pięciu tomów Polacy wciąż 
mieli trudność z dotarciem do innych utworów i pism teoretycznych 
Witkiewicza, pozostających w rozproszeniu. Badacze Witkacego choć 
wysunęli propozycję krytycznego opracowania całego pisarskiego do-
robku Stanisława Ignacego, to jednak „propozycja nie została przyjęta. 
Zdecydowano się załatwić sprawę doraźnie […] wyborem dzieł lite-
rackich. Zmarnowana została wielka szansa”6. 

W jubileuszowym roku dziennikarze prasowi wykazali się ogromną 
pracowitością. Opublikowano aż 141 tekstów (nie licząc recenzji teatral-

4 Zob. A. Micińska, Stanisław Ignacy Witkiewicz.
5 Zob. P. Rudzki, dz. cyt.
6 E. Piotrowska, O Roku Witkacego – mówi doc. dr Janusz Degler z Uniwersytetu 

Wrocławskiego, „Nurt” 1986, nr 4, s. 31.
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nych) poświęconych Witkacemu. Można byłoby zatem mieć nadzieję, 
że ta powalająca liczba artykułów, drukowanych także w prasie codzien-
nej7, sprawi, że polska publiczność Witkiewicza zrozumie i polubi. Nie-
stety, byłaby to nadzieja płonna. Wśród tej masy publikacji trudno zna-
leźć konstruktywną i intelektualnie bogatą analizę twórczości jubilata. 

Przemożna większość proponowanych tekstów to „artykuły powiela-
jące […] najbardziej obiegowe, stereotypowe sądy i opinie (jeszcze dobrze 
jeśli nie plotki, przekłamania czy zwyczajne merytoryczne błędy)”8. Prasa 
skupiona była przede wszystkim na szukaniu szokujących sensacji w bio-
grafii Witkacego, a nie na odkrywaniu i tłumaczeniu szerszemu gronu 
sensów ukrytych w jego dziele. Takie nastawienie dziennikarzy musiało 
przynieść bolesne efekty, całkowicie odmienne od tych, których mogliby-
śmy się spodziewać. „[…] Czytelnik gazet odnosi w końcu wrażenie, że 
międzynarodową fetę urządzono Witkiewiczowi głównie dlatego, że zda-
rzyło mu się kiedyś zapakować do kieszeni restauracyjny sznycel z jajkiem; 
wszystkie inne powody rysują się już znacznie mniej wyraziście”9 – celnie 
spuentowała tę prasową ocenę jubilata Małgorzata Szpakowska.

Paradoksalna sytuacja – z jednej strony „uczuciem dumy powinno 
nas napełniać to, że twórczość tego wybitnego Polaka uznana  została 
za trwałe dziedzictwo kultury”10, z drugiej zaś trzeba pamiętać, że „ar-
tysta sięga po alkohol i narkotyki, a choć tworzone pod ich wpływem 
obrazy i utwory nazywa »eksperymentowaniem na sobie samym«, tak 
naprawdę trudno mu zapanować nad nałogiem”11. 

Publiczność została postawiona przed dylematem: co wybrać? Trak-
tować Witkacego jako wyjątkowo utalentowanego rodaka, dumę narodu, 
czy może skazać go na zapomnienie, nie pozwolić, aby jego „alkoholo-
wo-narkotykowe” dzieła weszły do kanonu polskiej kultury? Zdaje się, że 
Polacy wciąż nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie...

7 Zob. m.in. Twarze Witkacego, „Głos Wybrzeża” 1985, nr 257, s. 3; Ostatnie akcenty 
obchodów roku Witkacego, „Trybuna Ludu” 1985, nr 273, s. 8. Małgorzata Szpa-
kowska konkluduje ten stan rzeczy następująco: „Ale w Roku Witkiewiczowskim 
zapragnęły artykułów okolicznościowych nie tylko wyspecjalizowane miesięczniki, 
lecz właściwie wszystkie niemal pisma, także codzienne”. M. Szpakowska, Heca 
z Witkacym, „Dialog” 1985, nr 12, s. 90.

8 A. Micińska, Stanisław Ignacy Witkiewicz, s. 6.
9 M. Szpakowska, dz. cyt., s. 90.
10 M. Czarnecki, Fetowanie Witkacego, „Dziennik Polski” 1985, nr 46, s. 4.
11 H. Wach – Malicka, Witkacy, „Dziennik Zachodni” 1985, nr 16, s. 5.
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Sto lat w Zakopanem!

„W teatrze rocznicowa feta poniosła całkowite fiasko”12. Reżyserzy 
traktowali Witkacego nazbyt realistycznie. Zbyt rzetelnie starano się, 
by ze sceny nie przeniknęła nawet odrobina nieprzyzwoitości abstrak-
cyjnego myślenia. Nie zapominano o podkreślaniu dość specyficznie ro-
zumianej aktualności historiozofii Witkacego. Ówczesna interpretacja 
sztuk Witkiewicza raziła brakiem artystycznego kunsztu na każdym 
poziomie teatralnego rzemiosła13. W przeważającej większości przed-
stawienia były „niechlujnie wyreżyserowane, fatalnie grane, przerażały 
pustką myślową albo prymitywnymi aluzjami”14.

Jedno tylko wydarzenie teatralne napawało optymizmem i nieco osła-
dzało gorzki smak nieudanych premier witkacowskich sztuk. Może dla-
tego, że nie było ono ani zaplanowane, ani zorganizowane przez Komitet. 
Dnia 24 lutego 1985 roku, kiedy w Warszawie w Centrum Sztuki Studio na 
oficjalnej uczcie otwierającej Rok Witkacego prezentowano świeżo wyda-
ne kartki pocztowe, młodzi aktorzy z krakowskiej szkoły teatralnej przy-
gotowywali się do premierowego przedstawienia Witkacy – Autoparodia.

Spektakl inaugurował działalność założonego przez nich teatru, któ-
rego patronem został Stanisław Ignacy Witkiewicz. Ci, którzy zasiedli 
na widowni Teatru Witkacego, „do dziś pamiętają niezwykłą atmosferę 
beztroskiej, nieco zwariowanej i absurdalnej zabawy, która w tamtym 
ponurym okresie zarażała nas śmiechem i działała niemal jak katharsis. 
Publiczność nie chciała puścić aktorów ze sceny, a ci ochoczo powtarzali 
po kilka razy ulubione piosenki (Kupiłam sobie nocnik…; Kobieto, z któ-
rą żyję, powinnaś mieć czerwony płaszcz) i niektóre nonsensowne skecze. 
Przedstawienie przedłużało się nieraz do samego świtu”15. 

„Menadżerowie od kultury”16, jak nazywali siebie artyści Teatru Wit-
kiewicza, również postanowili uczcić okrągłe urodziny swego patrona, 

12 J. Sieradzki, Nuda z Witkacym, „Dialog” 1985, nr 12, s. 99.
13 Zob. T. L. Stankiewiczówna, Gyubalowy świat, „Sztandar Młodych” 1985, nr 18, 

s. 9, E. Baniewicz, Trudno znaleźć receptę, „Teatr” 1985, nr 6, s. 24, D. Poskuta – 
Włodek, Jeszcze raz Witkacy, „Słowo Powszechne” 1985, nr 63, s. 4.

14 E. Piotrowska, dz. cyt., s. 31.
15 J. Degler, O Teatrze Witkacego, Teatr Witkacego, http://www.witkacy.pl/o-teatrze-

-witkacego.html (dostęp: 15.09.2016).
16 K. Karwat, Teatr bez statusu, „TAK i NIE” 1985, nr 24, s. 9.
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odzierając jednak ów jubileusz z patetycznej oficjalności i państwowej 
urzędniczości. Po raz pierwszy zorganizowano Zakopiańskie Prezentacje 
Artystyczne. Program Prezentacji obejmował wystawy, projekcje filmowe, 
koncerty i liczne spektakle. 

Najciekawsze były jednak „Posiady”, czyli wielogodzinne, wieczor-
ne „rozmowy istotne” dotyczące między innymi refleksji wywołanych 
przez aktualnie grane w teatrze przedstawienia, światopoglądu Wit-
kacego oraz jego miejsca i znaczenia we współczesnej kulturze. Dys-
kutantami byli przede wszystkim młodzi ludzie, chcący jak najlepiej 
zrozumieć i poznać Witkiewicza.

CZĘŚĆ II – WITKACY’88

Wojnę o Witkacego wygrywa PRL…

Kolejnym ważnym momentem w PRL-owskiej biografii Witkacego 
była powzięta przez komunistyczne władze w 1988 roku decyzja o spro-
wadzeniu zwłok Witkiewicza do Polski. Co sprawiło, że nagle przypo-
mniano sobie o spoczywającym w Jeziorach Witkacym? Zdaje się, że 
złożyło się na tę decyzję wiele intratnych politycznie czynników. Za-
pewne niemały wpływ na postanowienie władz miały też prośby i listy 
uzasadniające konieczność sprowadzenia do Polski zwłok Witkiewicza, 
wysyłane zarówno przez instytucje kulturalne, jak i osoby prywatne. 

Już w 1947 roku przyjaciele Witkacego – Jerzy E. Płomieński oraz Ta-
deusz Kotarbiński – próbowali doprowadzić do powtórnego pochowania 
pisarza w Zakopanem na cmentarzu na Pęksowym Brzyzku, na którym 
znajdują się również mogiły jego rodziców. Nie powiodły się te starania. 
Redaktor „Dziennika Zachodniego” tak argumentuje ówczesną niechęć 
rządu do podjęcia jakichkolwiek działań w tej sprawie: „[…] wtedy po-
zycja Witkacego »ekscentryka« i »dziwaka« była jeszcze raczej wątpliwa 
i dwuznaczna, na co u progu lat 50. nałożyły się oskarżenia o burżuazyjny 
nihilizm, wynaturzony formizm i wrogi stosunek do rewolucji”17.

O powrót Stanisława Ignacego Witkiewicza walczył również płk. 
Włodzimierz Ziemlański, który jako pierwszy znalazł w Jeziorach cia-

17 M. Skocza, Witkacego powrót do domu, „Dziennik Zachodni” 1988, nr 3, s. 6.



PRL-owski teatr absurdu, czyli jak Witkacy stał się kobietą 29

ło pisarza. Ziemlański „setkę z górą kopii dokumentów przesłał zainte-
resowanym – osobom prywatnym i placówkom kultury, władzom Za-
kopanego, badaczom twórczości Witkacego, teatrowi jego imienia”18. 
Pułkownik zwrócił się też po pomoc do Czesława Miłosza i Jarosława 
Iwaszkiewicza, ówczesnego prezesa Związku Literatów Polskich. Au-
tor Brzeziny odpowiedział: „Sprawa ta leży bardzo na sercu nie tylko 
mnie, ale całemu ZLP. Wszczynaliśmy ją kilkakrotnie, natrafia jednak 
zawsze na punkty trudne do przezwyciężenia…”19.

Z owymi „punktami” skonfrontował się także Zdzisław Dolat-
kowski. I on ich jednak nie pokonał. Dolatkowski, którego „Witkie-
wicz zaszczycił […] swoją przyjaźnią”20, postanowił założyć Towa-
rzystwo im. Witkiewicza. Głównym celem organizacji miało być „ak-
tywne uczestnictwo w kształtowaniu życia umysłowego […] »w stylu 
gniewnych« przy pomocy wykorzystania atrakcyjności wielkiego 
nazwiska naszego Mistrza, jako hasła mającego przyciągnąć ludzi 
twórczych i oryginalnych”21. 

Hasło okazało się niebywale chwytliwe. W 1984 roku towarzystwo 
zaczęło istnieć. Na liście członków figurowało ponad 200 osób. Wszy-
scy zrzeszeni ustalili jednomyślnie, że najlepszym sposobem inaugu-
racji ich działalności będzie sprowadzenie zwłok „Mistrza” do Polski 
i wyprawienie mu uroczystego pogrzebu. 

Do realizacji tego zamysłu brakowało tylko dwóch detali: oficjal-
nej zgody władz na aktywne uczestnictwo Towarzystwa w życiu pu-
blicznym oraz pieniędzy, pochodzących między innymi ze środków 
państwowych. Werdykt rządzących rozczarował prawie 200 osób, 
szczególnie Dolatkowskiego, który komentował: „[…] ta odmowa 
zniweczyła już w samym zarodku piękne dzieło żarliwej działalności 
kulturalnej w nowym stylu. Decyzja bowiem zależała od tych biuro-
kratów, których specjalnością jest stemplowanie skrzydeł motylom 
i spuszczanie nieposłusznych inicjatyw do kosza”22. Ciekawe, dlacze-
go orędownik stworzenia Towarzystwa im. Witkiewicza nazywa swój 

18 J. Wilczak, Powrót Witkacego, „Odrodzenie” 1988,  s. 4.
19 Tamże.
20 Z. Dolatkowski, Tak, ale nie, „Polityka” 1988, nr 18, s. 9.
21 Tamże.
22 Tamże.
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projekt nieposłusznym? Czyżby sądził, że idea powtórnego pogrzebu 
Witkacego w 1984 roku mogła być źle odebrana przez władze?

Jakkolwiek by nie było, jedno wiemy na pewno – w 1987/8 roku 
PRL-owscy politycy obdarzyli Witkacego szczególnymi względami. Po 
48 latach niepamięci nagle przypomniano sobie, że Witkiewicz spo-
czywa daleko poza granicami Polski, na Polesiu w Jeziorach. Błyska-
wicznie ustalono, że koniecznością jest sprowadzenie zwłok artysty 
i wyprawienie mu wystawnego pogrzebu. 

„Dlaczego właśnie teraz, a nie – dajmy na to – w 1985 roku, w stulecie 
urodzin Witkiewicza? Dlaczego właśnie dziś – 14 kwietnia, a nie na przykład 
w lutym? (miesiącu urodzin) albo we wrześniu? (rocznicę śmierci)”23 – za-
pytuje dziennikarka „Świata Młodych”. Za odpowiedź można uznać opinię 
Romana Dębeckiego, który tłumaczy: „[…] klimat polityczny i po naszej 
stronie, i po stronie radzieckiej nie sprzyjał podejmowaniu tej sprawy”24. 

Zmiana „klimatu politycznego” wpłynęła więc także na zmianę 
stosunku władz do Witkacego, który przestał już być przedstawicielem 
„burżuazyjnego nihilizmu”25, a został „prawdziwym artystą”26. Cóż, po-
lityka, jak kobieta – zmienną jest.

Skoro Witkiewicza określono mianem „artysty-rodaka”27, to i jego 
uroczystości pogrzebowej należało nadać charakter państwowy. Trzeba 
więc było zadbać, aby każdy jej element nabrał odpowiedniego, symbo-
licznego znaczenia. Ceremonia powinna prezentować możliwie najwyż-
szy poziom umiejętności organizacyjnych władz. Dlatego w jednej z no-
tatek dotyczących planowanego pogrzebu zapisano: „Proponuje się nie 
powoływać społecznego komitetu sprowadzenia prochów, głównym or-
ganizatorem uroczystości powinna być Narodowa Rada Kultury”28.

I tak Witkacy znalazł się w rękach władzy, która jeszcze przed czte-
rema laty nie pozwoliła Towarzystwu jego imienia zaistnieć w oficjal-
nym dyskursie publicznym.

23 T. Maciszewska, Powrót, „Świat Młodych” 1988, nr 61, s. 3.
24 R. Dębecki, dz. cyt., s. 5.
25 Zob. J. Wilczak, dz. cyt., s. 4.
26 Zob. M. Szniak, Bo grób twój jeszcze odemkną powtórnie, „Sztandar Młodych” 1988, nr 80, s. 9.
27 Zob. tamże.
28 Wydział Kultury KC PZPR, Notatka w sprawie sprowadzenia do Polski prochów St. 

Ignacego Witkiewicza, ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 1988.
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Witkacy na Kremlu?

Towarzysze działający w strukturach władz państwowych i partyj-
nych PRL bardzo się przyłożyli do realizacji swoich założeń. Projekt 
sprowadzenia ciała Witkacego z Polesia wymagał pokonania wielu 
skomplikowanych procesów polityczno-administracyjnych. Koniecz-
nością było uzyskanie zgody na ekshumację zwłok. 

Teoretycznie takie zezwolenie leżało w kompetencjach republikań-
skich władz Ukrainy, ale było oczywiste, że z uwagi na propagandowy 
charakter tego przedsięwzięcia w pierwszym rzędzie konieczna będzie 
decyzja Moskwy. Polskich działaczy czekały więc liczne rozmowy, usta-
lenia, protokoły, notatki.

Warto ulec pokusie i zrekonstruować przebieg wydarzeń politycz-
nych, które sprawiły, że Witkacy mógł wrócić do Polski. Stefan Około-
wicz sądzi, że „decyzja o sprowadzeniu prochów Witkacego zapadła na 
szczeblu najwyższym, czyli Jaruzelski – Gorbaczow”29, także Piotr Rudzki 
zgadza się z tą opinią30. Dokumenty przechowywane w Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie pozwalają jednak podać w wątpliwość powyższe 
przypuszczenia.

Aleksander Krawczuk, ówczesny minister kultury w liście z listo-
pada 1987 roku do konsula generalnego w Kijowie, Ryszarda Polkow-
skiego napisał: „[…] w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji 
i ustaleń poczynionych w czasie wizyty kierownika Wydziału Kultury 
KC PZPR Tadeusza Sawica w Moskwie, a także dalszych rozmów pro-
wadzonych przez Ambasadę PRL w Moskwie informuję, iż uzyskano 
zgodę ze strony radzieckiej na ekshumację zwłok Witkacego”31. 

Słowa ministra potwierdzają, że postanowienie o powtórnym po-
chówku Witkiewicza wcale nie zostało powzięte podczas pamiętnej roz-
mowy Jaruzelskiego z Gorbaczowem. W archiwum płk. Wiesława Gór-
nickiego, najbliższego doradcy generała Jaruzelskiego nie można znaleźć 
najmniejszego śladu zainteresowania sprowadzeniem prochów Witka-
cego do Polski, a są tam omówione tematy do bezpośrednich rozmów 

29 Cyt. za: J. Siedlecka, Mahatma Witkac, Kraków 2014, s. 276.
30 P. Rudzki, dz. cyt., s. 435.
31 Wydział Kultury KC PZPR, Od A. Krawczuka do Konsula Generalnego tow. R. Polkow-

skiego, ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 1988.
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Jaruzelskiego z Gorbaczowem32. Wynika z nich, że głowy państwa były 
zaprzątnięte wtedy ważniejszymi problemami, głównie znalezieniem 
sposobu ujawnienia odpowiedzialności Moskwy za zbrodnię katyńską.

Z ministerialnego listu wynika, że to Tadeusz Sawic – kierownik 
Wydziału Kultury przekonywał moskiewskie władze do zwrócenia 
zwłok Witkacego Polsce. Jeżeli więc do Moskwy pojechał przedstawi-
ciel Wydziału Kultury, nadawcą cytowanego wyżej listu jest minister 
kultury, a dokumenty, które udało się odnaleźć, zostały sporządzone 
przez Wydział Kultury, to przypuszczać chyba wolno, że inicjatorem 
procesu sprowadzenia Witkacego do kraju mogła być jedna z tych 
dwóch instytucji: albo Ministerstwo, albo Wydział Kultury. Niewątpli-
wie natomiast wykonawcą był Wydział Kultury. 

Choć Tadeusz Sawic porozumiał się z radzieckimi władzami i uzy-
skał ich aprobatę dla przedstawionego pomysłu, to dla polskich poli-
tyków był to zaledwie początek drogi do uzyskania pełni praw i zor-
ganizowania przewozu ciała artysty oraz uroczystości pogrzebowych. 

Aleksander Krawczuk wysłał list do konsula w Kijowie, aby poprosić 
„o formalne wystąpienie do odpowiednich władz Ukrainy z wnioskiem 
o ekshumację zwłok St. Witkiewicza, Witkacego i przewiezienie pro-
chów do Polski (Zakopane)”33. Prośba ta dobitnie ukazuje dwie kwestie: 
po pierwsze minister zapomniał, iż artysta, którego chce pochować ze 
wszystkimi zaszczytami, nosił dwa imiona – Stanisław Ignacy. Po drugie: 
zgoda samej tylko Moskwy nie wystarczyła. Należało jeszcze dokonać 
uzgodnień z władzami Ukrainy, które wcale nie musiały odnieść się do 
polskich planów z entuzjazmem.

Zapewne dlatego konsul generalny w Kijowie, Ryszard Polkowski zo-
bligowany listem ministra Krawczuka postanawia przeprowadzić rozmowy 
nie z ukraińskim ministrem kultury, lecz z Borysem Iwanienką, kierowni-
kiem partyjnego Wydziału Kultury. Spotyka się z nim 7 grudnia 1987 roku. 
Celem Polkowskiego jest „zapewnienie B. Iwanienko omówienia sposobu 
realizacji ekshumacji prochów S. I. Witkiewicza z władzami republikań-
skimi i obwodowymi USRR”34. Konsul ma więc przekonać kierownika, że 

32 Raporty Wiesława Górnickiego dla gen. Wojciecha Jaruzelskiego 1985-1988, ze zbio-
rów Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL.

33 Tamże.
34 Wydział Kultury KC PZPR, Notatka dotycząca ekshumacji prochów Stanisława 
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strona polska będzie ustalała z Ukrainą każdy szczegół procesu sprowadze-
nia zwłok Witkacego. Po tej rozmowie Polkowski sporządza notatkę, którą 
przekazuje Ministerstwu Spraw Zagranicznych w Warszawie i polskiemu 
ambasadorowi w Moskwie. Na tym jego zadanie się kończy.

Sprawę przejmuje ambasador PRL w Moskwie, Włodzimierz Natorf, 
który naradza się z Wydziałem Międzynarodowym KC PZPR. Można się 
domyślać, że celem tych rozmów miało być ustalenie, w jaki sposób strona 
polska zamierza zrealizować newralgiczne politycznie punkty ekshumacji 
i pogrzebu Witkacego. Ambasador potrzebował tych informacji, aby móc 
je przekazać polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, którego za-
daniem było już bezpośrednie „uzgodnienie […] z władzami USRR trybu 
i formy przekazania urny z prochami S. I. Witkiewicza stronie polskiej”35.

Najwyraźniej polski MSZ nie uzyskał jednak od władz USRR szcze-
gółowych informacji lecz jedynie ogólniki. Skoro instytucja pośredni-
cząca zawiodła, trzeba było załatwić rzecz personalnie i bezpośrednio.

Ministerstwo Kultury i Sztuki wzięło sprawy w swoje ręce i od-
delegowało Andrzeja Michałowskiego do Lwowa. Polityk przybył do 
miasta 28 lutego 1988 roku i pozostawał tam do 6 marca. Przedstawi-
ciel ministerstwa miał porozumieć się z polskim konsulatem we Lwo-
wie i wykonać przydzielone mu zadanie: „[…] uzyskać odpowiedzi 
na następujące pytania: – forma ekshumacji, warunki sanitarne; – czy 
ekshumacji dokona strona polska (Bongo), czy radziecka; – sposób 
przekazania trumny na granicy; – sposób upamiętnienia grobu na 
cmentarzu we wsi Wielkije Oziera; – skład delegacji polskiej do wsi 
Wielkije Oziera, udział środków masowego przekazu”36. 

Michałowski potrzebował aż sześciu dni, aby zebrać wymagane in-
formacje. Można zatem sądzić, że po stronie ukraińskiej nie było woli 
szybkiego i sprawnego współdziałania z polskim konsulatem. Dokona-
ne we Lwowie ustalenia należało jeszcze tylko potwierdzić u radzieckich 
towarzyszy w Kijowie i już mogły one „stanowić ważny punkt rozmów 
z Min. Kultury Ukrainy w czasie jego pobytu w Warszawie”37.

Ignacego Witkiewicza.
35 Tamże.
36 Wydział Kultury KC PZPR, Notatka w sprawie sprowadzenia do Polski prochów 

St. Ignacego Witkiewicza.
37 Tamże.
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Podsumowując, aby sprowadzenie prochów Witkacego do Polski 
okazało się możliwe musiały być w to przedsięwzięcie zaangażowane 
po stronie radzieckiej: Wydział Kultury KC KPZR, Wydział Kultu-
ry KC Komunistycznej Partii Ukrainy, Ministerstwo Kultury USRR, 
a po stronie polskiej trzy wydziały KC PZPR: Wydział Kultury, Wy-
dział Propagandy i Prasy, Wydział Zagraniczny, Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ambasada PRL w Mo-
skwie i Konsulat Generalny PRL we Lwowie.

„Scenariusz złożenia prochów S. Witkacego”

Choć PRL-owscy politycy uporali się z formalnościami związanymi 
z rozpoczęciem współpracy z Ukrainą, to wciąż czekało ich wiele zadań. 
Sekretarz Komitetu Centralnego PZPR zażądał od Wydziału Kultury 
dostarczenia „notatki informującej o stanie przygotowań do uroczysto-
ści wraz ze szczegółowym scenariuszem”38. Ponadto, należało się jeszcze 
skontaktować z Ministerstwem Ochrony Środowiska, władzami Zakopa-
nego i rodziną Witkacego. Trzeba było również zadbać o „nadanie spra-
wie odpowiedniej oprawy propagandowej”39. Tym, rzecz jasna, miał się 
zająć Wydział Propagandy. 

Nie dziwi zatem wcale, że w harmonogramie zajęć na marzec 1988 
roku w rubryce „zadania problemowe” zapisano: „Opracowanie sce-
nariusza złożenia prochów S. Witkacego”40. Dziwi natomiast bardzo, 
dlaczego uznano, że pseudonim Witkiewicza to jego nazwisko.

Chociaż już w listopadzie 1987 roku planowano sprowadzenie zwłok 
Witkacego (czego dowodem jest cytowany tu list Aleksandra Krawczuka), to 
najprawdopodobniej dopiero w połowie lutego 1988 roku  uzyskano oficjal-
ną odpowiedź ukraińskiego ministra kultury i wtedy rzecz  stała się pewna. 

Politycy musieli działać szybko, ponieważ dowiedzieli się, że „intencją 
władz PRL i ZSRR jest realizacja przedsięwzięcia przed rocznicą »Układu« 
i rocznicą »Deklaracji« /do 15 kwietnia 1988/”41. Wobec tego poproszono 
38 Wydział Kultury KC PZPR, Notatka dotycząca ekshumacji prochów Stanisława 

Ignacego Witkiewicza.
39 Tamże.
40 Wydział Kultury KC PZPR, Plan Wydziału Kultury KC PZPR. Marzec 1988, ze 

zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 1988.
41 Wydział Kultury KC PZPR, Notatka dotycząca ekshumacji prochów Stanisława 
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o pomoc Andrzeja Dziuka, dyrektora Teatru im. S. I. Witkiewicza w Zako-
panem. Być może zwrócono się do reżysera, żeby ułatwić sobie pracę i przy-
spieszyć proces organizacji uroczystości. Pobudką, która kierowała władza-
mi, mogła też być chęć zaangażowania w działania państwowe organizacji 
kulturalnej, która usilnie walczyła o swoją odrębność. Przyczyn tej prośby 
mogło być wiele, w każdym razie zdecydowano, że: „Do 10 marca […] Ob. 
Andrzej Dziuk przedstawi scenariusz uroczystości pochowania S. I. Wit-
kiewicza w Zakopanem (współpraca W. Hasior, Muzeum Tatrzańskie)”42.

Mimo że Dziukowi powierzono szczegółowe rozplanowanie prze-
biegu ceremonii pogrzebowej, to jednak zdecydowanie nie pozwolono 
mu na twórczą swobodę. To Wydział Kultury wybrał miejsce na cmen-
tarzu, na Pęksowym Brzyzku, w którym miał spocząć Witkacy: „[…] 
złożenie trumny/urny nastąpi do grobu matki”43. Bezpardonowo więc 
rozkopano mogiłę Marii Witkiewiczowej, wyjęto i otworzono trum-
nę44. Pomysłem reżysera nie było również ozdobienie zakopiańskiej 
drogi na cmentarz sztandarami kultury45. 

W gestii władzy leżał też wybór gości, którzy otrzymali pozwolenie na 
czuwanie przy trumnie: „[…] należy uwzględnić następujące osoby:  […] 
Czesława Okińska /osoba towarzysząca śmierci St. I. Witkiewicza/; prof. Jan 
Leszczyński – badacz; Bogdan Michalski – badacz; doc. Jan Degler – badacz; 
Lech Sokół – badacz; Janusz Zakrzeński – aktor; Grzegorz Dubowski – reży-
ser; Władysław Hasior – twórca; Tadeusz Kantor – twórca”46. Bardzo to ład-
nie ze strony władz, że zechciały wyróżnić swoim zaproszeniem ludzi kultury, 
a także tych, którzy zajmują się spuścizną Witkacego zawodowo. Tyle tylko, że 
ówczesny docent (dziś profesor) Degler ma na imię Janusz, nie Jan, a nazwisko 
Czesławy brzmi Oknińska, nie Okińska. Cóż, błędy są rzeczą ludzką. Takie 
drobne pomyłki mogą się przytrafić najskrupulatniejszym protokolantom. 

Ignacego Witkiewicza.
42 Wydział Kultury KC PZPR, Notatka w sprawie sprowadzenia do Polski prochów 

St. Ignacego Witkiewicza.
43 Tamże.
44 Zob. M. Pinkwart, Wygraliśmy, Teatr Marczewski, 26 listopada 1994 roku,  http://

www.marczewski.pl/236,Aktualnosci-Witkacy-jest-20-do-Xtej-Stanislaw-I-
gnacy-Witkiewicz-1885-1939-Wygralismy-Maciej-Pinkwart.htmla(dostęp: 
20.09.2016).

45 Wydział Kultury KC PZPR, Notatka w sprawie sprowadzenia do Polski prochów 
St. Ignacego Witkiewicza.

46 Tamże.
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Jednak umieszczenie na liście gości Oknińskiej nieco wytrąca z rów-
nowagi. Nawet gdyby w 1988 roku na pogrzeb Witkacego Czesławę za-
prosił nie skromny urzędnik Wydziału Kultury, a sam Gorbaczow, i tak by 
się na nim nie pojawiła. Zmarła w samotności 26 grudnia 1976 roku…47.

Pogrzebowy zgrzyt ironii

Poprzedzony tyloma staraniami pogrzeb Witkacego w końcu się 
odbył. Dnia 14 kwietnia 1988 roku przy ulicy Chramcówki 15, około 
godziny dziesiątej stanął czarny ford firmy BONGO (Biura Opieki nad 
Grobami Obcokrajowców). Wyniesiono jasną, sosnową trumnę, przykry-
tą biało-czerwoną flagą. Ustawiono ją w foyer Teatru Witkiewicza, które 
zdobiły portrety i fotografie, wykonane ręką autora Szewców: „Chcieliśmy 
by przez chwilę przebywał wśród znajomych”48, mówił Andrzej Dziuk. 

Wartę przy trumnie pełnili odświętnie ubrani goprowcy. Przed teatrem 
stało kilka tysięcy zniecierpliwionych, zmarzniętych ludzi. Każdy z nich 
chciał pożegnać Witkacego. Najpierw jednak goście specjalni, którzy figu-
rowali na przytaczanej tu już liście. Rodzina, przedstawiciele władz, artyści 
i badacze otrzymali specjalne znaczki, które uprawniały do uczestnictwa 
we Mszy św. i zapewniały wstęp na cmentarz na Pęksowym Brzyzku, gdzie 
miano złożyć trumnę. Społeczna dyscyplina musi być wszędzie…

„O piętnastej górale, w uroczystych brązowych cuchach, po trzykrot-
nym stuknięciu trumną o próg teatru (symboliczne pożegnanie domu) zło-
żyli ją na górskim wasągu”49. „Honor wiezienia wielkiego artysty na miejsce 
wiecznego spoczynku u boku matki przypadł staremu Sobczakowi – góra-
lowi, który znał osobiście Witkacego”50. Za powozem kroczyła cała rzesza 
ludzi (niektórzy szacują, że nawet około 50 tysięcy51), opatulonych w szale 
i kurtki, mające chronić od śnieżycy. Dzieci niosły wieńce, grała góralska 
kapela, zimny wiatr smagał policzki, trumna przemierzała powoli Chram-
cówki, Krupówki, Kościeliską, a czarne sztandary z ozdobnymi dzwonecz-
kami powiewały spokojnie.

47 Zob. J. Siedlecka, dz. cyt.
48 Cyt. za: J. Wilczak, dz. cyt.
49 A. Malinowska, Powrót Witkacego, „Kierunki” 1988, nr 18, s. 14.
50 J. Rubis, Znów wśród swoich, „Echo Krakowa” 1988, nr 76, s. 3.
51 Stolica Tatr złożyła hołd Witkacemu, „Dziennik Polski” 1988, nr 88, s. 6.
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W małym, przycmentarnym kościele czekają, przygotowani do 
odprawienia nabożeństwa pogrzebowego, ksiądz profesor Józef Ti-
schner i ksiądz dziekan Władysław Curzydło. Msza trwa bardzo krót-
ko, „po zakończeniu modłów ks. Tischner wygłasza przemówienie, 
którego obecni nie zapomną”52. Nie zapomną ci, którzy je w ogó-
le usłyszeli. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia, bo nie wszystkich ko-
ściół mógł pomieścić. Do wnętrza świątyni weszli tylko posiadacze 
znaczków. Z myślą o pozostałych uczestnikach pogrzebu na ścianie 
kościoła zainstalowano głośniki, które miały transmitować przebieg 
liturgii. Niestety nie spełniły swego zadania, „zamiast słów Ewangelii 
ks. Tischnera […] nadawano przez nie od czasu do czasu kilka taktów 
dyskotekowej muzyki”53.

Po mszy żałobnej trumna w asyście obu księży zostaje przeniesio-
na na pobliski cmentarz. Czas najwyższy na oficjalne przemówienia. 
Jako pierwszy głos zabiera minister kultury Aleksander Krawczuk, 
który mówi o Witkacym w wielce podniosłych słowach: oto powrócił 
nasz rodak, człowiek dla nas ważny, twórca, który wyjechał tylko „dość 
znany”, a wraca w „glorii i triumfie”54. 

Kolejnym mówcą jest reprezentant USRR, pisarz Jurij Szczerbak, 
który zauważa, że chociaż „ziemia ukraińska otworzyła swoje ramiona 
i oddała Witkiewicza ziemi polskiej”55, to i tak część jego zbuntowa-
nej duszy zostanie wśród drzew i traw Ukrainy. Szczerbak przypomina 
o pobycie Witkacego w Kijowie, twierdząc, że autor Matki wróci tam 
jeszcze nie raz – przez swoje sztuki i utwory. Orator kończy swą wy-
powiedź sentencjonalnie: „Będziemy szanowali to miejsce (czasowego 
spoczynku Witkacego w Jeziorach), jak szanujemy naszą przyjaźń, jak 
szanujemy współpracę literatury Ukrainy i Polski”56. 

Największym sentymentem wykazał się jednak Stanisław Kołtu-
niuk, który na znak pamięci o „ziemi ukraińskiej, w której spoczywały 
i która troskliwie chroniła jego [Witkacego –A. J.] prochy”57, w tradycyj-
nym i bardzo symbolicznym geście rzuca jej garść na trumnę, mówiąc: 
52 L. Sokół, Pogrzeb Witkiewicza, „Twórczość” 1988, nr 7, s. 137.
53 M. Biernacka, Zakopane w kwietniu…, „Więź” 1988, nr 9, s. 146.
54 Zob. M. Szniak, dz.cyt.
55 Tamże.
56 M. Szniak, dz.cyt.
57 Tamże.
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„Niech będzie ona jeszcze jednym symbolem naszej braterskiej przyja-
źni narodu polskiego i radzieckiego. Przyjaźni na zawsze”58.

„Nie wszystko podczas tej ceremonii wypadło taktownie”59 – napi-
sał w swoim reportażu Jacek Sieradzki. Dlaczego dziennikarz ocenił tak 
negatywnie tak perfekcyjnie zaplanowaną uroczystość? Chyba najlepszą 
odpowiedzią będą słowa profesora Lecha Sokoła: „Zaiste nie bez zgrzytu 
Ironii odbywało się złożenie do grobu prochów pisarza, który był zawsze 
daleko od Oficjalności, popełnił samobójstwo 18 września 1939 r., był 
zawsze kłopotliwy, a teraz doczekał się tak uroczystego pogrzebu”60.

„To kryminalna sprawa!”

Gazety rozpisywały się o przebiegu pogrzebu. Intelektualiści dys-
kutowali w kuluarach. Niektórzy składali oficjalne protesty61. Mimo 
wszystko, można było być zadowolonym – Witkiewicza Polsce zwró-
cono, pogrzeb się odbył, społeczeństwo zaangażowało, a delegaci ze 
wzruszeniem mówili o polsko-ukraińskiej przyjaźni. Cele PRL-owskich 
władz zostały osiągnięte. Niedługo jednak cieszono się sukcesem. Już 
pod koniec kwietnia radość zamieniła się w niepokój. Do partyjnych 
uszu zaczęły dochodzić słuchy o dziennikarzach, którzy ogłaszają, że to 
nie Witkacy spoczął w grobie swej matki…

Jako jeden z pierwszych niepewność w sercach Polaków zasiał autor ar-
tykułu Proza życia. Redaktor nie ujawnia swojego imienia i nazwiska. Sto-
suje sprytny kamuflaż – otóż, zadzwonił do niego świetnie obeznany w taj-
nikach antropologii czytelnik, który zastanawia się, dlaczego w prasie nie 
opublikowano raportu informującego, w jakim stanie rozkładu odnaleziono 
ciało Witkiewicza i co dokładnie wykazały badania anatomopatologiczne.

Tajemniczy rozmówca zauważa również, że przez 49 lat cmentarz się 
zmienił i w grobie Witkacego można było omyłkowo pochować inne-
go zmarłego. Dociekliwy czytelnik zapytuje także, jak prezentowało się 
uzębienie odnalezionych szczątków? Jeśli przywiezione z Ukrainy ciało 
miało zdrowe zęby, to na pewno nie był to Witkacy. Trzeba przyznać 

58 Tamże.
59 Tamże.
60 L. Sokół, dz. cyt., s. 137.
61 Zob. Z. Dolatkowski, dz. cyt. 
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– żaden dziennikarz nie wyśniłby sobie lepszego czytelnika. Artykuł ten 
ukazał się już 28 kwietnia, a zatem zaledwie 14 dni po pogrzebie.

Najszybciej na powyższe zarzuty zareagowała Jagienka Wilczak, 
która już 30 kwietnia opublikowała swój artykuł, gdzie wyłożyła: „Grób 
rozkopano w obecności antropologa, który ponad wszelką wątpliwość 
stwierdził, że odnaleziono w nim szczątki Witkacego. Znaleziono też 
sprzączkę od paska i okucie laski – nie ma więc wątpliwości, że to był 
ten grób”62. Najwyraźniej nie wszystkich przekonały te tłumaczenia. 

Dnia 19 maja ukazuje się felieton Witkacego śmiech spod regli, któ-
rego autor (anonimowy) pisze wprost: „Impreza propagandowo wypa-
dła doskonale, ale ekshumację sfuszerowano. Para poszła w gwizd”63. 
W tekście tym zostają opisane wszystkie przedmioty znalezione pod-
czas ekshumacji będące niezbitym dowodem na to, że to nie Witkie-
wicz wrócił do Zakopanego. Otóż, w miejscu rzekomego grobu artysty 
spoczywała czaszka z pełnym uzębieniem, a przy niej skórzany pasek, 
guziki od bluzy (rubachy) i obrączka. Co prawda zrobiono zdjęcia wy-
kopanej czaszki, ale kiedy zauważono, że szczerzy się ona w hollywo-
odzkim uśmiechu, natychmiast je zlikwidowano. Ponadto felietonista 
twierdzi, że wszyscy uczestnicy wyprawy do Jezior wiedzieli, że nie 
Witkacego zamykają w pięknej, sosnowej trumnie.…

Co więc wydarzyło się 12 kwietnia 1988 roku w Jeziorach? W za-
sadzie nic takiego, po prostu ekshumacji dokonała wyłącznie strona 
ukraińska, która przecież nic o Witkacym nie wiedziała. Kiedy delega-
cja polska dotarła na ukraińską wieś, ciało było już przygotowane do 
transportu64. Pierwszy prawdy domyślił się Maciej Witkiewicz, stry-
jeczny wnuk Witkacego. Choć nie widział szczątków swego dziadka, 
otrzymał on od władz fotografie wykonane podczas ekshumacji oraz 
znalezione w grobie przedmioty. Te właśnie prywatne drobiazgi spra-
wiły, że młody Witkiewicz odgadł, iż zaszła fatalna pomyłka. 

„Zarówno zdjęcia, jak i »pamiątki« wprawiły mnie w osłupienie. 
Czaszka miała wszystkie zęby, a przed wyjazdem seniorka naszej ro-
dziny […], która pamiętała Witkacego, przypomniała mi, że miał 
sztuczną szczękę! W woreczku natomiast znajdowała się kolorowa, 
62 J. Wilczak, dz. cyt., s. 4.
63 Witkacego śmiech spod regli, „Sprawy i Ludzie” 1988, nr 20, s. 14.
64 Zob. J. Siedlecka, dz. cyt.
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metalowa obrączka, której Witkacy […]  nigdy nie nosił, a gdyby już, 
to raczej złotą”65 – wspomina krewny Stanisława Ignacego. 

Młody Witkiewicz czuł się w obowiązku poinformować o swoim 
przykrym odkryciu wiceministra kultury USRR Stanisława Kołtyniuka, 
ten jednak „był ogromnie zaskoczony, zdziwiony, twierdził, że to wy-
kluczone, niemożliwe – antropolog dokonująca ekshumacji to przecież 
wybitna specjalistka!”66. Mimo swej wiary w wybitną panią antropolog 
wiceminister podzielił się otrzymaną od Witkiewicza wiadomością z to-
warzyszami polskimi – Kazimierzem Molkiem, wiceministrem kultury 
oraz Tadeuszem Zielniewiczem, konserwatorem zabytków. 

Panowie wezwali stryjecznego wnuka Witkacego na „rozmowę 
istotną”. Nie była to miła pogawędka: „[…] nie próbowali nawet roz-
mawiać, dyskutować. Byli wściekli, krzyczeli tylko ostro i per »wy«. 
»Co powiedzieliście Kołtyniukowi i po co? To kryminalna sprawa! Czy 
zdaliście sobie sprawę, co wyniknie z waszych wątpliwości? Chcecie 
zniszczyć stosunki polsko-ukraińskie i polsko-radzieckie, które z ta-
kim trudem budujemy? Walkę o odzyskanie od nich naszych dóbr kul-
tury? I co więcej, także swoją karierę?«”67. I w ten prosty, dość brutalny 
sposób rozwiane zostały wszelkie niepokoje, wahania czy zastrzeżenia, 
a w sosnowej trumnie do Polski przyjechała młoda Ukrainka, której 
powtórny pogrzeb okazał się wydarzeniem wagi państwowej…

Usatysfakcjonowani politycznie Polacy?

Od samego początku realizacji planu sprowadzenia zwłok Wit-
kacego pojawiały się problemy. Jak zostało tu pokazane, był to bardzo 
skomplikowany proces, nie tylko pod względem politycznym, lecz także 
organizacyjnym. Warto więc zapytać, tak jak pytali ludzie zamieszkujący 
Jeziory: „Po co tyle zachodu i zmarnowanych pieniędzy? Po co go prze-
nosić, skoro ma już grób?”68. Ukraińcy nie wiedzieli jednak, że to wcale 
nie grób jest tu priorytetem, ani nawet postać Witkacego, nie wiedzieli, 
że „o wiele ważniejsza była nadbudowa polityczna. Decyzja o przekaza-

65 Cyt. za: J. Siedlecka, dz. cyt., s. 273.
66 Tamże, s. 275.
67 Tamże.
68 Tamże, s. 274.
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niu prochów Witkacego (postaci wielkiej, ale politycznie kontrowersyj-
nej, a nawet – wielu za to ręczyć gotowych – kłopotliwej), na dodatek 
w manifestacyjnej formie, była jednym z objawów nowego myślenia 
i jawnego działania, widocznego także w polityce kulturalnej”69.

Powtórne pochowanie Witkiewicza wymagało od PRL-owskich 
władz wiele wysiłku, ale na pewno było politycznie uzasadnione. Pro-
fity uzyskiwano od każdej ze stron. Przede wszystkim polscy politycy 
udowadniali Kremlowi, że są gotowi na współpracę z Ukrainą i chętnie 
ją podejmą. Dzięki temu budowano pozytywne relacje polsko-ukraiń-
skie i polsko-radzieckie. Ponadto, kto wie, dzisiaj Ukraina oddaje nam 
Witkacego, jutro może zechce zwrócić lwowskie zbiory Ossolińskich?

Należało także zadbać o nastroje społeczne. Pokazać polskim oby-
watelom, że władza stała się znacznie bardziej liberalna niż niegdyś 
i szanuje każdą postawę. Witkiewicz był twórcą kontrowersyjnym i awan-
gardowym, jednak jego dzieła „[…] to twórczość, która wyjątkowo ła-
two poddaje się różnym interpretacjom, niekiedy nawet przeciwstaw-
nym, opalizuje znaczeniami, kusi możliwościami zastosowania nowych 
ujęć”70. Dlatego właśnie, kiedy oznajmiono, że Witkiewicz wraca do 
kraju, zadowolona była cała Polska. 

Katolicy uwypuklali swoje posłannictwo: „Witkiewicz umarł od roz-
paczy jak od choroby […]. To Kościół w Polsce jest po to, by ratować 
ludzi od rozpaczy, a zatem i Kościół musi postawić sobie pytanie o swoją 
misję polegającą na tym »aby ludzie nie umierali tu na rozpacz«”71. Spo-
ufaleni z władzą przekonywali, że „Witkiewicz miał zainteresowanie dla 
komunizmu, co przejawia się w szacunku, jaki Atanazy, mimo wszystko, 
ma dla dyktatora Tempego”72. Opozycja odwoływała się do katastroficz-
nych poglądów autora Matki: „Trumna Witkacego symbolizuje dziś ko-
niec świata dawnych wartości zdruzgotanych przez dwudziestowieczne 
wojny i rewolucje – wartości, które konstytuowały jednostkę ludzką”73.

Byli też rzecz jasna i tacy, którzy przyjechali w kwietniu do Zakopane-
go nie po to, żeby opowiedzieć się po którejś ze stron i też nie dlatego, że 

69 Witkacego śmiech spod regli, s. 14. 
70 J. Degler, Witkacy w świecie, s. 331.
71 Cyt. za: L. Sokół, dz. cyt.
72 Z. Kałużyński, Chichot z tamtego świata, „Polityka” 1988, nr 20, s. 8.
73 J. Sieradzki, Coś ty uczynił ludziom Witkiewiczu?, s. 1.
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chcieli popatrzeć na ładne przedstawienie. Siłą, która ich prowadziła, było 
umiłowanie wolności. Zrozumieli, że „[…] Witkacy staje się dzisiaj sym-
bolem obrony własnego ja – Istnienia Poszczególnego, które jest najwyż-
szą wartością, czyli człowieka w całej swej złożoności, mającego niezby-
walne prawo do zachowania niezależności intelektualnej i nie tylko…”74.

Dziękuję Mariuszowi Korycińskiemu, który zachęcił mnie do podję-
cia próby opisania recepcji Witkacego w latach 80.
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ze wszech miar interesujące. Zaproszeni kompetentni badacze 
ciekawie analizują problemy dotyczące bogatego świata kultury 
lat 80. XX wieku. Monografia z pewnością spotka się z żywym 
odzewem, ponieważ podjęty w niej temat jest nowatorski  
i niepospolity.
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