
Fotografie Stanisława Ignacego Witkiewicza w zbiorach Muzeum
Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. 

             Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku Maria Witkiewiczówna przekazała do 
Muzeum Tatrzańskiego  w Zakopanem  archiwum rodziny Witkiewiczów: rękopisy, listy, 
pamiątki, zdjęcia i klisze szklane. Archiwum fotograficzne liczy 338 płytek szklanych 
autorstwa Stanisława Witkiewicza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jana Koszczyca 
Witkiewicza, Marii Witkiewicz oraz 100 pozytywów. W archiwum znajdują się rodzinne 
albumy, korespondencja Stanisława Witkiewicza do różnych osób (żony, siostry Marii, 
syna, Dembowskich), rękopisy i szkice Stanisława Witkiewicza oraz listy Stanisława 
Ignacego do Ojca.

Maria Witkiewicz (1883-1962), zwana w rodzinie „Dziudzią” – córka Jana 
Witkiewicza, siostra Jana Koszczyca Witkiewicza mieszkała w Zakopanem na Antałówce 
przez całe międzywojenne 20-lecie udzielając tam – nie zawsze bezkonfliktowego 
schronienia swemu stryjecznemu bratu Ignacemu.

Fotografia była dla Witkacego wyzwaniem, niewątpliwie jednak weszła w jego życie
naturalnie: zainteresowanie nią przejął od ojca. A co sądził o fotografii Stanisław 
Witkiewicz: „Fotografia, zamiast narzucić i ograniczyć twórczość, rozerwała je i usunęła, 
ułatwiając każdej indywidualności zdobycie takiego materiału plastycznego, jakiego ona w 
tej chwili potrzebuje […]. Z chwilą, w której aparat fotograficzny dochodzi do tej 
doskonałości, że po prostu staje się częścią nerwowego systemu człowieka, fotografia staje 
się tylko udoskonalonym, szybciej działającym ołówkiem lub pędzlem. […] mnóstwo 
kombinacji wzajemnego stosunku rzeczy, które dawniej nie dawały się ująć szybko 
środkami malarskimi, […] dziś są w jednej chwili, w jednej tysięcznej części sekundy, 



utrwalone, zmaterializowane i stają się jakby udoskonaloną pamięcią malarza”1.
Efektem wspólnych wycieczek Stanisława Witkiewicza z kilkuletnim synem w 

okolice Zakopanego były zdjęcia, które po wywołaniu mały Staś własnoręcznie opisywał i 
segregował. Pierwsze samodzielne fotografie Witkacego pochodzą z lat 1898-1899. 
Tematami tych fotografii były scenki rodzinne – pierwsze portrety  rodziców i innych 
bliskich osób, pejzaże zakopiańskie, wycieczki górskie oraz lokomotywy na stacji w 
Zakopanem. Stanisław Witkiewicz pisze do matki Elwiry 25 grudnia 1899 roku (dwa 
miesiące po założeniu kolei) „Stasiek jest w fazie miłości do lokomotywy” i 29 stycznia 
1900 „Ideałami jego są teraz lokomotywy, które fotografuje i uwielbia”.

Wykonywane w latach 1912-1914 ciasno kadrowane portrety były formą 
wyeksponowania psychiki fotografowanej osoby. Na kilkunastu fotografiach uwiecznił 
Witkacy swoją narzeczoną Jadwigę Janczewską. Jedna z prezentowanych fotografii 
przedstawia Jadwigę na tle litografii zatytułowanej „Artysta i jego żona” . 
„Dzieło to powinno było stać się dla narzeczonej ostrzeżeniem. Nie zwiastowało jej nic 
dobrego. Przedstawia kobietę jako niszczące mężczyznę, dominujące monstrum o tępej, 
złośliwej gębie. Spoza owej megiery, niczym na ślubnej fotografii, wyłania się postać 
młodego, urodziwego artysty. Wątpić należy o bliższym porozumieniu owej pary. Związek 
ten spaja raczej przykra konieczność. Łatwo dostrzec tu refleks lektur Weiningera wraz z 
przeświadczeniem o niebezpiecznej naturze kobiet, wyraz mizoginistycznych uprzedzeń 
przyszłego Witkacego”.2

Niełatwy zapewne związek zakończył się tragicznie. 21 lutego 1914 roku Jadwiga Jan-
czewska popełnia samobójstwo,  strzelając sobie w skroń pistoletem Browning. To wydarzenie 
wstrząsnęło nim głęboko. 

W zbiorach MT są także zdjęcia, na których sam Witkiewicz jest obiektem penetracji
obiektywu. A miał on szczególną skłonność do różnego rodzaju eksperymentów 
fotograficznych z własną osobą.

Fotografie Witkacego cieszą się dużą popularnością na aukcjach antykwarycznych. 
W 2003 roku Kolaps przy lampie” z 1913 roku osiągnął cenę 135 tys. złotych, natomiast 
„Przerażenie wariata” z 1931 roku na aukcji w nowojorskim oddziale domu aukcyjnego 
Sotheby`s w 2012 roku sprzedano za 10 tys. dolarów, a w Centrum Sztuki Współczesnej 
Zamek Ujazdowski w 2014 roku za 80,5 tys. złotych.

W roku  2015  przypada  130.  rocznica  urodzin  Stanisława  Ignacego  Witkiewicza
(1885-1939). Mam nadzieję, że zaprezentowane fotografie przybliżą Państwu tą dziedzinę
twórczości „wariata z Krupówek”.  

Danuta Janusz – Muzeum Tatrzańskie

1 Przeciw Nico ci. Fotografie Stanis awa Ignacego Witkiewicza Wydawnictwo Literackie 1986ś ł

2  S. Okołowicz, „Winy moje okropne”. Wokół samobójstwa Jadwigi Janczewskiej [w:] Witkacy: bliski czy daleki? 
Materiały międzynarodowej konferencji z okazji 70. rocznicy śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza, Słupsk 17–
19 września 2009. Pod red. J. Deglera, Słupsk 2013



Lokomotywa nr 16006 na stacji w Zakopanem

Pociąg towarowy, 2 lokomotywy i 28 wagonów



Tomanowa, Czerwone Żlebki i Staw Smreczyński w zimie

Widok z Krzyżnego na Mięguszowiecki Szczyt i Dolinę Pięciu Stawów z Siklawą



Mięguszowiecki Szczyt o wschodzie słońca



Giewont z ganku posesji domu Ślimaka (tam mieszkali Witkiewiczowie w Zakopanem)

Maszyniści p. Cycoń i p. Błoński na lokomotywie nr 16031  w Zakopanem



Sople lodowe w Kuźnicach



Autoportret



Stanisław Ignacy Witkiewicz na tle kompozycji pensjonat Nosal autoportret



Stanisław Witkiewicz i  Stanisław Ignacy Witkiewicz Lovrana

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bronisław Malinowski i panna Biedrzycka na werandzie
willi „Na Antałówce”



Stanisław Witkiewicz Lovrana



Stanisław Witkiewicz Lovrana



Stanisław Ignacy Witkiewicz autoportret



„Kolaps przy lampie” autoportret

Jadwiga Janczewska na tle kompozycji „Artysta i jego żona” Pensjonat „Nosal”



Jadwiga Janczewska w koszuli Pensjonat „Nosal”



Stanisław Witkiewicz w swojej pracowni Zakopane



Mina autoportret



Maria Witkiewicz z kurą



Mina autoportret



Stanisław Ignacy Witkiewicz autoportret



Dziudzia w stroju własnego projektu



Ciocia Mery i Dziudzia na Antałówce



Jadwiga Janczewska Pensjonat „Nosal”



Jadwiga Janczewska w kapeluszu na tle płazów pensjonat „Nosal”



Scenka na werandzie willi „Na Antałówce” na przednim planie malarz Gustaw 
Gwozdecki, za nim Helena Biedrzycka z nożem oraz z prawej Dziudzia



Jadwiga Janczewska w kapeluszu


