Matura Stanisława Ignacego Witkiewicza
Dotychczas niewiele było wiadomo o maturze Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Wiedza ograniczała się do tego, że zdawał ją eksternistycznie we Lwowie – ale już w jakiej –
ni gu gu – jak mawiał (pisał) czasami Witkacy.
Podczas pracy nad listami Witkiewicza postanowiłem podjąć próbę odnalezienia
informacji, w której to szkole Staś egzamin zdawał. I tak się poszczęściło (kolejny cud św.
Witkacego!), że nie tylko znalazłem informację o szkole, ale i co konkretnie zdawał!
Całość bowiem znajduje się w pewnym dokumencie, który dostępny jest dla
wszystkich, a znajduje się w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej: Trzydzieste sprawozdanie
dyrekcji C.K. wyższej szkoły realnej we Lwowie za rok szkolny 1903, Lwów 19031.

Właśnie w tej szkole i w tym roku Stanisław Ignacy przeżywał męki maturalne. Dzięki
Listom do syna – ojciec mimo swojej niechęci do oświaty szkolnej mocno przeżywał ten czas
i komentował w korespondencji z synem prawie każdy jego krok i każdy egzamin – można
było zidentyfikować tematy części pisemnej („oddział C” sprawozdania).
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Zob. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa (http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=4644), dokument

Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (odsłona 3 VIII 2013).

Można także domyślać się – z układu nazwisk osób, które maturę zdały – z jakim
skutkiem egzamin został zdany – bez świadectwa z odznaczeniem, ale w pierwszej dziesiątce
następnej stawki!
O tym jak to z tą maturą Stanisława Ignacego Witkiewicza było, począwszy od
wyjaśnienia proweniencji uprzedzeń ojca, po przygotowania do matury, prawdopodobny
przebieg egzaminów, aż po nieliczne odniesienia do egzaminu maturalnego w twórczości
literackiej i polemicznej dojrzałego już S.I. Witkiewicza-Witkacego – piszący te słowa napisał
artykuł (Prywatysta Witkiewicz. O maturze Stanisława Ignacego Witkiewicza), który właśnie
ukazał się w zeszycie drugim „Pamiętnika Literackiego” za rok 2013 2.
Zachęcam do lektury – tam także wyjaśnienie słowa „prywatysta”!

2

Tomasz Pawlak
Sierpień 2013

Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili! Artykuł: Prywatysta Witkiewicz. O maturze Stanisława

Ignacego Witkiewicza, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 2, s. 205–218.

