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W Katalogu dzieł malarskich S.I. Witkiewicza1 w dziale II pt. „Wzmianki” są
informacje o dziełach malarskich, o których wiadomo, że istniały, ale nie zachowały się
z różnych powodów2.
Na ślad rysunku małego Stasia (Kalunia) z lutego 1890 r. można natrafić we
wspomnieniach Zofii Dygasińskiej-Wolertowej, córki Adolfa Dygasińskiego3. Pisze ona
o przyjaźni swego ojca ze Stanisławem Witkiewiczem, o pisaniu przez Dygasińskiego
powieści Pan Jędrzej Piszczalski4 i o tym, jak Stanisław Witkiewicz ojciec delektował się jej
lekturą.
4 marca 1890 r. w liście z Popowa Dygasiński pisze do rodziny. Córka cytuje,
w nawiasach wyjaśniając: „Witkiewicz pisał, unosi się nad Drakiewiczem (jeden z bohaterów
Piszczalskiego), donosi, że każdemu, kto go odwiedza, czytuje sceny z Piszczalskiego,
a Kalunio (dzisiejszy «Witkacy») mi przesłał narysowany portret «Drakiewicza z kobietą»”5.
Krewny tytułowego bohatera powieści, Eugeni Horda Drakiewicz, to „mężczyzna
wysoki a chudy i z wąsami, przypominającymi Turka” – postać trochę w typie Fredrowskiego
Papkina (choć z większym sprytem). Nie dziwi, że Drakiewicz wyjątkowo urzekł
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pochodzącego z kresów Witkiewicza. Dygasińska-Wolertowa wspomina zresztą, że
Witkiewicz pomagał Dygasińskiemu: „Co przyjdzie Witkiewicz, to mu ojciec napisany ustęp
odczytuje. I razem śmieją się do rozpuku i bawią. Witkiewicz znał tego rodzaju typy kresowe,
jakie opisywał ojciec, uwypuklał ich sposób wyrażania się, przy czym obaj wybornie czas
przepędzali”6.
Który fragment powieści wybrał sobie Kalunio za inspirację do rysunku? Pomocą
służy lektura warszawskiego „Życia”7 („tygodnika literacko-naukowego, poświęconego
przeważnie sprawom literatury pięknej”). Prawdopodobnie właśnie lektura powieści
publikowanej w „Życiu” zainspirowała młodego Stanisława Ignacego do wykonania rysunku
pt. Drakiewicz z kobietą. Powieść Dygasińskiego zaczęła ukazywać się w odcinkach
w styczniu 1890 r. Do 4 marca 1890 r. – daty otrzymania listu od Dygasińskiego z informacją
o rysunku Kalunia – wyszło dziewięć numerów pisma.
Zatem któraż scena mogła zainspirować Kalunia? Wydaje się, że tylko dwa opisy
wchodzą w grę – obie sceny czytelnik poznaje z relacji samego Drakiewicza składanych
dobrodziejowi i krewnemu, Piszczalskiemu:
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Inna scena, mniej prawdopodobna ze względu na tytuł rysunku, w którym pojawia się
tylko jedna kobieta, byłaby bardziej Witkacowska, ale wszak w wieku lat pięciu Stanisław
Ignacy jeszcze Witkacym nie był. Opisuje Drakiewicz Warszawę i jej atrakcje towarzyskie:
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Tygodnik udostępnia Pomorska Biblioteka Cyfrowa,
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Spuściznę po Dygasińskim mają w swoich zbiorach przede wszystkim dwie instytucje:
Muzeum Regionalne w Pińczowie i Biblioteka Narodowa w Warszawie. Niestety, w żadnej z
nich nie ma śladu po tym – zaginionym – rysunku.
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