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St. I. Witkiewicz

„Głowa"

(1921)

IGNACV WITKIEWICZ
(1885-1939), pisarz, malarz, filozof,
teoretyk sztuki, jest autorem kilkudziesię
ciu dramatów, z których znaczna część
zaginęła. Opracowane przez Konstantego Puzynę wydanie „Dramatów"
(Wars;mwa 1963 i1 1972) zawiera dwadzieścia jeden utworów. „Szewców" pisał Witkacy w latach 1931-1934; po
raz pierwszy sztuka została opublikowana (wraz z „ W małym dworku") w roku
1948. Prapremiera „Szewców" odbyła
się w Teatrze „Wybrzeże" w roku 1957
{reż. Zygmunt Hubner, scen. Janusz
Adam Krassowski). Spektakl był grany
tylko jeden raz na zasadzie próby generalnej z publicznością. Następną realizację „Szewców" przygotował Jerzy
Grzegorzewski (reżyseria i scenografia)
w roku 1961 w łódzkiej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych; aktorami byli studenci PWSSP. Tekst, bardzo skrócony,
grano z podtytułem „fragmenty".
Właściwa prapremiera utworu odbyła
się w roku 1965 we wrocławskim Studenckim Teatrze „Kalambur" (reż. Wł.
Herman, scen. J. Dąbrowski).
Ostatnie sezony teatralne przyniosły
nowe wybitne inscenizacje „Szewców"
opracowane przez Macieja Prusa i Jerzego Jarockiego.

St. I. Witkiewicz „Dwie

głowy"

(1 921)
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T AIR WITKIEWICZA-FORMA FORMY
(fragmen y)

Dialog Witkiewicza -

powiada Puzyna - jest:

„normalny, logiczny, niepozbawiony dłużyzn, lecz także
ciętości i dowcipu, czasem wzbogacony fantastycznym,
pure-nonsensownym nelogizmem, szczególnie w wymyślaniach i przekleństwach („.) - ale w ogóle zupeł
nie zwyczajny. Wszystkie postacie mówią zresztą tym
samym niedbałym, a wcale wyrazistym językiem - ję
zykiem autora. W rezultacie dialog ma stałą tonację brzmi jak dyskusja salonowa ze środowiska jakiejś
ro z i n t e I e k t u a I i z o w a n e j cy g a n e r i i".
Właśnie kontrast między zwyczajnością języka a niezwykłością wydarzeń wzmaga, jak sądzi Puzyna, ogól-

ne wrażenie niesamowitości: spostrzeżenie słuszne,
lecz do pewnych tylko granic. Albowiem, z jednej strony! Witkiewicz pragnie wywofać - i rzeczywiście wywołuje - zgrozę i przerażenie widza: dlatego tak łatwo
zabija, gwałci, torturuje swoich bohaterów, dlatego
w~zelkie uczucia. i poczynania przedstawia wyolbrzymione, op u chłe Jakby i wydęte zarówno w intensywności jak nadzwyczajności. Z drugiej strony jednak
odbiera widzom czy czytelnikom wrażenie prawdopodo b ieństwa: p ze sadnią posługuje się tak łatwo i tak
chętnie, że trud no uwierzyć w zjawiska, których miejsc~m "!~że być tylko wyobraźnia. Jednolitość cygań
skiego 1 intelektualnego języka, o której mówi Puzyna,
sygnalizuje właśnie owo „nie serio" wydarzeń. (... )
Oscyl~cj~ między śmiertelną powagą makabry i wyolbrzymienia a groteskową lekkomyślnością postaci
i samego pisarza - zaciera, w umyśle i wrażeniu widzów, poczucie rzeczywistości: nie wiadomo, czy to,
co oglądamy, ma miejsce naprawdę. A więc nie wiadomo, czy pisarz „wierzy" w to, co każe przedstawiać;

i czy postacie rzeczyw iście przeżywają wypadki, w które zostały u wikła n e. Jest to wła ś nie formalne ujęcie
ej wiary bohaterów: wyraża s ię ona za tarciem granicy między prawdą a komedią wyda rzeń, m ięd zy
tra g i c znoś cią p o wierz c h n i a g roteską
ę bi; zatarciem, odczytywalnym dzięk i niezborności
aktów i słów, wypad ów i komentarza, którym je st
oczywiści e dialog. Jeśl i brać pod uwa g ę czyny, jesteś
my na królewskim dworze, w salonie demonicznej hetery, w państwie miotanym rewol u cją : słowem, przyglądam y si ę tragedii. J e śli jed na k wzi. q ć pod uwag ę
słowa, nie o puściliśmy ani na chwil ę literackie j kawiarni, cygań s kiego towarzystwa, które ba wi się swymi transformacjami, zachowując zawsze ś wiadom o ść
udania.
Postacie Witkace o są więc zwykle podwójne.
stnieją na dwu planach jednocześnie : na planie a.ccji i na plo nie komentarza, którym krytkują
ądź
usp aw1edłiwiajq wydarzenia . I wła ś nie dzięki ooecności komentarza a kcja traci swoje „serio" : burzy on
iluzję nad miarem świadomości postaci. Jak a ktorzy
wiedzą one, że grają; dlatego mogą wtrąca ć we
właściwy „dialog", związan y z wydarz nia m1 „uwagi
na stronie" skierowane do siebie czy do innyc aktorów, ale aktorów-ludzi, nie aktorów-postaci sce nicznyc . (... )
W grunci rzeczy w sztukach Witkiewicza „ poważ
ne" jest tylko jedno: problematyka Tajemnicy Istnienia i chęć osiągn ięci a jej w życiu czy sztuce. Reszta
pozostaje zawsze dwuznaczna, zagrana, skażona komedi~nctw m i złą wiarą. Z wyjątkiem , oczywiście, kay, k ?ra ~pa da ~a ~czestników n:ietafizycznej zabawy
w Ta1emn1cę Istnienia: tworzą oni zazwyczaj sekretne
towarzystwo, klub wtajemniczonych; zgodnie z historio~ofią Witkiewicza spotkać ich musi zagłada, poniewaz przyszłe, zmechanizowane spo łeczeń stwo nie
ści~rpi. żadnych jednostkowych celów i dążeń, unice stwi więc wszystko, co pozwala na doznanie Tajemnicy,
będącej rdzeniem indywidualnego Istnienia. W finałach
s~uk Wit~iewicza z"awiają się wi c zwykle siepacze,
ktorzy robią z „ klubem wtajemniczonych" porząd ek:
!'1osakra jest oczywiści e „serio", ale przychodzi niejako z zewnątrz, nie wynika nigdy z logiki fabuły czy
postępowania postaci.
Dwoistość bohaterów Witkiewicza - oscylacja m ię
dzy powagą a drwiną, tkwiącą w świadomośc i roli ma inne jeszcze istotne konsekwencje. Właśnie dlatego, ie. posta~ ie grają i wiedzą, i e graj ą... nie mają
w sWeJ g rze zadnych hamulców. Ponieważ nic nie je st
ażne, oprócz budowania „dziwnośc i " w materiale
ludzkiego życia , wolno i należy obnażać bez ż nady
własne ~nęt rze, instynkty i zachcianki; wolno i należy
z~radzac, !11ordować, oszukiwać itd., ponieważ wszystk1 wstydhw i ha niebne myśli, uczucia i czyny nie
mogą z~wstydzać czy hań bić aktorów, którzy je tylko
odgrywają - celem, naturalnie, zakosztowa nia Ta jemnicy. Nie przypadkiem wracają w tym teatrze natręc-

twa pozornej śmierci i zamiany człowieka w manelfina1.
Postacie umiera, ją i zmartwychwstają zupełnie tak samo jak aktorzy na scenie; jeśli zaś nawet nie są akto~ami w sensie dosłownym, to czują się w świecie tak
Jak w teatrze: jakby brali udział w rytuale czy zabawie.( ... )
I właśnie zniesienie hamulców (morallnych, społecz
nych czy obyczajowych), będące skutkiem komedii
w komedii, świadomości gry, jaka1 się toczy na scenie
- pozwala zrozumieć użycie i nadużycie hiperboli, tak
charakterystyczne dla poetyki Witkiewicza. (... )
Jego słynne hiperbole nap rawdę nie wzmagają, ale
przeciwnie - obniżają napięcie. Znać to może najle·
piej w „s z e w c a1c h". (... )
Rozgadanie Iriny syg nal izuje nie dzikość jej pożą
d~ń, ale rozpaczliwy wys iłe k pokonywania nudy, któreJ obecność tak natrętnie podkreśla w „Szewcach" Witkiewicz. Księżna nic jeszcze nig odczuwa; chce tylko
odc~uwać i wprawia się dopiero w podniecenie, nieznosnym gadulstwem ro zjątrzając nudę i bezsilność
życia, które pędzi ... Jak sama wyznaje, wszystkiego już
kosztowała i niewiele ją ba wi. Jest zaws1e coś bardzo
żałos.nego w staraniach postaci Witkiewicza, aby sło
wami rozgrzać własne wnętrze, mózgiem ożywić serce
czy zm~sły: tak jest też w przypadku Księżnej, która banalnie rac.zej - stymul uje pożądanie sadzymem.
Ale. sadyz'!1 Jest .tu w znacznej mierze udaniem; nie
wynika ~ c!elesneJ potrzeby, al1e z myślowej spekulacji,:
po~'?~"'~ Jak dekade!"c~y ['lOeci Irina chce sobie wymyshc nie znane wrazeme. „Kei ekspresją grotesk" m?wią Czeladnicy: wyczuwają oni doskonale kontrast
między werbalnym rozpasaniem a wewnętrznym chło
dem Księżnej. (... )

•
•

•

B1;1d~~a sztuk Witkiewicza zbija czytelnika z tropu.
Obf1tosc wydarzeń, na głych zwrotów, niespodziewan!ch zakłóceń fab uły przypomina istotnie - jak chciał
pisarz - senne majaczenie lub przyna jmniej sensacyjny film. (... )
Akcja, choć niezmiernie s pląta na, ma jednak tylko
pozorne, drugorzędne znaczenie: istotny jest naprawd~ rytm nienasycenia, spazmu i „glątwy", jak Witkiewicz nazywał przygnębien ie czy alkoholową depresję;
albo przynajmniej - rytm upojenia działan iem i chwili
świadomości odsyłającej bohaterów do pustki i rozpaczy. Można też powi ed zieć, że w sztukach Witkie~icza istnieje akcja
„powierzchniowa" (wydarzeń)
1 „głęboka" (czyli ściganie Dziwności Istnienia). Pierwszą właśnie, często bardzo zawiłą, układał pisarz wedle
~e~~~t tr'!dycyjnej dramaturgii - i to wcale zręcznie:
1esh Ją więc tylko brać pod uwagę, sztuki Witkiewicza
oka~<! się .technicznie (technicznie tylko) bliskie bulwarowi 1 tanim melodramatom ... Ale już spiętrzenie efek-

tów .- !1rn~żenie akcj i i fabuł, rodzących się w oka
!"g nieni u, Jak na zawoła nie - zmienia reakcj ę widza
1 przechyla „O r a ma ty" w stronę fa ntastycznego kaba~etu . Druga natom ia st a kcja - ta „głęboka " - zach o 
w~Je z~w sze zdumiewają cą j ed ność: jak gdyby Witkiewicz p i sał zawsze tę samą s ztukę ... Momenty „glątwy " ,
~ęd qce zarazem chwi l'a mi refleksji - n akręcają nie JO ko s pręży n ę życioweg o niena syce nia, ponieważ ods łania ją n_ic?ść s peł nień. I wo lno chyba uzn a ć, że
w te~ y własme spod i;>ozoru (fanta stycznych wyda rzeń)
wyuer.a prosta f1lozof1~zn a prawda Witlciewicza : obja wm s i ę 1 funda ment Jeg o rozum owań, i szkielet jego
sztuk.( ... )
. Sztu &i t«; pozostaną niezrozumiałe je żeli aktorzy
me potrc:i.~•ą odróżnić „p?wierzchni" - wydarzeń od „ głębi spe ktaklu, czyli od kome ntarza bohaterów
który ~dsł~ ni~ sens .i !"echanizm scenicznego dziania'.
lna~ zeJ. mow1ąc, n a 1w 1ęks zą tr udnością reżyse•a i akt~row..ie st o dzielenie „poziomów" tek ~tu i powzięci e
decyz11, na mocy której c!ęść wypowiedzi będzie z:iac zą ~ a, c zęść - zaznaczona tylko i odegrana jako
chwilowa „ rola" postaci. Odcedzi się wówczas znaczen!e ~ idow i~ka i zarysuje jego architektura. Teatr Witlaew;cza nie pozwala bowiem ani brać na serio ca ł.c ś ci tekstu, ani też uważać go za absurdalna zabawo :
zqda o n od aktorów umiejętności !b 'dow~nia roli
w roli, komedii w komed ii.
(Di a log nr 12/1967)
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