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„Podczas przeprowadzki - pisał mi Mrożek w roku ubiegłym 
(w r. 1976 - przepis. red.) - wyszedł na wierzch maszynopis sztu
ki, którą napisałem w 64 roku, tuż po „Tangu" i niejako z rozpę
du. (Ale czy nie słyszałeś o tej historii, bodaj ode mnie?)" Owszem 
słyszałem, sztuka nazywała się „Krawiec", miałem ją nawet w rę

ku, chociaż je j wówczas nie czytałem ; czytały natomiast dwie inne 
osoby z redakcji „Dialogu", a później autor ją wycofał. Nie był jej 
pewien, tym co ją znali, wydała się błaha po„. „Tangu". Właśnie 

zaczynał się sukces „Tanga" , a z nim - terror sukcesu. Ten terror, 
o którym sam Mrożek tak pisze w pierwszym z „Małych listów": 
„Biada ci, jeśli napi zesz coś, co odniesie sukces. Nigdy już potem 
spod tego się nie wygrzebiesz. Będą ci to wypominali do końca ży
cia i zamienisz się w konia co musi biegać coraz szybciej." („Dia
log" nr 5/1974). Ale wtedy, w roku 1964, pisarz jeszcze nie wie
dział. Schował sztukę do szuflady i - zapomniał . 

„Po dwunastu latach, teraz, przeczytałem znowu. Nie wydaje 
mi się aż tak zła , choć pewnie i nie tak dobra. Dodatkowy kłopot 

polega na tym, że napisałem ją nie wiedząc, że już za chwilę mia
ła się ukazać „Operetka" Gombrowicza, oparta na prawie identycz
nym, dlaczego prawie, i identycznym, pomyśle co „Krawiec". (.„) 
Oczywiście, nikt mi nie uwierzy, że pisząc nie znałem je zcze „Ope
retki", choćbym pękł, ale nie o to mi chodzi. Tylko o to, że zanim 
ten jedyny maszynopis odłożę znowu, chciałbym jednak wiedzieć, 
co o nim mogą sądzić inni." (.„) prześlę Ci egzemplarz, kiedy je 
rozmnożę." 

Dziwna to, jak widać, historia. O mały włos nie straciliśmy 

znakomite j sztuki i nawet byśmy o tym nie wiedzieli. Bo „Kra
wiec", to sztuka ani błaha, ani nieudana - przeciwnie, wydaje 
mi się jedną z najlepszych sztuk, jakie napisał Mrożek między 

„Tangiem" a „Emigrantami". Chyba nawet najlepszą. Zaś kilkanaś

cie lat, jakie spędziła w szufladzie, wcale jej w dodatku nie za
szkodziło. 

Konstanty Puzyna 
Dialog 11/1977 



Słavvo1nir 1'1rożek 

MALE LISTY 
(fragment) 

To prawda, że napisałem „Krawca„ niezależnie od „Operetki" . 
Jednakże nie było t ak , jakobyśmy byli - Gombrowicz i ja - dwie
ma równorzędnymi siłami poruszającymi się z tą samą szybkością po 
równoległych, ale niezależnych torach. Byłem, jestem - jak to po
wiedzieć, kiedy on już nie żyje - młodszy od Gombrowicza o dwa
dzieścia lat około. Zacząłem czytać jego książki mając lat dwadzieś
cia parę i wywarły na m nie znaczny wpływ. Zjawisko zwyczajne 
między pokoleniami. Potem przez kilka lat był obecny w moim ży

ciu umysłowym, najpierw jako mistrz, potem jako przeciwnik. 
(W tym sensie, że jeszcze będąc pod jego urokiem już dyskutowa
łem sam w sobie wszechwarto.ść jego tez i stylu.) 

Kiedy pisałem „Krawca", byłem jeszcze w sfer ze jego oddzia
ływania( nie tylko jego zresztą, zawsze oddziaływało na mnie jedno
cześnie wielu i wiele). Przeciwieństwo kultury i natury nie było 
oczywiście jego wynalazkiem i na to wpadłem sam, jak wszyscy 
i zawsze na to wpaść muszą. Natomiast do niego należał sposób lite
racki wyrażenia i tr aktowania tej sprzeczności. Nie czytałem „Ope
retki" przed napisaniem „Krawca" , ponieważ „Operetka" nie była 

jeszcze wtedy gotowa. Ale czytałem już jego książki, w których po
jęcia maski, stroju, nagości, formy i żywiołu są tak uporczywe, choć 
jeszcze nie zebrane w syntezę „Operetki". Poza tym znałem go już 
osobiście , choć niezbyt blisko. 

- Prawda jest więc taka: uczeń przyglądał się materiałom 

i narzędziom w warsztacie mistrza. Potem wrócił do domu i wyko
nał przedmiot bardzo podobny do tego, jaki tymczasem mistrz sam 
wykonał . Zrobił to własnym przemysłem i zręcznością, ale logika 
tkwiąca w materiale i narzędziach, będących własnością mistrza, 
musiała doprowadzić do podobieństwa, niemal identyczności pro
duktów. Przedmiot, który wykonałem, jest mój. Materiały i narzę
dzia - jego. Sławomir Mrożek 

Dialog nr 2/ 1978 



Małgorzata Szpakowska 

(„.) Zarówno „Krawiec" jak „Operetka" są( ... ) diagnozami histo
riozoficznymi w scenicznej formie. „Krawiec": kultura jest na pew
no czymś sztucznym, um ownym i gruncie rzeczy głupim, jest ona 
jednak zarazem w pewnym sensie wiecznotrwała. Barbarzyńcy 

wcześniej czy później zechcą się ubrać i z zadowoleniem przywdzie
ją kostiumy pozostałe po poprzednich władcach, Krawiec w każ

dych warunkach będzie c złowiekiem mile widzianym u dworu, na
tomiast koszta przewro tu poniesie przede wszystkim idealista, któ
ry ze szczerym ob urzeniem przeciw dawnej kulturze występował ( ... ) 

... na mocy jakiejś skazy on tologicznej wszystkie wysiłki zmie
rzające do zrefor m owania kultury zwyczajnie prowadzą donikąd lub 
obracają się we własne przeciwieństwo. Walka ze sztucznością ro
dzi sztuczność, w alka z kostiumem - inny kostium. Nawet nagość 
może stać się ub iorem, zaś jej proklamow anie dla na jzacieklejszych 
zwolenników kończy się zwykle obdarciem ze skóry. Kultur a nie jest 
pudełkiem klocków , z k tórych można układać dowolne wzory; ci, 
którzy postępują z nią nazbyt nonszalancko, sobie i in nym gotują 
zgubę. I bez pociechy, że za cenę t ej ofiary osiągnięte zostanie przy
szłe zwycięstwo: poczekalnia Krawca po potopie będzie równie za
tłoczona, jak pr zed tem. Może, co najwyżej, zm ieni się fason kołnie
rzyków, albo liczba guzików przy m ankietach. 

Czy jednak diagnoza taka jest słuszna, czy to prawda? Czy jest 
to tylko pewien „pob urzowy" stan świadomości, nieufnej, gorzkiej , 
rozbitej i bezradnej? ( ... ) Ale stan - pamiętajmy - z połowy lat 
sześćdziesiątych. W USA w tym czasie narasta już kontestacja, bę
dąca wobec tego stanu świadomości zarazem spr zeciwem i wnios
kiem. Za kilka lat ogarnie także Europę. Potem załamie się, wygaś
nie, zacznie przeżywać własne - inne - rozczarowania. A dziś? 

Jak właściwie jest dziś? 

Małgorzata Szpakowska 
Krawiec i Operetka: wykroje i wzory 

Dialog nr 11/1977 

Tadeusz Bielicki 

(„ .) pomiędzy „kulturą" i „biologią" istnieje co najmmeJ Je
den ważny łącznik, a jest nim zjawisko przystosowania, czyli 
adaptacji. K ultura ludzka nie jest w gruncie rzeczy, niczym in
nym jak tylko systemem w y uczonych zachowań, który ukształto
wał się ewolucyjnie jako pewien właściwy n aszemu gatunkowi me
chanizm adaptacyjny, uzupełniający adaptację biologiczną. Wolno 
zatem z gór y oczekiwać, że wszelkie wytwory kultury - narzę

dzia, instytucje, normy, obyczaje - mają określone znaczenie 
prz stosowawcze, że są niejako reakcjami gatunku na określone 
wymogi środowiska życiowego - w tym sensie, w jakim np. re
akcją („.) na niedostatek światła słonecznego w pochmurnym kli· 
macie Europy było w ytworzenie się odpigmentowanej skóry. ( ... ) 
Nie ma nic nielogicznego w założeniu, że ludzkie obyczaje i insty
tucje kształtować się musiały zawsze w pewnych ramach narzu -
conych przez taką a nie inną strukturę anatomiczną, fizjologiczną 

i psychiczną naszego gatunku: n ie mieliśmy nigdy w t m zakre
sie n i e o g r a n i c z o n e j swobody vyboru. Działały zresztą w 
naszej histor ii rodowej i zależności od rotne: niektóre właściwoś

ci biologiczne gatunku dostroić się musiały wolucyjnie do wymo
gów określonych elem en tów kultury („.) ogólnie biorąc, zoologicz
ny sposób patrzenia na człowieka i jego zachowania nie jest po
zbawiony sensu. fragment przedmowy do: 

Desmond Morris, Naga maŁpa, W-wa 1974 



Barrhus F. Skinner 

Ze względu na skłonność d-0 u tożsamie
nia k ultury z ludźmi, którzy ją tworzą, 

zasady ewolucji wykorzystywano w celu 
usprawied liwiania rywalizacji między kul
turami za pomocą tak zwanej „doktryny 
społecznego darwinizmu". Walkę klasową, 

wojny toczone przez rządy, zmagania re
ligijne, antagonizmy rasowe i ekonomicz
ne usprawiedliwiano posługując się twier
dzeniem, że przetrwanie najlepiej przysto
sowanego jest podstawowym prawem na
tury, natury o „krwawych zębach i pa
zurach". Jeśli człowiek został „królem 
stworzenia", dlaczego nie mielibyśmy 

przewidywać, że ktoś może zostać panem 
jakiejś rasy? Jeżeli zjawiska kulturowe 
podlegają ewolucji, podobnej do ewolucji 
biologicznej, dlaczego nie miałaby powstać 
panująca nad innymi kultura? To prawda, 
że ludzie zabijają się nawzajem, i to częs
to z powodu obycza jów, które - jak są
dzimy - określają kulturę. Jakiś rząd 

czy ustr ój rywalizuje z innym, a zasad
nicze sposoby tej rywalizacji zależą od 
budżetu wojskowego. Systemy religijne i 
ekonomiczne posługują się metodami mi
litarnymi. Nazistowskie „rozwiązanie pro
blem u żydowskiego" było walką na śmierć 
i życie . W rywalizacji tego rodza ju, prze
trwać mogą silni. Lecz żaden człowiek nie 
t r wa w nieskończoność, żaden ustrój, re
ligia czy system ekonomiczny nie są wiecz
ne. Tym, co ewoluuje, są obyczaje. 

Poza wolnością i godnością, W -wa 1978 

Barrhus. F. Skinner, 

. 
( 

Zupełne zerwanie z przeszłością jest 
niemożliwe. Projektodawca nowej kultury 
zawsze będzie związany z własną kulturą, 
ponieważ nie potrafi uwolnić się całko
w1c1e od naleciałości środowiskowy h. 
W pewnej mierze na pewno zaprojek tuje 
on świat, który j e m u się będzie podo
bał. Co więcej, nowa kultura musi prze
mawiać do t ych, któr zy k u niej dążą, a 
są oni przecież dziećmi starej kultury. 

K ultura t rwa, póki trwają jej nosi
ciele. 

Poza wolnośc ią i godnością, W-wa 1978 
Barrhus. F. Skinner, 



K LIENT M ICH ( ... ) A to zniszczenie? Maże mam się cieszyć, że 
czyli EKSCELENCJA w moim pałacu urządzili stajnię? Może mistrz 

mi powie, że to jest postęp, kultura ( ... ) cywi
lizacja? 

KRA WIEC Czy Wasza eks-Ekscelencja wie, po co oni przy
szli? 

KLIENT MNICH Obnażyć, podeptać, zrównać. 

KRA WIEC Mówi Wasza eks-Ekscelencja tak naiwnie, jak 
ten niedoważony Karlos. A dlaczego to przy
szli najpierw do mojej pracowni, a nie do pa
łacu Waszej eks-Ekscelencji? Oni wiedzą, gdzie 
szukać sedna. 

KLIENT MNICH Mistrz sądzi... 

KRAWIEC 

KLIENT MNICH 

KRAWIEC 

KLIENT MNICH 

KRAWIEC 

KRAWIEC 

Nie sądzę, mam pewność. ( ... ) Oni po prostu 
przyszli porządnie się ubrać. Jak wszyscy, jak 
zawsze. 

(wskazując na ściany) A to? 

Niszczą tylko dla przyzwoitości, bo · nie wypada 
im przyznawać się od razu. Niedługą zaczną 

przeglądać się w lustrze, a potem myć zęby. 

I tak powoli, powoli, wszystko wróci do normy. 

Więc mogę mieć nadzieję? 

Na co? że Wasza eks-Ekscelencja stanie się 
mowu Eks·celencją? N'e. Oni n.ie zniosą starej 
konkurencji. Sami chcą być piękni, po co mieli-
by tylko podziwiać. Nadzieję mogę mieć tylko 
ja. Kto wie, może zajdę z mi.mi dalej, niż z Wa
szą eks-Ekscelencją? Oni nie cofną się przed 
niczym, jak Wasza eks-Ekscelencja. 

Krawiec Akt I 

( ... ) Moda wyraża tęsknotę cywilizacji. Połączyć 
doskonałą wspólność z doskonałym wyodręb

nieniem. Pierwszy kto tego dokona, będzie wiel
kim krawcem. 

Krawiec Akt I 

KRAWIEC 

KARLOS 

KRAWIEC 

KARL OS 

KRAWIEC 

KARLOS 

ONUCY 

KRAWIEC 

')NUCY 

(„.) Zawsze marzyłem, że kiedyś uszyję coś, co 
mają wszyscy, a czego nikt nie ma. Rozwiążę 
odwieczne dylema różnicy i jedności. Czego 
nikt nie ma? Nie ma cudzej skóry. Co mają 
wszyscy? Wszyscy jedną skórę, taką jak każdy. 
W tym cały sekret, żeby te wtóre złączyć prze
ciwności w pięknej syntezie. W niej się obie 
zmieszczą. ( ... ) Każd chce być inny, lecz żąda 
jedności. Nosząc skórę czyjąś będzie nosił to 
samo, co noszą też inni, ale nie to samo, bo 
kra wcy uczynni każdy kostium z innego skroją 
osobnika. 

( ... ) Odzież jest pozorem, a prawda w nagości. 

Przecież nowym torem kierując krawiectwop 
usunę te sprzeczności, kiedy przyodziani w cu
dze tożsamości ze swoją odzieżą staną się toż

sami moi klienci. 

A ci co na wierzchu, a ci co noszeni? 

Oni jako odzież zręcznie utrwaleni jeszcze bar
dziej niż tamci będą bezpieczni od dwoistościp 

czyli od kłamstwa. ( ... ) W prawdę się obrócą, 

czystą jak kryształ, w prawdę i nic więcej. Sam 
się przekonasz. 

Co mi po prawdzie, gdy się stanę prawdą. 

Krawiec Akt III 

Gdy chodziłem nago, to nie mogłem skrywać 
pod spodem nikogo, kim sam bym nie był. Bo 
nie było spodu. Teraz diabli wiedzą. Z wierz
chu Ekscelencja, a ja pod spodem, czy też od
wrotnie? 

Jeśli moje słowo może coś znaczyć : tylko 
wierzch się liczy. Spodu wcale nie ma. Nigdy 
nie było. 

Dobrze ci mówić. Ja już sam dla siebie nie 
jestem jeden, a co dopiero kiedy się pojawi in
ny, też ubrany. Czy ja z mego spodu mam się, 

przejawiać do jego odzieży, czy też moja odziei 
do jego spodu. A może dwa kostiumy mają za
czynać ze sobą pogwarkę? A może dwa spody? 
Co czyje z czym czyim wstępuje w układy, kto 
kim i do kogo, który tym czy tamtym? Czyste 
zamieszanie. 

Krawiec Akt III 



Od Carlyle'a do Mrożka 

Opublikowanie, po 13 latach od napisania, sztuki S. Mrożka, „Krawiec' 
w „Dialogu" nr 11/1977, zostało opatrzone komentarzami samego autora oraz 
Marii Szpakowskiej, mającymi niejako uprzedzić ewentualne „odkrycia" zbież
ności tematyki „Krawca" z wcześniej znaną , ,Operetką" Gombrowicza. Zesta
wienie dat powstania obydwu sztuk ma wykluczyć naśladowanie „m istrza" 
przez „ucznia" - jak pisze Mrożek o swoim związku zależności z Gombrowi
czem, ale jak dodaje - „przeciwieństwo kultury i natury nie było oczywiś
cie jego wynalazkiem i na to wpadłem sam, jak wszyscy i zawsze na to wpaść 
muszą". Nie wydaje mi się istotne usitalenie stop nia oryginaU.ności „Kiraiwca", 
skoro i Gombrowicza nie możemy uznać za odkrywcę antynomii kultur y i na
tury, a i symbolika tego faktu znana była już przed nimi wielu filozofom. 
Czyż nie uświadamiano sobie już dawno, że odzienie przestało (może raczej 
należałoby się zastanowić czy kiedykolwiek było) spełniać swoją funkcję 
użytkową a stało się znakiem umiejscowiającym jednostkę w rozwarstwio
nym społeczeństJwie? P owstanie najprymitywniejszego społeczeństwa wiązało 
się z jego hierarchizacją a najprostszym wyróżnikiem podziału na dzierżących 
władzę i poddanych - był K ostium, nawet, jeżeli była nim zdobyta na zwie
rzęciu skóra, najozdobniejszy tatuaż, najbarwniejszy w plemieniu pióropusz 
na głowie. Poszczególne cywilizacje w miarę swego rozwoju rozszerzały asor
tyment kostiumowy, doprowadzając go do wynaturzeń. (Henri Van L ier w 
„Nowym wieku" zwrócił uwagę, że wszystkie cywilizacje zginęły w momen
cie osiągnięcia szczytu kulturowego.) Dotyczyło to oczywiście klas sprawują
cych władzę, mianujących się ziemskimi pr zedstawicielami Boga. Stąd wy

pływała konieczność odpowiedniej oprawy namiestnika boskiego i jego naj
bliższego otoczenia. Najjaskrawszym bodaj przykładem w Europie przerostu 
formy były kostiumy i ceremoniały ponurego hiszpańskiego Eskurialu i barw
nego francuskiego dworu Króla Słońca, L udwika X IV. „Król miał słabość do 
wyszywanych złotem płaszczy i dlatego nikomu poza nim nie wolno było ich 
nosić. Czasem król udzielał wyjątkowo zezwolenia najbardzie j zasłużonym 
dygnitarzom i mężom stanu na ozdobienie złotem ich ubrań. Zezwolenie w -
dawano na specjalnym dokum encie, odpowiednio pieczętowanym, podpisanym 
-OSobiście przez kóla i sygnowan m przez premiera." Społecw:eństwo feudalne 
tworzyło piramidę, w której niższe klasy, dążąc do szczytu, prześcigały się w 
naśladownictwie klas wyższych. W ten sposób - jak pisze Ritch ie Calder -
większość cywilizacji zwyrodniała, lecz „zawsze jednak jakaś inna cywilizacja 
zajmowała ich miejsce, dziedzicząc ich wartości kulturowe, a nierzadko powta
rzając i błędy." 

Thomas Carlyle - angielski historyk filozof i publicys ta XIX wieku, 
zapomniany w P olsce, prawdopodobnie ze względu na za~ięte prusofilstwo 
a po części z winy barokowo-deklamatorskiego stylu, napisał w r. 1834 dzi
waczny dla współczesnych a dość zabawny dziś i celny, autobiograficzny 

utwór „Sartor resartus" („Łatacz połatany" w tłumaczeniu Wiśniowskiego lub 
„Krawiec na n owo zeszyty", w przekładzie Dyboskiego). Piszę: zabawny i cel
ny, bo jego bohaterem (za !którym ikiryje się sam autor) uczY!l'llił twórcę wiel
kiej ronpra1wy filowfi.cznej: „Di e Kleider, dm Werden ruind Wd.rriken" {„Odrzież, 

jej początek:, rozw ój oraz iWipływ")! 
Dla naszych rozważań najciekawsze są nie koleje życia, ale fragmenty 

rzekomego dzieła, prof. Diogenesa Teufelsdrocka. Zamieszczone w osobnym 
bloku niniejszego programu świadczą dobitnie o zbieżności ujęcia tematu kul
tury i natury przez żyjącego ponad wiek temu Carlyle'a z żyjącym współ
cześnie Mrożkiem, kto wie, czy nie większej niż w wypadku porównań Mroż
ka z Gombrowiczem. 

Nie obniża to, w moim pojęciu, wartości sztuki naszego dramaturga. Od 
pomysłu do rozpisania go na role droga jest bardzo daleka, znakomity nawet 
pomysł nie jest jeszcze gwarancją powstania mądrej i zgrabnej scenicznie 
szt uki teatralnej. Poza tym, o ile Carlyle opisuje status quo zastanego świa
ta, Mrożek ujmuje problem dialektycznie. Chociaż i Carlyle w innym swym 
dziele, płomiennej epopei „Rewolucja Francuska" (1836), nawiązując do od
kryć z „Sartora resartusa", pisze o „starych szatach dawnego ustroju i po
glądu na świat, które jako już nie żywotne, musiały być odrzucone. Nie po-
tarano się tylko zawczasu o nowe suknie przed zrzuceniem starych i wsku

tek tego na tura ludzka przez te kilka straszliwych lat szalała w swej nagoś
ci brutalnej i okrutnej." 

Rewolucja kulturowa u Mrożka przebiega o wiele łagodniej - kostiumy 
po poprzednich władcach zachowały się w dobrym stanie a i Mrożkowi Bar
barzyńcy zmądrzeli, czyniąc Krawca poprzedników swoim Krawcem. świat 
po lekkim stosunkowo wstrząsie, przy niewielkich stratach i drobnych prze
tasowaniach potoczy się dalej. 

Na zakończenie wypada mi dodać, że zarówno problematyka „Krawca", 
złożona i wieloaspektowa, jak i za pomniane dzieła Carlyle'a zasługują na 
szersze i wnikliwsze opracowanie, niż to było możliwe w programie te~tral-

Jadwiga Adamowicz 



Fragmenty dzieła prof. Diogenesa Teoielsdriick 
„Odzież, jej poEzątek i rozwój oraz wpływ", po
dane do druku przez Thomasa Cyrlyle'a, w prze-

kładzie Sygorda Wiśniowskiego. 

Ze Wstępu 

Zważywszy wysoki rozwi j teraźniejszej oświaty (.„) umysł do zastanowia
nia się pochopny miałby prawo dziwić się cokolwiek, dlaczego nic dotąd grun
towne.go ni~ napisano, lub napisano bardzo mało, tak pod względem filozoficz
nym Jak historycznym w przedmiocie Odzieży? ( ... ) Każda Tkanka komórko
wa, naczyniowa lub mięśniowa chlubi się swoimi Lawrence'ami Madendie'mi 
Bichat 'ami. ' ' 

Skądżeż pochodzi, mógłby się za.pytać umysł rozważny że wielka Tkanka. 
Tkanek, jedyna prawdziwa Tkanka, została niedostrzeż~na - mianowicie 
Tkanka Odziewająca. 

Z rozdziału „świat odz iany" 

Stan Pierwotnego Dzikiego (.„) musiał być zaprawdę opla.kan m. Spoglą
dał dziko spod kudłatej czupryny. Broda siągała. m u po pas i wieszała się oko
ło niego, jak mata nie~orządnie spleciona. Reszta ciała była obwitą gęstym, 
naturalnym futrem. Włoczył się po słonecznych polankach w lesie, żywiąc się 
dzikimi owocami lub też, na kształt dawnego Kaledończyka, osiedlał się mię
dzy bagniskami i czatował na zdobycz, ludzką lub zwierzęcą. Nie posiadał ani 
na.rzędzi, ani broni, k r om kuli z ciężkiego krzemienia, do której uwiązywał 
długi, upleciony z rzemyków powróz, by nie zgubić jedynej swej własności 
i środka obrony; za Pomocą tego powroza przyciągał na powrót broń, ciśnioną 
z niechybną, śmiertelną. zręcznością. P omimo tak smutnego położenia, prze
-!DYśliwał zaraz po zadowoleniu Głodu i P omsty, nie o Wygodzie, lecz o Stro
Ju. Ogrzewały go trudy łowów, lub suche Uście w wydrążonym drzewie, w 
szałasie z kory albo jaskini naturalnej, a le dla Ozdoby musiał posiadać Szaty. 
Co więcej, między ludam i dzikimi znajdujemy jeszcze przed Odzieżą tatuowa
nie i malowanie ciała. 

Pierwszą przeto potrzebą duchową barbarzyńcy była Ozdoba, jak to w 
istocie widzim i tera.z w klasie barbarzyńskiej krajów ucywilizowanych. 

Suknie nadały nam indywidualność ; godność, społeczne ustopniowanie. 
Odzież zrobiła n as Mężami. Grozi zrobieniem z nas Parawanów, służących do 
wieszania sukien. 

Z rozdziału „Swia~ r ozebrany" 

Ziemskie sprawy Człowieka są wszystkie spięte haftkami 
a trzymają się w kupie za pomocą Szat. 

guzikami, 

Być może, że dwunożnym istotom całych krajów i pokoleń nie świta w 
głowie nawet r az w życiu, iż Książę w złotolitym płaszczu, lub Chłop w sie
raczkowej kur cie nie t worzy jednej, niepodzielnej Całości ze swą Odzieżą, że 
jego Jaźń jest nagą i tak długo zostaje bez Ubrania, póki go sobie nie kupi, 
lub nie ukradnie, oraz nie uszyje i nie pozapina uważnie. 
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Z rozdziału „Adam ityzm" 

Widzisz dwa indywidua - jedno odziane w piękny Pąs, drugie 
w prosty wyszarzały Błękit. Pąsowy rzecze do Błękitnego: „Będziesz 
powieszony i zanatomizowany". Błękitny słucha tych słów, truchle
jąc i maszerując (o, Cud nad Cudami.) smutnie pod szubienicę, gdzie 
go stryczkiem dławią; wisi godzinę, a potem krają go anatomicznie 
i sporządzają szkielet do użytku lekarzy. J akim sposobem stało się 
to wszystko? ( ... ) Wszakże Pąs ani nie obejmuje Błękitnego fizycz
nie, ani go nie trzyma, ani nie styka się z nim. ( ... ) A jednakże roz
kaz został wykonany. Słowo wymówione poruszyło wszystkie ręce: 
Stryczek i ulepszonego systemu Szubienica wywiązały się ze sw€go 
zadania. 

Myślący czytelniku, dwa powody złożyły się na to, moim zda
niem: N aj pierw ten, że Człowiek jest Duchem, niewidomymi ogni
wami z Wszystkim i Ludźmi związanym, a powtóre, że nosi Odzież, 
która jest godłem pierwszego z tych faktów. Azaliż Pąsowy nie ma 
na sobie peruki z włosienia ze skórek wiewiórczych oraz purpuro
wej togi, po które j wszyscy poznają w nim Sędziego? I chociaż im 
dłużej się n ad tym zastanawiam ,tym żywiej się dziwię, przecież nie 
ulega wątpliwości, że Społeczność została założoną na podstawie 
Odzieży. 

Z rozdziału „Krawcy" 

( ... ) jeżeli owoc tylu długich nocy bezsennych i prawie nadprzy
rodzonych Badań nie zginie do szczętu, świat zbliży się do wyższej 
Prawdy, a nauka, z bystrym darem odgadywania, właściwego ganiu
szom, mglisto przez Swifta przeczuwana, objawi się w pełnym świet
le: że Krawiec jest nie tylko Mężczyzną, ale w pewnej mierze Twór
cą, Bóstwem. ( ... ) Człowiek zostaje przez Krawca przetworzony na 
Szlachcica, odzianym nie jed nie Wełną, ale także Godnością i Mi
styczny m Panowaniem - czy cały piękny gmach Społeczności sa
mej, ze wszystkimi jej płaszczami królewskimi i stułami papies
k imi, przez które organizujemy się z nagości i podziału w Społecz
ności, w narody, w całą kooperującą Ludzkość - czy to nie jest 
utworem jedynie tylko Krawców .. . ? 
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