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MIT „SZEWCóW"

„Wesele" dwudziestolecia międzywojennego ... To porównanie stanowi najwyższą miarę wartości „Szewców". Zgodnie
umaje się tę sztukę za najważniejsze i najdojrzalsze dzieło
Witkacego, niemal za sumę jego twórczości dramatycmej.
Wymiacza &ię także „Szewcom" wyjątkowe miejsce ~-naszej
drainaturgiri. Porównuje z „Nieboską komedią", wpisując
w ten sposób „Szewców" w wielką tradycję polskiego dramatu politycznego'. Jednocześnie podziw i zdumienie wywołuje nowoczesność 't wizjonerstwo społeczno-polityczne Witkliewicza. Przed trzydziestu laty (dokładnie w 1948 roku)
Konstanty Puzyna pisał: „Szewcy" to najgłębsza i z najciekawszej perspektywy przeprowadzona synteza wielkiego
mechanizmu stosunków politycznych w Polsce lat trzydziestych, synteza, jakiej nie dała żadna inna książka dwudziestoleoia ani żadna książka wojenna . Zarazem rzut w przyszłość i „reductio Polon.iae ad absurdum". Opinia Puzyny
stała się początkiem legendy „Szewców". Wystarczy w powyższym cytacie zamienić słowa „lat trzydziestych" na „lat
pięćd:zńesJątych", „lat sześćdziesiątych", „lat
siedemdziesią
tych", by zirozumieć przyczyny powstania i funkcjonowania
tej legendy. Istotnie, żadna inna sztuka Witkacego nie jest
tak głęboko uwikłana w polską tradycję literacką, jak właś
nie ta. Pojawiiający się w III akcie Chochoł z „Wesela" może
być niejako symbolem owych najważniejszych związków
z przeszłością. Ale nie tylko. Jest także zniliem tej problematy~i. ·która w polskiej literaturze była i zapewne bę
dzie nie tylko najisootniejsza, ale i -wiecznie żywa. Z tym,
że Witkacy dzięki swym doświadczeniom, jakich nie miał
żaden inny pisarz polski (służba w arm:i.J. carskiej w latach
1914-1917, . udział w walkach na froncie, a potem obserwowrurie z bliska dwóch rewolucji: lutowej i paźd:niernikowej)
nadał tej problematyce wymiar bard7liej uniwersalny. Jako
jeden z pierwszych potrafił ukazać mechanizm dwudziestowiecznych konfliktów i przewrotów społeczno-politycznych.
W „Szewcach" pasja demaskatorska Witkacego, zbliżająca
go do romantyków i . Wyspiańskiego, łączy się z nieZWYkłą
przenikliwością historiozofa, który niemal proroczo widzi
ro:ziwój wypadków i trafnie przewiduje przyszłość ludzkoś
ci. Trudno, by taki utwór w naszych warunkach nie stał się
mitem.
Decydujący wpływ na ukształtowanie się legendy „Szewców" miały ich losy sceniczne. Prapremierę „Szewców"
przygotowywał
Zygmunt Hiibner w Teatrze Wybrzeża
w Gdańsku. 12 października 1957 odbyło się pierwsze przedstawienie. Następnych spektakli już nie było , bo cenzura
nie dopuściła do oficjalnej premiery. Inscenizację odczytano
jako aluzję do aktualnej sytuacji, a reżyserowi zarzucono
„jałową", „bezpłodną, malkontencką, wyłącznie destruktywną negację" wszelkich wartości, która jak to wyjaśniono
oficjalnie w prasie - „z rewolucyjnością nie ma nic wspólnego". Wkrótce okazało się, że zdjęcie „Szewców" z afisza
i ostry atak na kierownictwo teatru były zapowiedz.ią „zamrażania" popaździernikowej
odnowy. Decyzja cenzury
przyczyniła się _do rozpowszechnienia poglądu, iż „Szewcy"
to sztuka o doraźnej sile politycznej, nabierająca aktualnoś-

ci w określonych momentach naszej historii. Njc więc
dz.:iwnego, że sztuka Witkiewicza znalazła się na indeksie.
Przez 14 lat nie odważył się wystawić jej żaden teatr zawbdowy. „Zakazany owoc" kusił jednak teatry studenckie
i liczne w latach sześćdziesiątych scenkli półoficjalne, działające przy teatrach lub pod patronatem dC>mów kultury.
Jako pierwszy sięgnął po „Szewców" w kwietruiu . 1961 r.
Jerzy Grzegorzewski, wówczas student łódzkiej PWSSP.
Spektakl przygotowany ze studentami tej uczelni pokazany
został na II Ogólnopolskim Festiwalu Kulturalnym Studentów i zdobył nawet nagrodę. Ośmieliło to aktorów bydgoskiego „Teatru Propozycji" przy Teatrze Polskim, którzy
przygotowali „Szewców" jako tzw. premierę przy stoliku,
czytając tylko swe role. W obu tych przedstawieniach tekst
był mócno okrojooy, pozbawiony wielu ważnych kwestii,
a nawet całych scen. 13 marca 1965 odbyła się premiera
„Szewców" w studenckim teatrze „Kalambur" we Wrocła
wiu, któr.a stała się wydarzeniem i przeszła do histocii polsldego teatru. Była to właściwie powtórna praipremiera, bo
po raz pierwszy tekst nie uległ skrótom, spektakl grano bez
żadnych przeszkód, a nawet objechano z nim prawie całą Polskę. Włodzimierza Hermana reżyseria „Szewców" - i cały
zespół obsypano najwyższymi nagrodami na różnych festiwalach i przeglądach. W samych superlaty.w ach pisała o spektaklu kirytyka. O sukcesie zadecydowało przede wszystkim to,
iż „reżyser i zespół po prostu :z.rozumieli tekst i zawierzyli
mu. Zagrali „po Bożemu" to tylko, co zostało napisane, zagrali z inteligencją, temperamentem, ·ironią i wyczuciem stylu,
wrażliwością na język i składnię, na wszystkie treściowe
bogactwa w nich ukryte. I wygra1i" (K. Puzyna). Przedstawienie skromnością i prostotą środków inscenizacyjnych wyraźnie odcinało się od
dotychczasowego sposobu grania
Witkacego, najczęściej mocno udziwnionego ~ epatującego
widza licznymi „pomysłami reżyserskimi". Nic więc d:zńw
nego, że spektakl jeszcze „za życia " obrósł legendą, która
sprawia, że dziś jeszcze za1icza się go do najlepszych przedstawień Witkacego po wojnie, a niekiedy nawet wyolbrzymia się jego wairtośoi, znaczenie, a zwłaszcza politycz.ną wy-

-----

mowę.

Po „Kalamburze" zag;ra1i jeszcze „Szewców" studenci po„Teatru Ucha .i Mózgu" (maj 1965) oraz zawodowi aktorzy teatrów szczecińskich, występujący pod firmą
Klubu „13 Muz" (22 listopada 1965), po czym znDwu skazano „Szewców" na banicję. Powód był oczywisty: sztuka
o zmieszczanieniu rewalucji, two.rzeniu się „czerwonej burżuazji" oraz -0 alienacji •i wynaturzeniach władzy brzmiała
w ~rugi.ej połowie lat sześćdz.ie«iątych nazbyt ĘJ.luzyjnie, by
mozna Ją było tolerować nawet na scen.kach studenckich.
Ten wyrok zbiegł się z triumfalnym wejściem W.i.tkacego na
sceny zawodowe i odkryciem jego twórczości przez św..iat.
Przez niemal wszystkie sceny polskie przeszła fala inscenizacji utworów Witkiewicza. W ciągu czterech lat (19661969) od.było się ponad trzyd7lieśoi ;premier, w tym kilka
prapremier. Coraz częściej pojawiają się jego sztuki w reper.tuarze teatrów zagran.i<:znych. R'Qśnie zafascynowanie
Yłit_kaco_wsk~ teorią teatrów, koncepcjąmi - estetycznym i
i h1stonozof1ą. Ale tym dotkliwJej dawala się odczuć nieobecność „Szewców"'. Przyczyniło się
to oczywiście c o
wzmocnienia ich legendy.
znańskiego

Po Grudniu 1970 r. zakaz grania tej sztuki zostaje uchylony. N.ad Po~ką__pęka bania z „Szewcami". Zaczęło się od
dwóch msceruzacJ1 przygotowa nych przez Macieja Prusa -
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w Kałiszu (2 maja 1971) i w warszawskim Teat.rze Ateneum (30 czerwca 1971). Pierwszą krytyka ocen_Uą wysoko, do
ch'ugiej miała wiele zastrzeżeń, ale rzecz J~na r~nans
premiery · warszawskiej był nieporównywarue
większ~.
. głównie zresztą z tego powod~, iż .s~wapliwie p~,~~ślano
w niej wszystko, co mogło · byc mrneJ lub b~rdZl~J J~wną
altuzją d'O a:k.tualnej syt1,1<?cj):.· Problematyka h1stor1ozo~cma
zeszła na dalszy plal, sztuka zmieniła się w skecz polityczny niezwykle żywo przyjmowany przez publiczność.
Kolejne premiery „Szewców" odbyły się w Starym_ Te~tr.ze
"<12 .czerwca 1971), w Teatr-ze Folskim V: Bielsku:-B1ałeJ (30
paźd?Jiem<ilka 1971), w Teatr.ze .im. Węgierkii w_ Białymsto~
(27 maja 1972), w Teatr:ze im. Jaracza w
(23 ~rua
1973), w Teatirze Współczesnym w. Szczecuue (_15 wn-zesrua
1974), w Teatrze ~m. Slemaszkowei. V: _Rzeszowie (1 mairca
1975), w Teatr.ze im. Firedry w Gme1ID1~ (19 grud!IDa 1975~:
Ponadto piremiery praygotowały teatrzykli studenckfi.e „Stem
z Wairszawy (kW'.iecień 1971) i „S7lkodagadać" z Częst.ocpowy
(lu-t y 1972). Zagrano „Szewców" w krakowSlk1eJ · PWST (19
~dni.a 1974).
Tej p<>ipulairn'Ośoi „Szewców" towarzys~y jedi:ak P.ogłę_~
biające się uczucie niedosytu. żadn~ bow:ier:i z il!l1Scei:i1za?J1
nie stała Się tym, ·czego pow_szechnie oczekiwano: w1e~1m
wydarzeniem - może na miarę prapremiery „W~s.ela potwierdzającym wszystkie walory prQ.blematyki n załety
fOO"ITlY utwQI'IU. Nawet przedstawuenia w Starym Teatrze
i w Teartlru Jaracza, przygotowane przez tak WYbitnych r~
żyserów jak Jerzy JaToc.kli
i Jerzy Grzegorzewskii, me
wszystkdch usatysfakcjonowały. Jak!ie by~y tego_ P?woc;iy?
zabrzmi to może jak pan-adaks, ale mewątpliwue Jedną
z głównych przyczyn była właśnie legenda „Szewców".
WrukliWlie 1pisał o tym po pierwszych premieirach Je;z_y Koenig: „~żał ten tekst przez lat bez mała czter~:z.1esc:a. naJpierw w ogóle memany, potem od _1948 roku J~yrue czytały z aien!kiej książoo:z.lci krako~k.iego »Czytelnika • .. Przetoczyła się w tym czasie przez śwnat historia, ~hw1larru dra~
matycznie wnosła, chwilami jakby na:tchmona o~razarm
bezsensu <rodem właśnie z Witkacego. Lezał tekst ruegrany
i puchł od W[risywa111ych weń pra:ez potomnych doświadczeń
pokoleń następnych, które same nic o _sobie w t~atrze poWliedzlieć nie potirafilły. Puchł i ogrom!lliał ponad miarę w~as
ną, utwierdzając nas w mniemaniu o jego przylegal;noścu dp
c:r.as6.w współczesnych tym niefortunnym faktem, ze ciągle
czasy nie były po temu, aby mógł być grany. Owoc zakazany nabierał smaku coraz intensywniejszego, coraz bogatszego. Wyobrażany smak owocu zakazanego znamy to
przecież gdy rz lektw-y tylko pomawa1iśmy przez kilka lat
Ko1rdia;,.a"
Wesele" i „Noc !listopadową", „Dwa- teatry"
i' Nie-Boską':• - zdaje się kil:yć setki niespodzianek li kuszą
cy~h obietnic. Jak przykre bywają rozczarowania, gdy TZecz
wraca do wymia;rów zwykłej codżiennośoi. Gdy „Szewcy"
są już tylko jedną z wielu sztuk Witkaceg~. Kończy się wt~
dy okres szeptów tajemniczych, zaczyna się kłopot znacz.me
ba'l"d:zliej przyziemny: kłopot realizatora teatralnego, któn"y
jako pieTIWSZY stawli czoła wzburzonej rzeszy wiernych. Powiedzą: ty>lk.o to śmiał zauważyć w „Szewcach" kab~.re
tową parabolę, która może znaczyć nic albo wszyst!<o, kilka
budzących chichot aluzyjek, przedrzeźnianie dwudt1estolec1a
międzywojennego, zabawę z językliem ! wreszcie apoteozę
kobiety fatalnej ..."
Przyczynę dirugą wskaz.ała Marta Fik, tytułując swą irecenzję „Jak to uWlidoc:m'ić na scenie?" Jak wystawiać

Lo.ctzi
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„Szewców", by nie zredukować dch problematyk.i do zewnętn.nej waTstwy współcześnie brzmiący-eh aluzji, żeby
nie dopuścić do tego, aby „ostrość, a nawet celność pollitycznego dowcipu mogła zastąpić weę utworu, nawet jeśli
idea ta zasadza s1ę na nieufności wobec wszelkich weologii ?" Zadaruie okazało się ka1rkołomne, a nawet - nli.ewykonalne. Nic więc d:Zliwnego, że dnsceruia.atoirzy najczęśdiej wybierali - jakby wesz.tą pod presją legendy ut.woru - receptę najłatwti.ejszą i niezawodną: formę kaball"etu lub szopkli politycznej, w których liczą się przede wszystkim aluzje
i aluzyjk~, elementy saty.ry i parodili oral'L celnie brzmiące
dowcipy. W ~ltacie ta najbard:rJiej pesymistyczna ze
wszystkiich sztuk Witkacego, za.wieraijąca traglcmy „obraz
końca ludzkości, na.malowany prz;ez ozłowlieka najgłębiej
zr()'ą>aczonego i nienaWlidzącego wszystkich i wszystkiiego"
(J. Błoński) budziła śmiech~ ogólną wesołość.
Kto wie, czy wkirótce legenda „Szewców" nie :z.mairłaby
natura.Iną, gdyby nie po.wtórzył się dobrze z.na.ny
proceder. Od roku 1976 „Szewcy" 7IDikają z repertu.a.ru polsklich teatrów. W minionym pięcioleciu odbyły się zaledwie
dwie premiery - w Teatrze W~półozesnym we Wirocław:iu
i w Teatrze Płookli.m, przy czym pierwsze przeds.ta.wienie
grano niemal konspiiracyjnie w sali Domu Lekarza.
śmieroią

Tak 0<to dzieje scenliazne „Srewcó.w" łączą się ścJśle rz naW ich legendziie dostraec mo2Jna jak
w :zrwieroiadle meandiry tej histonii, jej zad.z.iwilający ;rytm
i dramatyzm pra•w nią rządzących. Sięga się po tę szukę
w momentach zwrotmych' jakby szukając w ·llliej klucza do
:z.rozumienia aktualnej sytuacji, Sztuka· odsłarniająca mechanizm przeW1TOtów polii.tyCilll'lo-sipołecmych moie się do tej
roli nadawać jak żadna inna w polskiej diramatu:rgioi. Ale
pairadoks „Szewców" polega na tym, iż w pewnych Oikresach
o wJele bairdrz.iej :znacząca staje się 'ich nieobecność w teatrze. Wtedy rośnie znac:z.entie legendy. Dlatego też ii.eh poWII"ót na scenę wzbudza tyle nadzoieli i oczekiwań. W ten
sposób „Szewcy" stały się - właściwń.e na przekór posta•w ie
i poglądom autora - dramatem nModowym. „Również z tej
sztuki Wlidać - pisał I»'Zed 16 Laty Adolf Rudnicki - jak
głęboko sięga choroba czy właściwość Literatuiry polskli.ej:
nie może ona w ogóle odejść od spraw nall"odowych; kari:dy
z pisairzy polsklich mairzy właściwii-e o napisaniu „Wesela"
czy „An tywese la" ... "
szą powojenną hLstorią.

Można spodziewać się, że W.kirótce „Szewcy" pojawią się
w repertuarze Wlielu teaitrów. W lutym -Odbyła siię już premiera w Jeleniej Góirze. Natomiast otwarle 2Xl\Staje pytanie,
czym będzie dla nas ten drnmat po SierpIJliu. Czy :z.nO!Wu
tylko lmbaretem polityc:z.nym, czy też w nowych warunkach
potrafilmy dotrzeć do jego głębszych warstw i w pełni zrozumieć memento hlstoriowficzne autora? Dzi$, zanim 11ię ta
sprawa rozstrzygnie, możemy tylko łud21ić się nadzieją, że
nie powtórzą się już powody, które tworzyły legendę
„Szewców" ...
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(Witkacy o sobie)
„W cieniu uśmiechu kretyna" -

„Wracając do opinii publicznej: bylem i jestem dotqd. nałogowym palaczem, waiczącym bohatersko od lat dwudziestu
ośmiu ze straszliwym przyzwyczajeniem. Do pewnego stopnia można by mnie uważać w pewnych okresach za nałogowego pijaka, o ile za takiego (różne są standardy-wz_or.ce) uzna się kogoś, kto urzyna się przeciętnie ra7 nG: tydzi~n,
potem nie pije miesiąc albo i więcej i który .miał J~dną Je-

zamiast biografii

„Czy jest możliwe w jakim cywiiizowanym kraju, aby
musial walczyć o wyższy poziom literatury i krytyki
artystycznej i aby byl przez dwanaście lat tej walki albo
ignorowany, albo gnębiony bez wyboru środków przez całą
niemal sferę literatów i krytyków - i żeby mimo jego sprecyzowanych poglądów nikt z nim rzeczowo nie dyskutowal,
a tylko wszyscy systematycznie utrącali? Dziwne...
Każdy
mądry i uczciwy człowiek, który czytał moje prace i polemiki, musi jedną rzecz przyznać, że nie chodzi mi o osobiste korzyści, tylko o . idee. W tym rzędzie idei, które mnie
zajmowały i których wcielenie uważałem za korzystne dla
naszej sztuki i społeczeństwa jestem i bylem zupełnie
osamotniony."

Autoportret
,·

w życiu pięciodniówkę (a propos pewne; premiery _sc~
nicznej - okoliczność wysoce łagodząca) i do dzzeszęczu
trzydniówek, i który nigdy nie c~lal wódy rano przy goleniu
się. Ale nigdy nie bylem kokainistą --:- temu przec_zę ~ta
nowczo mimo że dla wielu perwersmnych kretynow t to
moje o'świadc;enie może być właśnie dowodem za, a nie
przeciw. O ile można by mnie nazwać okresowym pijakiem,
Wochensiiufer" na przestrzeni lat dziesięciu, to propono~ałbym nazwę ;,Quartalkokainist" w okresie trzy_letnim, i. ta
z dużą przesadą. (. .. ) Nigdy nie bylem morfinistą, ma3ąc
idiosynkrazję do tego specyfiku (.„) ani eteromanem, z powodu jakiegoś braku zaufania do eteru, mimo że. używalem
go parę razy w życiu: z wódką i przez wdychanie. ( ... ) Tak
więc stanowczo odpieram zarzuty co do nałogowego u~ywa
nia wyżej wymienionych preparatów,
P'.Zy~na3ąc ~ię ~o
sporadycznego używania peyotlu i maskalzny („.). Rowme.z
przeczę przy sposobności, jakobym oddawał . się h?moseksualizmowi do którego czuję wstręt na3wyzszy; 3akobym
żył plciowd z moją syjamską kotką Schyzją ( (.„) którą bardzo
lubię, ale nic poza tym) i jakoby nierasowe zi:esztą kocięta
z niej zrodzone były do mnie podobne, ( ... ) Jakobym był
blagierem i rzucał się na' kobiety przy lada sposobności, jakobym uwodził mężów żonom, chodził we fraku (. .. ) na Gi~
wont pisał sztuki sceniczne dla kawału, nabierał i kpił,
i nie 'umiał rysować. Wszystko to są plotki wymyślone przez
jakieś obskurne baby, kretynów i idiotów, a nade wszystko
przez draniów chcących mi zaszkodzić. Odpieram te znane
mi plotki i z góry te wszystkie, które krążyć jeszcze o mnie
w Zakopanem i jego przysiółkach będą. Szlus."
.
„Jestem jak jakiś nabój wysokiej marki eksplozywności
leżący spokojnie ńa łące. Ale dokąd nie ma armaty i nie
ma mnie kto wystrzelić. A tego sam nie potrafię muszę
mieć ludzi."
dyną

ktoś

'

.J

„Są bezwzględnie ludzie, którzy mają pecha. Oczywi~cie
mojego pecha nie Qddalbym za wiele sław i majątków, ale
przecież jest on dość nieprzyjemny. Stworzyla się legenda in
minus i z tą postacią legendarną wielu walczy zupełnie
apriorycznie, nawet nie wiedząc dobrze, o co chodzi. Jest
cala kupa durniów chcących wmówić, że ja ·się bawię i nabieram, a potem się zdemaskuję i będę się .~miał. Inni idioci na podstawie tego, .że większą część życia spędziłem w
Zakopanem, deprecjonują wszystko, co zrobiłem. Są także
dziwne kretyny, które na podstawie deformacji w moich
sztukach uważają, że nie należy mnie traktować na serio.„
Jeśli mówię poważnie, to każdy matoł oczywiście się nudzi,
bo mu się myśleć nie chce. I tak jest ze wszystkim."
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Stanisław

Ignacy Witki.ewicz
NIEMYTE DUSZE

(wyjątki)

A Polska z niedos.złej czy też raczej zdeformowanej mę
czenndcy stała się z wyk ł y m państwem obecnej chwilti.
~ ... ) Cy1_iin~ry,
przyjęcia,
ordery, rposuriięaia, posunięcia
'1 posuruęcia ale idei ~erowniczej nie ma J przy tym
składzi.e i rozkładzie stil d2li.ałających być nawet nie może.
Idei me mo:ilna szukać li sztucznie jej wytwarzać: ona
musi być w masie narodu i trzeba ją tylko ogniskować
albo trzeba ją ze swych najgłębszych bebechów spontanicznie w jak.imś szale twórczym s two r z y ć.
10

Czy jest gdz.ie tylu nieudanych ludzi, co u nas '> (...) Każ
dy Polak jest nie na swoom miejscu, każde miejsce jest dla
niego za niskie. I mogłoby tak być, o ile do zajmowanlia
miejsc wyższych dążyłoby siię przez rzetelną pracę, uczciwy
wysiłek i wytwarzanie realnych wartości, a nie przez wydymanie swej pustki do rozmiarów fikcyjnej, urojonej rzeczywistości. Czy gdziekolwiek jest tylu ludzi nie spełnia
jących swych najprostszych obowiązków, co u nas ? Każdy
wie, że tylko realnym wysiłkiem może wydobyć się ze stanu,
któiry wydaje mu się nieodpowiedni. Wyłamują się z tego
prawa tylko oszuści, złodzieje, bandyci i zbrodniarze. U nas
jest jeszcze jeden środek : n a p us z en i e, który w gruncie rzeczy jest wprost zbrodniczy. Ktoś pow.iedz.i.ał słusznie:
(...) „Można nabierać pewnych ludzi cały czas, można nabierać wszystklich ludzi ·pewien czas,
al e n i g d y n i e
można
nabierać
wszys·tkich
ludzi cały
czas."
Zagwazdranie ogólne, fazdrygulstwo (fastrygowanie połączone z bałagulstwem), i gnypalstwo (grzebanie palcem w
tym, czego traktowanie wymaga precyzyjnych instrumentów) doozło u n.as .do takiich szczytów, że już łagodnie mówić
i pisać o t'.Ym nie można.
T:rzeba zacząć walić w mordy, myć niechluj ner pyS'ki i gło
wy trząść, i łbamli z,afajdanymi walić o jakieś c;hlewne ścia
ny z całych stil, bo naprawdę, jak przyjdą wypadki przerastające naszą epokę obecną łatwych tryumfów w Lidze Narodów czy czymś podobnym - to mogą zastać już
ruie naród, a kupę płynnei, zgni1iz.ny ...
Puszczenie się z jednej strony wywołuje płaszczenie się
' Z drugiej. Dwie te właściwości są ze sobą w ścisłym związ
ku funkcjonalnym. Na ile ktoś się napuszy, na tyle będzie
żądał, aby się przed ntim płaszczono, a o 1ile ma egzekutY':\'ę,
będzie to faktycznie przeprowadzał. Serwlilizm tak u nas
roa:wiruięty nie jest tylko wynikiem niewoli tylko dalszych
epok szlacheckliej demokiracji (pseudo). Płaszczący się szerepetkowtie (mimo równości szlacheckiej „na niby " z wojewodą) musieli stię potem odgrywać i zaprowadza1i jeszcze
g01rSze puszenie się wobec „niższych " od siebie. Biedny
rprzedstawioiel o.strutniej warstwy nie miał się przed kim
narpuszyć „warstwowo" mógł to robić tylko prywatnie,
w stosunku do rodziny i zwierząt domowych. Na tym polega też ooławliona w historii Polski (jak nigdzie chyba) tzw.
„pry;wata" .Niemyta dusza wymyśla często na wszystko
i wszystkich, wszystkich krytykuje (be~płodnie) i poniża jest to jej jedyny sposób wyniesienia się nad siebie li linnych.
Robi na mn~e wrażenie, że cała Pols.ka odrodzona jest zbyt.
napuswna, a zbyt mało realna.
Znana zasada: „nie ruszać, żeby nie śmierd:ztiało", jest
u nas stosowana zbyt nagminnie. Nie rozbabrywać, ale
rozdrapywać traeba wszystko, o !ile nie chcemy w szybkim
tempie stać się społeczeństwem nieudałkćw psychicznych,
umyfilowych i społecznych (właśnie) zagwazdrańców.
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Lech Sokół
SZEWCY (urywek)

świat

totalnie groteskowy

Podział na akty w „Szewcach" n.ie jest jedynie formalny,
jak często bywa u Witkiewicza. Nie są to bowiem oddzielne
obrazy scenicme, a wyraźnie odgraniczone od siebie, głęboko
różniące się odcinki akcji. Struktura dramatyczna „Szewców", mimo całego skomplikowania i bogactwa tej sztuki,
jest klarowna i dość prosta. Akt I ukazuje przeżarty dekadencją świat kapitalizmu oraz wzajemne stosunki trzech
klas społecznych: robotników (rzemieślników) będących na
s pod:z.ie hierarchii społecznej, przeżytej już całkowicie arystokracji i burźuazyjnego establishmentu, który w osobie
Roberta Scurvy pragnie nobilitacji, jako klasa nuworyszów ,
i cierpi na bolesną odmianę snobizmu. Akt kończy się wtargnięciem Dziarskich Chłopców pod wodzą Scurvy'ego, który
właśnie postąpił wyżej w hierarchii czynów. Szewcy i Księż
na :z.ostają aresztowani pod. bardzo znamiennymi zarzutami:
„Tu jest gniazdo najohydniejszej, przeciwelitycznej rewolucji świata - oskarża Prokurator - chcącej sparaliżować
wszelkie poczynania od góry - tu rodzi się ona pomocą
perswazji nienasyconej samicy, renegatki jej własnej klasy,
a ostatecznym celem jej - babomatriarchat ku pohańb>ie
niu męskiej, jędrnej siły ... " (D II, 534). Widzimy zatem, że
Księżna została w tym oskarżeniu mianowana ideologiem
rewolucji seksualna-politycznej niby damski Herbert Marecuse A.D. 1934. W poprzednich dramatach kobiety ujarzmiły jedynie poszczególnych samców, Księżna Irina pragnie
okiełznać całe społeczeństwo. Oskarżenie to okaże się, jak
zobaczymy, prawidzii.we. Na Sajetanie ciąży inne oskarżenie:
jest on „prezesem tajnego związku cofaczy kultury". Akt II
ma miejsce w więzieniu, a kończy go jedno z najbardziej
zadziwiających wydarzeń w sztuce: bunt szewców w wię
zieniu, który niespodziewanie okaże się rewolucją. w akcie
III dekadencja szewskiego systemu społeczno-politycznego
zostaje bezlitośnie obnażona. Następuje próba swoistego zamachu stanu Księżnej w atmosferze końca świata. Jednakowoż babomatriarchat narazie załamuje się, choć może zapanuje w przyszłości. Towarzysz Abramowski i towarzysz X
zapowiadają nową erę. Erotycz.ny zamach stanu i jego spa lenie na panewce oraz zapowiedź nowej epoki to dwa wydarzenia zamykające dramat, który posiada w istocie dwa
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wydarzeniami II aktu sztuki. Pierwszy, jeszcze całkowicie
nieświadomy impuls, jaki otrzymują szewcy, ma charakter
erotyczny, erotyczny a rebours. Cierpią męki pożądania
pracy i kobiet - na tym polega kara. Kiedy Robert Scur\'Y
gorączkowo otwiera drzwi dzielące go od Księżnej, Sajetan
doznaje uczuć uwznio ś lających i koncentruje się jedynie na
pracy: „I to takimi rzeczami, takimi problemami zajmuje
się ta banda gorszy się majster szewski - eine ganz konzeptionslose Bande - gdy my bez pracy konamy jak ścier
wa . („.) Nawet kobiet mi się nie chce z tej cz y's t_e j żądzy
sfabrykowania czegokolwiek bądź" (D II, 557; podk. moje L.S.). Słowo „czysty" jest tutaj - zauważmy - dwuznaczne. Do tej niespodziewanej czystości dołączają się chórem
Czeladnicy i w chwilę potem Sajclan już wie, co mają zrobić: „Jestem wprost olśniony n·ową ideą od ś rodka!! Hej,
chłopcy: rozwalmy te nędzne, dziecinne balaski i pracujmy
wraz natychmiast jak diabły. Bierwa się'' (D. II, 557).
- Podnieceni okrzykami majstra, wygłodn iali dlugim (wieloletnim?) lenistwem, rwą się do dzieła. Ale ich zamierzenie ma w ich intencjach zasięg bardzo skrornny. Ten „gwałt
pracowników nad pracą" obliczają na pięć minut, w czasie
których chcą użyć za dziesię<:iu, „zanim nas skują i zmasakrują" (D II, 557) jak mówi Sajetan. Ale pra ca rychło
WYmyka się im z rąk, przeradza si ę w auto nomiczną si lę,
która rządzi nimi, nie oni nią. „Coś zaczyna być wariackiego w ich pracy" (D II, 558). Scurvy mówi do Księżnej:
„Patrz kochanie, za gorączkowo pracują . W tym jest coś
strasznego. To nowa epoka jakaś się zaczyna czy co, u diabla sta.rego'!!". (D II, 558). Nowa epoka rzeczywiście nad chodz.i. „Praca sama w sobie (... ) - Arbei tan und filr. sich"'
(D II, 559) obejmuje władzę. „Uszewczają się" pachołki
Gnębona Puczymordy i spełnia się obawa Prokuratora, że
„to się wyleje na miasto i wtedy caput" (D II, 561). Widzimy
zatem wyraźnie, że szewcy doszli do władzy mimowolnie,
przez przystanek. Nawet nie doszli: uruchomili niewiadomy
proces, który ich wyniósł na szczyt:x_ władzy, ale już jako
marionetki!

„,

zakończenia.

Bunt szewców dokonuje

się

w bardzo dziwnych okolicz-

nościach. Ta rewolucja ma podłoże seksualne i nieświado

me.

Niekończące s ię

dyskusje

dominują

zdecydowanie n ad
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DO PRZYJACIÓŁ LEKARZY
Do Was się zwracam z przyjaciół, Lekarze,
Specjalnie. do Was, nie do innych właśnie,
Za pewne rzeczy niech Was nikt nie karze,
Zaraz ten problem możliwie przejaśnię.
Wszyscy to mówią, żeście truli zdradnie
Mnie dla rysunków mych aż tak bajecznych,
Ze było świństwem, a nawet nieładnie,
Dawanie jadów mi tak niebezpiecznych.
Biednemu właśnie pseudo ach artyście,
Co w trans popadłszy rysował bez liku,
Do tego prędko, żle, lecz zamaszyście
Aż do rannego prawie kukuryku.
Wszystko to kłamstwo! Wiedzieliście dobrze,
Żem tytan prawie, ach aż nad tytany.
'
Dlatego właśnie dawaliście szczodrze
Mnie to, co lubią wszystkie narkomany.
Eukodal, Eter, Heroinę i Haszysz,
I Meskal z Koko, nie licząc już wódy,
I Peyotl straszny (precz, o wizje! A kysz!)
Papier i pastel gotowiąc już wprzódy.
Właśnie ceniłem

w Was to zaufanie,
Do mnie, którego zawsze byłem godny,
Mnieście wierz~Ii. nie byliście dranie,
Bom nigdy nie był narlrntyku głodny.
Jako takieg(), powtarzam z uporem!
Dla „Sztuki" tylko wciągałem te jady,
Każdym ach ciała mego wręcz otworem,
A cel tych szpryngli nie miał nic ze zdrady.
Wartość tych kresek, tak dziś pogardzanych,
Oceni kiedyś jakiś przyszły znawca,
Nic w nich, ach, nie ma modern udawanych,
Dyletantyzmów szewca albo krawca .•

Tej Polsce biednej te kreski służą
I niech Jej chwałę niosą aż w Slowcję •
I niech, gdy patrzą na nie, się nie dłużą
Chwile tych wszystkich, co miewali rację.
Tylko mi order jaki ach przypnijcie
Choć najnędzniejszy , zaraz-by po śmierci
Na mą trumienkę i jadem rzygnijcie,
Gdy ja odkrzyknę Wam „a rivederci".

A gdy to na\vet będzie niemożliwe,
niech złoty laur PAL-u
Wyjmą z mej szafy dłonie nieżyczliwe
(Nikt się ach przy tym przecie nic zawala).

z ostatniej biedy,

Niech na mej własnej złożą go poduszce,
poniesie za mną skromną trumną
Jakieś dziewczątko o dość zgrabnej nóżce,
Z twarzyczką nawet względnie dość rozumną.
Którą

* Do

Jurgowa , Zdziaru , Podspadów itd.

Idż księżniczko między ludzi
Idź i myśli piękne budż
A gdy myśl się piękna zbudzi
Sama zarżnie wszelką chuć.
Więc gdy Jaś Ustupski i ja

Równem durnie wobec Was
Gwazder w nas (ach) niech nie mija
Zaklajstrujmy wszelki kwas.
Bo zważcie to dobrze u siebie
że czy ma być w piekle czy w niebie
Ni tu, ni tam się nie zbłaźni
Ten który chodzi do łażni.
20 .111.1935 ZakopanefBystre (nasze kochane)

Już na odwieczerz dzwonią
dojne byki i pachną świeże
dożynki, a Anioł Pański
pieje po zapłociach
o dzieżę świeżego miodu
Taki był nastrój
kiedym tu był
wicie he, ~e,

Sam nie umiałem tak robić na trzeżwo,
Nieraz sam siebie podziwiałem skrycie,
Choć po seansie nie czułem się rzeźwo,
Strasznie się wtedy przedstawiało życie.

DZIAŁACZ

Tak więc te kreski, lecz chwalić nie będę
Ja siebie więcej, bo samochwał śmierdzi,
Na przyzbie sobie staruszek zasiędzie,
Taki dobrutki - nikogo nie sierdzi.

Ja jestem demon stosowany,
Nadprogramowo sobie żyję.
Ja tworzę świat - dotąd nieznany,
Cóż, że sam przy tym z lekka tyję.

Ma śmierć powolna, co przyjść ach nierada,
Zaraz tu po mnie, tak dziś albo jutro.
Żegnaj mi, zgrajo lekarzy - nie zbada
Nikt mnie z Was nigdy, zdjąwszy drogie futro.

Tak jako ptaki na zdechłym narwalu,
-Tak my, działacze, żyjemy na masach.
Pieniądz zmieszczamy w brylancie, w opalu,
Albo po prostu w wertheimowskich kasach.

Żeście

życic nas mija i patrzy ze śmieCbem,
Jak nad zagadką stoimy bezradnie,
Jak złotą piłką bawimy się grzechem.
Czas przeklinając, co sny nasze kradnie.

mi dali rysować tak byczo,
ze szczęścia, dzięki Wam, doktory!
Niechaj tam inni z wyrzutów skowyczą,
Jam ani nie był , ani jestem chory.
Wyjąc
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„W oboj~nych murach krajowego Ciemnogi·odu - „Kassandra w Pacano~ie" - pozostał nie7'rozumiany, ączekują
cy potopu, bezs1ln1e patrząc, jak spełJliają się coraz !inne
jego przewidywania."
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