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Stanisław Ignacy Witkiewicz. Witkacy. 

(1885-1939) - teoretyk estet}"1ki, malarz, powie
ściopisarz, dramaturg - był artystą wszechstron
nie uzdolnionym, oryginalnym, niepospolitym. W 
latach dwudziestych XX wieku jego twórczość 
1 prace teoretyczne za·wiodły go do grupy ar
tystów, którzy wytyczali drogę nowej sztuce. Wit
kacy od razu zajął pozycję radykalnie skrajną, 
prze.z co jego dramaturgia, choć grana w teatrach 
dwudziestolecia międzywojennego, była dość po
wszechnie uważana za bełkot, w najlepszym wy
padku ~ zabawny bełkot i musiała czekać ponad 
trzydzieści lat na pełne zrozumienie, precyzyjną 

analizę, przyswojenie 1przez publiczność. Nie obyło 
się jednak bez. nieporozumień, kłopotów insceniza
cyjnych, interpretacyjnych, pomyłek i rozczarowań. 
W roku 1956 Witkacy był awangardą, w 1966, gdy 
wszedł do repertuaru pierwszych scen polskiego 
teatru zawodowego, stał się klasykiem. Łączył lite
racką przeszłość ze współczesnością, zajął miejsce 
między Wyspiańskim a Mrożkiem. „Kurikę wodną", 
„Jana Macieja Karola Wście.klicę", „Wariata i za
konnicę", „Matkę" czy „Sonatę Belzebuba" grało 

wiele teatrów. Niektóre dramaty Witkiewicza, prze
kładane na obce języki miał)' swoje premiery za 
gTanicą. Witkacy napawał rodaków dumą, „zachwy
cał" publkzność i ciągle piętrzył przed realizatorami 
trudności. Maniera „udziwniania" sztuk Witkacego 
na scenie ustępowała przed postulowanym przez 
Konstantego Puzynę wystawianiem „po Bożemu" -
wszystko potraktować normalnie. Ale Witkacy nie 
tak prosto daw.al się załatwić jedną receptą. Nor
malnie, codziennie, ale przecież nie zwyczajnie. Ina
czej, ale nie dziwacznie. Jak? „Jak to uwidocznić 
na scenie? a?" - pytał Witkacy, gdy pisał swe dra
maty i pytanie to pozostawił teatrowi w spadku. 
Jego światopogląd, zawartość myślowa jego drama
turgii, wreszcie te at r jaki zawarł w swoich dra- · 
matach - to elementy składające się na wciąż fra
pującą teatr całość. 

„Szewców" pisał Witkacy w latach 1927-1934. 
Chronologicznie to ostatnia sztuka pisarza, który na 
świat i jego współczesne dzieje patrzył z przenikli
wością, ostrością i nieukrywanym przerażeniem. 

Miał Witkacy doświadczenia uczestnika 1 wojny 
światowej, naocznego świadka lutowej i paździer

nikowej rewolucji 1917 roku w Rosji. Gdy wrócił 

do niepodległego państwa polskiego historia dostar
czała faktów dalej: wojna polsko-bolszewicka {1920), 
faszystowski zamach stanu Mussoliniego (1922), na
rastanie faszyzmu w Niemczech i przejęcie (1933) 
władzy przez Hitlera. W kraju - przewrót Pił
sudskiego (1926), ostra walka stronnictw politycz
nych, proces brzeski (1930), kryzys, ożywienie walk 
klasowych. Widział schyłek kultury burżuazyjnej, 

sprzeczności kapitalistycznego świata, faszyzm, wre
szcie Tewolucję socjalistyczną, która miała stworzyć 
nową kulturę. Ta historia, te przemiany musiały od
bijać się w twórczości Witkacego. Nie wprost, jako 
kronikarski zaipis, lecz przefiltrowane przez jego 
własną interpretację, przemian historycznych, tra
giczną wizję losu kultury i jednostki. 

„Szewców" nie grano za życia Witkacego. Pierw
sze wydanie drukiem dramatu ukazało się w 1948 
roku w niewielkim nakładzi~. w oficynie krakow
skiego Czytelniika. Rygory lat socrealizmu nie do

.puszczały Witkacego do sceny w ogóle. Dzielił w ten 
sposób los wielkich romantyków i literatu.ry Za
chodu do re>ku 1955. 

Po raz pierwszy „Szewców" zrealizował w 1957 
roku Zygmunt Hiibner w Teatrze „Wybrzeże" w 
Gdańsku (scena w Sqpocie). Zapowiadana na 12 paź
dzierniika 1957 roku prć\ipTemiera nie d~zła do skut
ku w wyn:iik.u ingerencji cenzury. „Od tego czasu 
żyliśmy karmiąc się legendą. Piękną i pełną obie
cujących przYiPUSZC'Leń. (-) Owoc zakazany nabie
rał smaku coraz intensywniejszego, coraz bogat
szego" - .pisał Jerzy Koenig. Sensacją kulturalną 
1962 roku było dwutomowe wydanie „Dramatów" 
Witkacego ,przygotowane przez Konstantego Puzynę. 
Ale „Szewcy" jeszcze ciągle by.li tylko lekturą i nie 
tak znów szeroko dostępną, gdyż 'nakład „Drama
tów" nie .był duży. Realizacja w studenckim 
Teatrze „Kal.amhur" we Wrocławiu (1965) nie dała 
pełnej satysfakcji. Miała się liczyć inscenizacja w 
teatrze zawodowym, premiera oficjalna, pełna no
bilitacja. KTes oczekiwaniom na „Szewców" w pol
skim teatrze profesjonalnym położyły od razu trzy 
realizacje dwóch uznanych reżyserów: Macieja Pru
sa w Teatrze im. Bogusławskiego w Kaliszu (maj 
1971), Jerzego Jarockiego na scenie Starego Teatru 
im. Modrzejewskiej w Krakowie (13 .czerwca 1971). 
i Macieja Prusa w waTSZawskim Teatrze Ateneum 
(26 czerwca 1971). Gdy pisano o tych przedstawie
niach nie ukrywano rozczarowania, że „wieszcz się 



nie narodził'', „rzeczywistość teatralna nie dorów
nała legendzie", tekst „nie objawił prawd wielkich" 
i zawiódł w swej - jak mniemano - „przylegalności 

do czasów współczesnych . " Ale Prus i Jarocki -
jak pisał Jerzy Koenig w 1971 roku - „burząc le
gendę (czy mogli jej nie burzyć, skoro taka jest 
miara „Szewców?") ostatniej sztuki Witkacego, po
wiedzieli coś bardzo istotnego o teatrze tego autora. 
„Szewcy" mogą być nie największym dziełem Wit
kacego, a-le .przecież są (-) kluczem do jego teatru, 
wyzwolonego już ostatecznie z szaleństw absurdali
zujących dopowiadaczy Czystej Formy. (-) Tu 
teat·r rodzi się i żyje w planie treści." 

„Szewcy" są dramatem - najogólniej mówiąc -
o rewolucji. Autor osadził „Szewców" w konkret
nej atmosferze ideowej i stylistyce artystycznej lat 
dwudziestych. Można wszalkże dokonać iprzekładu 

tych treści na język nam bliższy . Nie na scenie. Na 
widowni. 

Rozmowa z reżyserem „Szewców'' 
Jerzym Krasowskim 

- W powszechnej opi1J1ii Witkacy jest ciągle 
jeszcze atrakcyjną legendą, choć wydawane prace 
o nim starają się wszystkie mity odbrązowić. Czy 
można ta!kże mówić o legendzie „Szewców"? 

Jerzy Krasowski: 
- Legenda to za dużo powiedziane. Są pewne 

fakty związane z realizacjami „Szewców" - zresz
tą nieliczne - które nie mówią nic o sztuce, nato
miast mówią o atmosferze towarzyszącej przygoto
waniom przedstawień. „Szewcy" to sztuka politycz
nie nieukładana, niegrzeczn~ i z tym, jak sądzę, 

związane są . owe wspomnienia teatralne. 

- Czy dzisiaj „Szewcy" są nadal taką sztuką? 

Jerzy Krasowski: 
- Nie wykluczyłem tego. 

- Czy można wiązać to z pewnym aluzyjnym na 
dzisiaj brzmieniem „Szewców"? 

Jerzy Krasowski: 
- Nie sądzę, żeby to była prawda, że „Szewcy" 

brzmią aluzyjnie. Sztuka stara się analizować fakty 
z życia społecznego i to czym się zajmuje .omawia 
wprost, bez aluzji. Inna sprawa jak ze.chce potrakto
wać to teatr. Poza tym nie tylko z tej warstwy 
składa się utwór Witkacego. 

- Jest także propozycją estetyCZiJlą autora, który 
w swoim czasie był twórcą tzw. teorii Czystej For'." 
my w teatrze. 

Jerzy Krasowski: 
- Teoria Witkacego niewiele dzisiaj wnosi do 

teatru. Witkacy był osobowością niepospolitą i wy
cisnął piętno tej osobowości na swych utworach. 
Jest jak gdyby sam dla siebie normą estetyczną. 



Ale w dalszym ciągu coś z tego dla teatru dzi
siaj wynika. 

Jerzy Krasowski: 

- Rzecz tylko w tym, że teatr z jakim walczył 

Witkacy w okresie międzywojennym dawno od

szedł w przeszłość. Dzisiejsze formy teatru są zde

cydowanie wyżej wykształcone i wracać do owo

czesnych bojów byłoby w równym stopniu nieporo

zumieniem, co wysnuwanie dyrektyw z jego teorii 

Czystej Formy. Inna rzecz - jak realizować Wit

kacego dzisiaj. 

- „Jak to uwidocznić na scenie?' - . pytanie 
wprost z Witkącego. 

Jerzy Krasowski: 

- To pytanie „wisi" nad każdym· realizatorem 

„Szewców". Jedno wydaje się być pewnym: wszyst

ko co wiąże utwory Witkacego z jego czasem, a n.ie 

przenika do nas, wszystko co w jego utworach jest 

z tamtych czasów modą - bo i tak często bywa -

musi dziś pozostać na uboczu. 

- Zatem nie znaki teatralne, nie tylko one ~ 
ale treść sztuki? 

Jerzy Krasowski: 

- Można do „Szewców" podchodzić jak do utwo

ru dotyczącego spraw polskich i szerszych - euro

pejskich. Każde z osobna stanowisko byłoby nie

słuszne - bo i polonocentryzm byłby przesadą 

i pchnięcie problemów w rozrzedzone powietrze 

uniwersalizmu także nie byłoby właściwe. Trzeba 

uwzględnić oba elementy. 

- Czytając dziś „Szewców" i wprowadzając ich 
na scenę mamy, a ściślej mówią~ winniśmy mieć, 

pewną motywację tej decyzji. 

J er~y Krasowski: 
- Mamy utwór, który jest faktem artystycznym, 

mamy świadomość kontekstu w jakim sztuka pow
stała. Ale zderzamy jej treści z własną świadomo
ścią i własnym uczestnictwem w życiu, które nas 
otacza. I jeśli w „Szewcach" znajdziemy dziś dla 
nas żywo pulsujące metafory społeczne - to jest to 
wystarczający powód, by grać tę sztukę. 

Tóruń, 25 marca 1982 r. 



STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

SZEWCY 
Naukowa sztuka ze „śpiewkami" w 3 aktach 

Sajetan Tempe, majster szewski 
Czeladnik I (Józek) 
Czeladnik II (Jędrek) 
Księżna Irina W siewołodowna 

Zbereźnicka-Podberezka 

Prokurator Robert Scurvy 
Hiper-Robociarz 
Gnębon Puczymorda 
Józef Tempe, syn Sajetana 
Strażnik 

Kmieć stary 
Kmiotek 
Dziwka 
Chochoł 

Towarzysz X 
Towarzysz Abramowski 

OPRACOWANIE TEKSTU I REŻYSERIA 

JERZY KRASOWSKI 

opracowanie muzyczne Roman Nowacki 

asystent reżysera Zbigniew Kasprzyk 

obsada 

Zbign-iew Szpecht · 
Włodzimierz Maciudziński 

Maciej Dahms 

Gabriela Sarnecka . . . 
Zbigniew Kasprzyk . · · . , . 

I Słaosmir 1..a•.1ando~ski\ MA~E \(, 1ASHVS\GI 
Andrzej Kosiedowski (adept) 
Józef Gmyrek · 
Janusz Wiśniewski (adept) 
Wojciech Szostak 
Janusz Wiśniewski (adept) 
Aleksandra Frań 
Michał Breitenwald (adsptt 
Wojciech Szostak 
Tadeusz Pelc 

SCENOGRAFIA 

ANTONI TOSTA · 

inspicjent Łukasz Morycińs.ki 

sufler Bogumiła Łukomska 

premiera w kwietniu 1982 r. 



Stanisław Ignacy Witkiewicz. Rysunek Bronisława Linkego. 

· Jest taki .rysunek. Linkego: ponury, pusty kraj
obraz, trzy czarne szkielety uschłych drzewek, na 
pierwszym planie twarz Witkiewicza; _ zza jego ra
mienia pat.r:.zy - ~u nam .druga twarz, drugi Witkacy. 
Portret pewnie by się Witkacemu podobał: ma tzw. 
dreszczyk -metafizyczny. Twarze jednak --,- twarzy 
jest tu o kilkanaście ~a mało. . 

Bo. też cała ta twórczość, jej stylistyka, idee . i lo.., 
sy, .to osobliwa his~oria. _Ba.rdzo polska, trochę eur~
pejska _i niesłychanie pogmatwana. Pogmatwana w 
kilku zna.czeniach. _Już wielość dyscypli:n, uprawia
nych przez Witkacego, l?udzi zakłopota~ie: malar
stwo, powieść, dramaturgia, teoria sztuki, teoria 
kul~ury, . ontolog~a 1 . wszystko bardzo i_ndywidualne, 
niełatwe do określen_ia jednym zdaniem, frapujące 
jako propozycj_a intelektualna, a przy tym splecione 
ze i:iobą, nierożłączne. Zaś tj.o wiefotorow'ości zain
teresowan Witkiewicza dołącza si ę _ \.vewnętizna„w1e
lopia~zc~yi.nowość tej twórczosći. 
:Jej wybuchówa. dyrianiik~·· 'kipi od spriec2;hych 
n·apię:ć. · Sderają . ·s:ię tu', · inforferują 'i . łączą nie.mal 
visżyitlde„ ·problemy ·arty-styczne _ dwudziesto-\vieci~ · 
nej awangardy wraz z dużą grupą zagadnie·n. 'póli.:. 
tycznych, · 'filozoficznych ·i - socjologicznych, „ gdzie 
żnakomite diagnozy ·1 hipl'.Ytezy zmieszały się z na
iwną · obsesją ; rzeczy. serio„ z - parodią ·lub ·św iado:... 
mym fantazmatem. A na · tę mieszank_ę, doś·ć juz' 
i· tatk intensywną , nakłada się' nasza sytuacja nara-· 
dowa, czte.rdzieśCi burzliwych lat niezbyt dla Wit.: 
kace·go łaska\Vych, ale przydających jego 'dziefo do· 
datkowych, · osobliwych znaczeń. W · naszych · oczach 
przemieszczają się ~kcenty, szydercza fantazja sta:-' 
je się obserwacją; obserwacja ·~ secesy~nym mi
tem, a wszystko razem nabiera · jakiejś nowej gory'
czy ~ goryczy. prekursorstwa i zapóźnienia zara
zem. Równie piekielnej zbitki nie było w polskiej 
liteTaturze . od czasu romantyków. Łatwo tu zajść 

do niką<l, idąc prostą drogą po nitce do kłębka: kłąb 
jest zbyt splątany, nitek zbyt wiele. Pozostaje wy-. 
snuć ich z kłębka tyle; ile się uda, w nadziei,· że 
całość wprawdzie się nie rozplącze, ale może stanie· 
się bardziej przejrzysta. 

Konstanty Puzyna 

ze wstępu do „Dramatów" Witkacego, 
Warszawa 1962 r. 
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Dyrektor teatru Marek Okopiński 

Zastępca dyrektora Jerzy Polkowski 

Kierownik literacki Maria Dworakowska 

Kierownik techniczny Wojciech Zoń. Brygadierzy sceny 
Zygmu'nt Trzciński, Józef Waligórski. Kierownik pracowni 
elektra-akustycznej . Eugeniusz Otremba . . Kierownicy pra
cowni krawieckich Bożena Jas_ińska-Kaczan, . E.uge.niusz 
Gapski. Kierownik pracowni malarsko-modelarskiej Edmund 
Zientarski. Kierownik pracownik perukarska-fryzjerskiej 
Barbara Jaszczak. Pracownia szewska Jan Borowiec. Prace 
farbiarskie Maria Brozdowska. Rekwizytorzy Maria · Górna, 
Bogdan Górny. 

redakcja pl'ogramu Maria Dworakowska 

cena I-5 zł 

:ZGT - zam. 418/82 - C-lł - 1000 szt. 


