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Stanisław Ignacy Witkiewicz stanowił najbardziej nie
zwykJą i najwszechstronniejszą osobowość artystyczną w Pol
sce pierwszej polowy XX wieku. Chociaż za życia był przed
miotem burzliwych sporów z powodu swoich oryginalnych 
poglądów i niekonwencjonalnego trybu życia, współcześni 

nie doceeiali trwalej wartości jego dzieł, a prawdziwe uzna
nie zyskał pośmiertnie, najpierw w Polsce po liberalizacji 
roku 1956, a w następnych dziesięcioleciach w Europie i Ame
ryce. Dziś, kiedy jego dramaty zostały przełożone na kilka
naście języków i są wystawiane na całym świecie, Witkie
wicz zaczyna zajmować należne sobie miejsce w szeregu 
naczelnych po5taci europejskiej awangardy międzywojennej, 
jednak pełny zakres i natura jego osiągnięć nie doczekały się 
jeszcze opisu i oceny. 

Będąc płodnym twórcą w wiciu dziedzinach sztuki, Wit
kiewicz pozostawił olbrzymią spuściznę złożoną z prac 
malarskich, dramatów, powieści i prozy krytycznej; niektóre 
z tych dziel zaginęły, innych nigdy nie ogłoszono, a wiele 
jest praktycznie niedostępnych, ponieważ ich nie wznawiano. 
W powstawaniu całej tej obszernej spuścizny szczególne 
miejsce przypada własnemu wybujałemu temperamentowi 
Witkiewicza i jego niezw·yklym doświadczeniom, jak również 
śmiałym koncepcjom na temat sztuki, filozofii i historii 
cywilizacji. Wskutek tego w recepcji pisarza i malarza 
musiały się zacierać granice między życiem artysty a jego 
dziełem( ... ) 

Witkiewicz był oryginalnym filozofem, choć samoukiem 
w tej dziedzinie, błyskotliwym i przewidującym krytykiem 
kultury masowej, społeczeństwa postindustrialnego i tendencji 
totalitarnych, a także pionierskim rzecznikiem teatru skraj
nie nierealistycznego, który nazywał Czystą Formą. Jednak 
teorie Witkiewicza, aczkolwiek ciekawe i doniosłe, stawały 

na zawadzie bezstronnej ocenie jego dziel literackich i bar
dziej przeszkadzały, niż pomagały w zrozumieniu dramatów 
l powieści. Zainteresowanie teoriami estetycznymi Witkie
wicza odwraca uwagę od samych dzieł albo też sprowadza 
je do ilustracji poglądów filozoficznych lub wyrazu osobi
stych przekonań.( ••• ) Sam proces twórczy jest zagadnieniem, 
na którego temat prawie zupełnie milCZ) teoria Czystej 
Formy. Witkiewicz-estetyk jest niesłychanie powściągliwy 

w wypowiedziach, które mogłyby rzucić światło na genezę 
i kompozycję jego własnych dramatów i powieści, a cała jego 
twórczość krytyczna daje niewiele podstaw do analizy ich 
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formy czy treści. Poetyka Witkiewicza jest oaólnłkowa 

i abstrakcyjna( ••• ) 
Wreszcie filozofia Witkiewicza i jego pogl11dy społeczne, 

polityczne i estetyczne sluż11 za punkt wyjścia dla jego wy
obraźni dramaturgicznej, nadającej dynamizm i walory tea
tralne najzawilszym wywodom i najbardziej osobistym prze
konaniom. Witkiewicz był przede wszystkim artystą, umysł 

jego z nawyku działał w świecie akcji dramatycznej, obrazu 
i dźwięku. Idee pojawiające się w jego sztukach i powieściach 
przekształcają się w obrazy i dają początek scenom. Pojęcia 
w Witkiewiczowskim świecie przedstawionym mają zmysłową, 
fizyczną obecność, myśli nabierają koloru i przyoblekają 

się w kształt, a dialektyka filozoficzna zyskuje barwę głosu 
ludzkiego i wykonuje odpowiednie gesty( ... ) 

Określone tradycje literatury polskiej niewiele pomagają 
w zrozumieniu dzieła Witkiewicza i dlatego można zrezy
gnowa~ tu z ich omawiania. Owe tradycje narodowe były 

właściwie całkowicie wrogie i obce Witkiewiczowi; nie 
udałoby się umiejscowić go we współczesnym mu polskim 
świecie literackim, który go wyśmiewał lub ignorował i dla 
którego sam pisarz czul pogardę. Z wyjątkiem starego 
przyjaciela i mistrza, Tadeusza Micińskiego, pisarze bliscy 
sercu Witkiewicza byli odlegli w czasie i przestrzeni: Szekspir, 
Poe, Strindberg i Conrad. 

Witkiewicz nie był uczestnik.iem iadnego prądu, nie wy
znawał żadnego - izmu, jako pisarz nie wchodził w skład 
żadnej grupy. Nie czuł się nawet człook.lem własnego lite
rackiego pokolenia: odrzucił je niemal totalnie i adresował 
swoją twórczość nie do własnej epoki, ale do przyszłości. 

Żył i pracował w odosobnieniu, nie zrozumiany i raźąco 
nie doceniony w Polsce, a całkowicie nie many w szerszym 
świecie( .•. ) 

Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że rozwój pisarski Wit
kiewicza był pełen paradoksów, los jego twórczości obfito
wał w anomalie i nierozwiązalne sprzeczności. Zaczął pisać 
dramaty w XIX wieku jako dziecko, swoje główne · dzieła 

literackie stworzył w latach dwudziestych, a został odkryty 
i właściwie oceniony dopiero w drugiej połowie XX wieku. 
Zaskakujące luki i skoki czasowe, opóźnienia i przyspiesze
nia - jak te, które stosuje w swoim świecie przedstawionym -
umieszczają Witkiewicza zarówno za własną epoq, Jak 
i przed nią, z jedną nogą w latach dziewięćdziesiątych XIX 
wieku, a drugą w ostatniej ćwierci następnego. 

Żyjąc w społeczeństwie o charakterze wiejskim, niemal 
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feudalnym, Witkie"·icz zajmo\\ al się problemami społeczeń
stwa przemysłowego i kultury maM>wej. Biorąc za punkt 
wyjścia estetykę przełomu wicków (nigdy się jej nie wy
rzekł) i wiarę w sztukę dla sztuki, pisał dramaty i po\\lcści 
zapowiadające systemy totalitarne, które objęły Europę 

po roku 1930. Nękany od młodości obsesjami i koszmarnym 
lękiem przed obłędem, samobójstwem i śmiercią, wyraził 

udrękę egzystencjalną i poczucie absurdu właściwe okre
sowi po drugiej wojnie światowej. 
Ponieważ siła dramatów i powieści Witkiewicza leży 

w głęboko oddziałujących obrazach, fizycznej dramatyzacji 
idei i stanów umysłu oraz w tworzeniu dynamicznego świata 
przedstawionego, jego utwory mogą spotkać się z niezwy
kł)·m zrozumieniem u najbardziej rói.norodnej publiczności. 

Sztuka Witkiewicza - bogata, złożona i niezwyła - prze.. 
kracza granice swojego czasu i miejsca i przemawia bez
pośrednio do w~półczesncj wrażliwości. Wiodąc burzliwe 
życic, ale będąc niezmiennie oddany swojej misji twórczej, 
Stanisław Ignacy Witkiewicz wypracował osobliwy st)I 
dramato- i powieściopisarski, nacechowany swą s.iłną in
dywidualnośch!, ale jcdlłoczcśnic uniwersalny współbrzmiący 
z głównymi niepokojami wspólczesnej cywilizacji europejskiej. 

Daniel C. Gerould 

• 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz urodzil się 24 lutego w War
szawie, pod zaborem rosyjskim; syn Stanisława Witkie
wicza, sławnego malarza i pisana, i Marii Pietrzkiewicz, 
nauczycielki muzyki; ślub ich odbyl się w 1883 roku. 
Rodzina Witkiewiczów pochodzi z Litwy, gdzie należala 
do szlachty zagrodowej 
Wskutek choroby Witkiewicza ojca i wynikłej stąd 'ko
nieczności zamieszkania w odpowiednim klimacie rodzi-
na przenosi się na stałe do Zakopanego w zaborze au
striackim. 
Zostaje ochrzczony; jego matką chrzestną jest aktorka 
polsko-amerykańska, Helena Modrzejewska. Zaczyna 
malować i grać na fortepianie; kolekcjonuje owady i two
ny „muzea"; kształci się wyłącznie w domu: uczy go oj
ciec i prywatni nauczyciele. 
Pisze KARALUCHY i inne sztuki okresu dziecięcego; 
drukuje je na wlamej drukarence jako Tom 1 KOMEDII. 

Zapnyjainia się z Leonem Chwistkiem i Bronisławem 
Malinowskim. 

Odbywa pierw·szą podróż do Petersburga, gdzie zatrzymuje 
się u ciotki i zwiedza Ermltraż. Debiutuje na wystawie 
malarstwa w Zakopanem, W}stawiając dwa pejzaże. 

Pisze pierwsze traktaty filozoficzne: „O dualizmie" I "Fi
lozofia Schopenhauera i jego stosunek do popnedników" 

1903 Otrzymuje świadectwo maturalne po egzaminie ekster
nistycznym we Lwowie; uczy się jezyków obcych i stu
diuje matematykę wyższą; pisze następne traktaty filo
zoficzne wydane w 1977 roku pt. MARZENL\ IMPRO
DUKTYWA (Dywagacja metafizyczna). 

1904 Odbywa podróż do Wiednia, Mollllchium i Wioch. Szcze
gólne wrażenie robią na nim symboliczne obrazy Arnol
da B&klina. 

1905-1906 Zapisuje się do krakowskiej Akaden'iii Sztuk Pięknych 
wbrew życzeniu ojca; maluje pejzaże; odbywa krótką 
podróż do Wioch z Karolem Szymanowskim, który za. 
dedykow·aJ mu swoją pierwszą sonetę fortepianową. 
Pod wpły'ftem ojca porzuca studia na Akademii; wraca 
do Zakopanego 

1907 Zwiedza obszerną wystawę twórC'lości Gauguina w Wied
nlu. Blerze prywatne lekcje malarstwa u Władysława 
Slewińsklego, ucznia Gauguina. 
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1908 Zaczyna malować „potwory" i portrety; w Paryżu ogląda 

prace fowistów i wczesnych kubistów; ma wystawę w Kra
kowie; rozpocżyna długi i pełen udręk.i romans z wybitną 
aktorką, Ireną Solska. 

1910-1911 Pisze „622 upadki Bonga, czyli Demonlczna kobieta" 
autobiograficzną powieść o romansie z Solską i własnym 
dojrzew~u artystycznym (wydaną w 1972 roku). Od
bywa podróż do Bretanii, ogląda wystawę kubistów 
w Paryżu, odwiedza Bronislawa Malinowskiego w Lon
dynie. 

1913 Cierpi na ostry kryzys psychiczny i korzysta z porady 
psychiatry-freudysty, dra Karola Beauraina; wystawia 
wiele swoich prac w Krakowie i w Zakopanem; po raz 
ostatni widzi się z ojcem w Lovranie. 

1914 Jego narzeczona, Jadwiga Janczewska, popełnia samo
bójstwo. Wyjeżdża z Malinowskim do Australii przez 
Cejlon na konferencję naukową. Zry'Wa z Malinow·skim. 
Po wybuchu wojny wyjeżdża do Petersburga, gdzie za
pisuje si~ do szkoły oficerskiej, choć był zwolnlony od 
służby wojskowej jako jedynak, przez to dotkliwie uraża 
antycarsko nastawionego ojca. 

1915 Służy jako oficer w elitarnym Pułku Pawlowskim; 
zostaje ranny na froncie w Molodecznie pod Mii1skiem. 
W Lovranie umiera Stanisław \\itkiewicz; jego pogrzeb 
w Zakopanem nabiera charakteru uroczystości narodowej. 

1916-1917 Pozostaje w Rosji, wiele maluje, zachwyca się Picassem, 
podejmuje eksperymeoty z używaniem narkotyków. 
W czasie rewolucji lutowej zostaje przez swój pulk wy
brany komisanem politycznym. 

1918 Wraca do Polski; nawiązuje kontakty z grupą malarzy 
znanych jako formiści; pisze dramaty i szkice arty
styczne i estetyczne; maluje fantastyczne kompozycje 
i wielokrotnie wystawia swoje prace. Pisze pierwsze doj
rza]e sztuki: „Maciej Korbowa" i „Bellatrix" i „Nowa ho
meopatia zla." Kończy swoją najważniejszą pracę teore
tyczną: „Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd 
nieporozumienia." 

1919 Nowe formy w malarstwie zostają opublikowane w War
szawie. Kończy „Pragmatystów" i zaczynA tlumaczyć 
„Szaleństwo Almayera" wspólnie z kuzynką Conrada, 
Anielą Zagórską. 
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W nagly m prz) pl)·l't ie \ił t l'titrczyd1 pisze d1,irslęt: ~Ltuk 
w przecią~ru jednel(O roku, a w~ród nich: „Tumora Mozgo
wicza", „Mister Price'a". „1'.ow·e \\ yzwolcnic", „Oni i ope
retkę" „Panna Tutli-Pnlli". Czę.5to ""Y~tawia swoje obrazy; 
opracowuje i oi:ifa,1a teorię Cl)·Gtcj Formy; „Wst('p do 
teorii Czystej Formy '' teatrze." 
Nndał pis7.C dramaty : .• W mał.i:m dworku," .,l"iepodlcgtm:ć 
trójkątów," ,.Metafizy"a d1rngłowcgo cielęcia," „(;~·ubał 
\Vaha:r.ar," ,,Knrka Wodna" i „Bezimienne dzieło". Pra
premiera „Tumora" w Krakol'tie i „Pragmatystów" w 
\\arsza11ie. Ogla~1.a ''icle ar()kułów polcmicznydt 
i uczestniczy w ny·sta11ach awangardowych. 
Pisze „Mątwę,'' „Nadobnisie i koczkodany," „.Jana Ma
cieja Karola W.iicicklicę" i .,Szki{.'C estetyczne" „Kurka 
Wodna'' zo~tajc wysta11io11n przez teatr za'l\odowy w 
Krako\\ic; ow dl'a przedstawienia. 
Żeni ~ię z .Jad1'igq l nrni:? i micslka na przemian u i.ony 
w \\arsz:mic i u matki 11 Zakopanem. Pisze trzy d:il~1e 
'ztuki: „\\'ariat i zakonnica," „Szalona lokomotywa" 
i „Janulka, l'Órka Fizdejki •. Wydaje „Tcalr" zbiór 
szkiców napi!.anych w latach 1919-1922. 
Pisze „Matkę". Poriuca ambilną twórc-.wść maJarsk11 
w Czyste.i Formie i z:trabia na utrzymanie jako portrc
eista. Dokonuje kontrolowanych eksperymentów z nar
koty·karni i twórczo<ici:1 po'i\'słałą pod ich wply'l\cm. 
Pisze ,.So!tetę Belzehuba", ostatnią sztukę z lat dl\n
dzicMyeh, ja!m się zachowała. Z kilkoma prZ)jaciólml 
organizuje 11 Zakopanem amatorski teatr eksperJruen
tnlny. Teatr Formisty·czny, który przetrwał do 1927 roku 
i '')~ta" ił kilka je<~o sztuk, jak „ Wariat i zakonnica" 
I .,Nowe Wyz11olcnic". Zacz~na pisać „Pożegnanie je· 
sieni" dlugą pm1ir~ć ant~ułopijną. 

Prób:l wy~tawknia" War"zawic „Tumor-.i Mózgowkza" -
aniechana. gdy.i: aklorzy odmówili wzięcia udziału 
w tym „i:,:Jupim nonsensie". Pisze dwie dalsze sztuki, 
dwa razy wystawia portrety swojego pędzla, kończy 
„Pożegnanie jc:.ieni". 

Publikuje POŻEGN \:-.!IE JESIENr. Za11odowy teatr 
w ł..odzi w~·stawfa „Persy Zwierżontkowską" {napisaną 
w 192~ roku. tekst Z>l;.\iniony); odbyły się dwa przcd
sta11ie11ia. Kończy trzecią po11ie~ć •. ,Nicoa:.yccnie" Roz
poczyna pbanie ostatniej, jaka 1tlę dochowała, i naj
ambitniejszej sztuki, SZEWCY. 

' 1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

Zakłada Firmę Portreto'i\'·ą „S. I. Witkiewicz" I O!!lasza 
jej „Regulamin dJa klientów". Teatr zawodowy w Pozna
niu 1•;ystawia „Metafizykę dwugłowego cielęcia". 
Spotyka Czesławę Korzeniowską, która wywarła na 
niego aajwiększy wpływ w ostatnic.h latach życia. 
Wydaje NIENASYCENIE. Odtąd poświęca się filozofii 
I uczestniczy w wielu konferencjach filozoficznych. Pisze 
rozprawę o narkotykach „Nikotyna, alkohol, kokaina, 
peyotl, mońina, eter". 
Śmierć matki \\'itkacego, Marii. Publikuje dwadzicicia 
artykułów na temat filozofii i literatury. 
Opublikowanie „Nikotyny ... " Pracuje nad czwartą po
wieścią, „Jedyne wyjście", której ukończy! tylko C7fi:ŚĆ 
pierwszą, „Przyjaciele" (opublikowaną w 1968 roku). 
Ukończył „Szewców". Nadal pisze artykuły na temat 
filozofii literatury, "W)'stępując przeciwko banalooM 
współczesnej literatury polskiej. 
Główne dzieło filozoficzne Witkacego, „Pojęcia i h\ier
dzcnia implikowane przez pojęcie Istnienia," zostaje 
wydane w 650 egzemplarzach, z których sprzedano 20. 

Oglasz.a w czasopismach fragmenty swojego glównc!!O 
dzieła na temat psychologii i charakteru narodowe!!o. 
„Niemyte dusze" (wydanego w 1975 roku). Uczestnl 
czy w kongresie filozoficznym w Krako'l'l'le. 

Współdziała w organizowaniu Letniego Programu Waka
cyjnego Wykładów Literackich i Naukowych w Zako
panem. Cierpi na ataki depresji i coraz silniejsze stany 
manii samobójczej. 

Próbuje bezskutecznie reaktywo'i\'·ać w Zakopanem Teatr 
Formistyczny. Rozpoczyna pisanie nowej sztuki „Tak 
zwana ludzkość w obłędzie", z której zachowała si~ tylko 
strona tytułowa i spis osób. Ogłasza artykuł .,O arty· 
stycznym teatrze". Gorączkowa i obfita twórczość fllo
żoficzna. 

Ukończył „ Tak zwaną ludzkość w obłędzie'', pisze 90 
stron w ciągu dwu tygodni. Po wybuchu wojny opuszcza 
Warszawę i z falą uchodźców kieruje się na wschód. 
18 września w leśnej okolicy w pobliżu wsi Jezirny po
pelnia samobójstwo. 

Daniel C. Gerould 
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Stanisław Ignacy Witkiewicz 

SZEWCY 
Naukowa sztuka ze „śpiewkami" w 3 aktach 

SAJETAN TEMPE 
Czeladnik I 
Czeladnik II 
KSIĘŻNA IRINA 

PROKURATOR 
ROBERT SCURVY 
LOKAJ 
KSIĘŻNEJ FIERDUSIEŃKO 
GNEBON PUCZYMORDA 
HIPER - ROBOCIARZ 

- TADEUSZ SABARA 
- JERZY KORSZTYN 
- ANDRZEJ FOGIEL 
- RENATA 

FRIEMAN-KRYŃSKA 
- BRONISŁAW 

WROCŁA WSKKI 

MACIEJ KORWIN 
- ZBIGNIEW SZCZAPIŃSKI 

MICHAL KRET 
TOWARZYSZ ABRAMOWSKI - ZBIGNIEW NIEWCZAS 
TOWARZYSZ X - MIROSLA W SZONERT 
JÓZEF TEMPE - LUKASZ PIJEWSKI 
KMIEĆ - MIECZYSLA W A. GAJDA 
KMIOTEK 
DZIWKA BOSA 
STRAŻNIK 
STRAŻNICZKA 

- GRZEGORZ MARCHWICKI 
BARBARA POLOMSKA 

- MICHAL SZEWCZYK 
- GRAŻYNA 

DZlEGIE.LEWSKA 
CHOCHOL z „WESELA" 
DIDASKALIONKI 

- WLODZIMIERZ .ADAMSKI 
- MADGA CWENÓWNA 

reżyseria 

scenografia 

muzyka 

- DI.ANA STEIN 

DANIEL BARGIEŁOWSKI 

- KOSA GUSTKIEWICZ 

- BOGDAN PAWŁOWSKI 

asystent reżysera - LUKASZ PIJEWSKI 

inspicjent 

su ner 

- KRYSTYNA SAHARA 

- IRENA BARYŁA 

Premiera na scenie Teatni Ptmszechnego w Lodzi, dnia 6listopada1982 r. 



Pisanie „Szewców" - swojej ostatniej 1.achowancj sztuki Witkacy 
rozpoczął w 1927 roku po ukoriC'U'olu powieści „Nienasycenie", ale 
zakończył dopiero po sicdmJu latach; sztuka nie była publikowana 
aof wystawiana za życia autora. („.) 

W Polsce zawsze owa.i.ano „Szewców" za najlepsZll sztukę Witka
l'ego. Była pierwszym z jego utfrnrów wydanych po wojn.ie - w 1948 
roku, w oddzielnym łomie wspólnie z „W mal:i-m dworku" („.). 

Będąc utworem napisanym już po zakończeniu najintensywniejszego 
okresu twórczości dramatycZł\cj Witkacego, „Szew,cy" znacznie się 
różnią od wcześniejszych sztuk I treścią, i formą. Porzuciwszy nadzieję 
na wystawienie swoich dramatów, autor swobodnie ksztaltuje obraz 
sceniczny „Szewców". 

Tym razem rozmyślnie p17eładowuje ! naciąi:n do granic wytrzyma
łości ramy J:Rtunku dramał)'cznt'gn, któreJ:o konwencji niegdyś sla
rannie prze!itrzegs.ł. W tekście pobocznym pojawiają się ostre wypo
wiedzi na temat iluzji teatralnej, a I same postaci często wypowiadajlJ 
zawarte w dJdaskaliach wskazówki autora dotyczące ich sposobu mó
wienia I reakcji na zdarzenia. Środki te podjęte lJO latach przez Ta
deusza RóżewicrA i innych wspólczesn)·ch polskich dramaturi:ów mają 
na celu 1.atarcie różnicy między dialnJdcm a tl'kstem pobocznym i prze
lamanłe tradycyjnych kategorii rozumienia natury teatro.(.„) 

Porzucając piętno kosmopolityzmu i dystans estetyczny, charakte
ryzujące jego poprzednią poetykę, którą nazywał Czystą Formą, Wit
kacy po raz pierwszy w dramacie Z11TlłCB się do podstawowych zagad
nień współczesności, Z11'ę-łającej swoje pole widzenia do ściśle lokalnych 
zagadnień. W „Szewcach" ~iniertelne skurcze systemu kapitalistycznego, 
starc:le faszyzmu z chłopską odmianą socjalizmu l wzrost totalharyzmu 
jest przedstawfony w orygjnalnych polskich kategoriach i na nieomylnJe 
polskim tle. Właściwie sztuka z powodzeniem dramatyzuje głębokie 
poczucie beznadziejnego uwikłania w histor)cznej sytuacji Polski, cze
go poprzednio Witkacy nie chciał obierać za temat swojej sztuki.(„.) 

Witkacy nnzwal „Szewców" „sztuką naukową" - w przeciwieństwie 
do dramatów o funkcji estetycznej - niewątpliwie dlatego, że chciał 
zwrócić uwagę na diagnostyczną dokładność swojej oceny stBnu rzeczy 
w Polsce I na logicznie lV}'prowadzone przewidywanie tego. co w naj
bliższej przyszłości musi wyniknąć z tej sytuacji. Zamierzeniem autora 
jest teraz studiowanie zjawisk społecznych zgodnie z ogólnymi prawami 
w celu odkrycia uniwersalnych prawd i przedstawienia ich w formie 
dramatycznej. Niemal wszystkie te prawa I prawdy są zawarte w róż
n~·ch poprzednich sztukach Witkacego, ale nigdzie przedtem nie były 
tak uporządkowane w jednym sprawdzalnym dowodzeniu, jak w „Szew
cach".(„.) 

Metaforyczny system aluzji i odpowiedników, tak otwarty i niejasny 
w „Mątwie", w „Szewcach" jest wyraźny i spoisty. Podczas gdy „Gyuba
la Wahazara" przenika wieloznaczna podwójność, wszystko w „Szew
cach" występuje trójkami lub zachodzi trzykrotnie. Jest trzech szewców, 
trzy klasy społeczne, trzy ideologie polityczne, trzy akty i trzy rewo
lucje. Trzy jest liczbą specyf iC7nie oratorską, używaną przy prowadze
niu dyskusji i wnioskowaniu sylogistycznym. Tok „Szewców" jest reto
ryczny i dyskursywny i znajduje naturalny w')'raz w mowach i dekla
macjach. Cały utwór prt:ybiera formę dyskusji pomiędzy reprezentantami 
tnech różnych klas społecznych na temat prawidłowej organizacji ludz
kości. Rozważa się następujące problemy: jak nakarmić człowieka 
w masie, jak zaspokoić jego popędy seksualne i jak zorganizować jego 
pracę i rozrywki. Każda z klas dąży do stania się elitą, która ma naj
więcej wolnego czasu i najmniej pracy, najlepsze jedzenie i najwymyślniej
sze przeżycia seksualne. 

Fantazje i tęsknoty seksualne są kluczem do „Szewców". Retoryka 
polityczna nabiera zabarwienia erotycznego i przekształca się w gwał
towny dramat namiętno!ici. W „Szewcach" Witkacy doprowadza ana
logię między rozczarowaniem społecznym a frustracją seksualną do 
ostatecznej, logicznej i absurdalnej ~krajno-ici. Akcja sztu.kJ oparta 
jest na trójkącie mali.eń.~kim, ale kla~ycrną francuską trójcę męża, 
żony I kochanka Witkacy zastl,'p1Jje trójkufcm zlo:ionym z klasy ro
botniczej, mieszcraństwa I ar}slokracjl. Już po uniesieniu kurtyny 
widzimy od razu trójkątne elementy scenograf il: trójkąt z kotarą, troj-

10 

kąt szarej ściany i trójkąt nieba tworzą tJo dla tryptyku złożonego z 
trzech szewców z Sajetanem w środku I z Czeladnikami po bokach. 

Stosunki między przedstawicielami poszczególnych klas mają glównle 
charakter seksualny. Każda klasa pożąda innej: związkJ między nimi 
staly się bliskie I lubieżne, natomiast zwykłe slosunkl osobiste i rodzin
ne po prostu przestaly istnieć. Niezdolne do reprezentowania w·łasnych 
ideologii ani do przcdlużenia mojego istnienia i utrzymania się przy 
życiu, klasy spolcczne mogą tylko projektowa~ wzajemne gwałty.(„.) 

W tym ,.przekładańcu ewoluc;tjnym anachronicznych warstw", który 
Witkacy przyrządzi! w „Szewcach", lństorla rozwoju społecznego 
przebiega szybko od epoki przedproletarlacklej do postindustrialnej. 
W tej cukierniczej metaforze „przekładaniec" ma trzy warstwy klaso
'We: chłopi i robotnicy, mics7czaństwo oraz artysokracja, a także trzy 
rodzaje ,,lukru ideologicznego"; kapitali:nn, faszyzm i komunizm. 

Wybór ciasta jako metafory dla klas ~polecznych nie jt'st w źadn~m 
razie przypadkowy. Klasy społeczne w „Szewcach" są widziane jako 
wielkie organizmy biologiczne złożone z identycznych jednostek, które 
jedzą, trawią i \'l'ydnlają. Przez całą sztukę szewców prześladuje to, że 
mus1ą 1.adownlać się prO'ił)m jadlem, a ich władcy spoiy1'ają lfYITll-Ślne 
dania. Jakość pożywienia jest '1Skażnlkiem pozycji w hierarchii spo.
lccznej. Zdaniem Księżnej „wszystko pole~a na wyżeraniu się gatun
ków". Gwałcenie i zjadanie się to jedyne czynności, które łączą różne 
ori:aniczne składniki spoleczeństwa. 

Cale klasy społeczne, a nie tylko jednostki, podlegają kryzysowi 
tożsamości i tracą swoje pieni·otne funkcje. Każda z grup utraciła swoją 
prawdziwą naturę klll$ow•ą. Trzech szewców wbijając ćwieki omawia 
teorię różnych typów fizycznych i psychologicznych Kretschmera; sa
dystyczna nimfomanka rosyjska wykłada klasie robotniczej teorię energii 
twórczej i doznaje zmysłowych dreszczy przy szyciu butów; a tchórzliwy 
prawnik, faszysta i fetyszysta, ogląda z upodobaniem voyeura, jak 
Innych zmusza się, żeby pracowali lub żeby nie pracowali. Tacy są ci 
dziwaczni aktorzy, którzy mają grać rolę masy, arystokracji i miesz
czaństwa na małej scenie warsztatu szewskiego. 

Brak typowości jest kluczem do przedstawienia charakteru klaso
wego w „Szewcach". Pisarz proponuje groteskowo znieksztalconych 
I zwyrodniałych reprezentantów, którzy właściwie stracili już całą swoJą 
reprezentatywność. „Kankry jesteśmy wszyscy na clele spoleczno4ci 
w jej przejściowej fazie" - mówi Sajetan, a Witkacy dodaje seksualną 
psychopatologię chorobliwych stosunków społecznych. Niemal naukową 
precyzję analizy potwierdziły potworności i okrucieństwa następnego 
dzJeslęclolecla historii Europy Po napisaniu „Szewców".(„.) 

Struktura formalna „Szewców" jest zatem na schematycznym wzo
rze trzech rewolucji przedstawionych w heglowskim nastę~twie tezy, 
antytezy I syntezy. Przy końcu aktu pierwszego rewolucja sterowana, 
zamach przygotowywany przez Scurvy'ego i jego ,.Dziarskich Chlop
ców", wprowadza ustrój faszystowski. W końcu drugiego aktu rewo
lucja plebejska, powstanie szewców, wprowadza chłopsko-popuJistyczną 
odmianę komunizmu. Natomiast na końcu sztuki. w wyniku tych pierw
szych dwu buntów, dokonuje się niespodziewana i przedtem niewyobra-
7.alna przemiana społeczna. Ta końcowa rewolucja, przynosząca kres 
ideologii l sprawiająca, że wszystkie poprzednie klasy i walki klasowe 
stają się przestarzale wprowadza technokrację, nowoczesną posłać 
spoleczeństwa postindustrialnego, i wytwarza nową elitę - zimnych, 
sprawnych ludzi w ciemnych garniturach. Ostatnie pokolenie rządców, 
technicy władzy, rozwiąże pragmatycznie wszystkie problemy I będzie 
kierować maszyną państwową w taki sposób, żeby zachować dla siebie 
najwyższy komfort materialny i wszelkie dostatki. 

Brak w obsadzie „Szewców" dwu najbardziej twórczych postad 
z wcześniejszych dramatów Witkacego, dziecka I artysty, którzy drogą 
magicznego postrz~ania świata subiektywnie go pn;eksztalcają i są 
w stanie dojrzeć potworność i dziwność w wydarzeniach codzienn~o 
żtcia. Możliwość przenlknnia po1.a aktualne zdarzenia została wyklu
czona z naukowego dramatu Witkacego· świal ,.Szewców", zdemisty
fikowany, stal się zamknięty I jałowy. Żaden z dramatów Witkace~o 
nie jest tak przrnniatający ani nie wywołuje tak przygnębiającego po
czucia zamknięcia.(.„) 
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Pra11'dzłwym bohaterem sztuki jest ojciec, Sajetan Tempe, gadatli1'y 
stary humanitarny socjalista, rozczaro'llany wskutek długiego oczekiwa
nia na realizację utopii. ale ciągle pełen nadziel na lepszą przyszłość 
ludzkości. „Nie wierzę już w żadną rewolucję" - wykrzykuje Sajetan 
na początku „Szewców", U'llażając sam ten wyraz za oburzający i nie
smaczny. Wynik rewolucji proletariackiej stara się Witkiewicz ukazać 
w „Szewcach" z punktu 11<ldzenia klasy, dla której i przez którą rewo
lucja się dokonała. Pozostałe dwie klasy (reprezentowane przez Księżnę 
i Scurvy'ego) doznały kl~ki w wysiłkach stworzenia lepszego świata 
I uznały swoje całkowite bankructwo; teraz obserwują, jak najniższe 
11arstwy zajmują ich da'llTie miejsce. 

W akcie drugim Prokurator Scurvy mówi szewcom: „Ludzie teraz 
to tylko wy - to każdy wie. A dlatego tylko, żeście po tamtej stronie; 
jak przejdziecie tę linijkę, będziecie tacy sami jak my". Przy końcu 
aktu trzeciego Księżna może Im powiedzieć: „Macie to, czegoście chcieli, 
co my, arystokraci, czuliśmy zawsze. Jesteście po tamtej stronie - ciesz
cie się". 

Spadek, jaki Sajetan i jego Czeladnicy otrzymują po dawnych kla
sach rządzących, to nie zawrotne przy'llileje, których się spodziewali, 
ale - według slów I Czeladnika - „jakaś groza, nuda, katzenjammer 
i ohydne przeczucia".( ... ) 

„Szewcy"' są sztuką o śmierci mocy twórczej, niezbędnej do przetraania 
I jednostki, i społeczeństwa. Kiedy bunt kończy się klęską, kiedy przy
gniatającej banalności nie można przezwyciężyć; kiedy praca I zabawa 
11tają się równie bezsensowne, wówczas nast~uje wyczerpanie, jałowość 
i załamanie. Po śmierci mocy twórczej pozostaje tylko nuda I nie koń
czące się dyskusje, szczątkowe elementy dramatyczne, które autor wy
korzystuje w sugestywny sposób.( ... ) 

Wybór szewców na bohaterów dramatu gra ważną rolę w koosty
tuo'llaniu się sensu I dynamice świata dramatu. Rzemiosło szewskie 
staje się bogatym obrazem teatralnym wyrażającym wiele najgłębszych 
uczuć autora. Cielcawe, że w swojej pierwszej I Jedynej próbie przy
jaznego przed~tawlcnia mas Witkacy całkowicie pominął proletariat 
miejski, (który w trzecim akcie okazuje się nieporadny i oszukańczy) 
I t11'orząc swój 11'łasny symbol klasy robotniczej sięgnął wstecz, do sta
roświeckich rzemieślników, którzy własnymi rękami tworzą pożyteczne 
rzeczy. Takie rękodzieło jest jedyną pozostalą formą działalności twór
czej - mó'lli autor, odmawiając klasie artystyczno-intelektualnej jakiej
kolwiek produkcyjnej roli do odegrania w społeczeństwie.( ... ) 

„Szewcy" Witkacego. chociaż przeniesieni w „ostatnią połowę dwu
dziestego wieku'', są anachronicznie żY'll·otni I ludzcy, ponieważ są na
dał mieszkańcami swobodniejszej, mniej zmechanizowanej przeszłości. 
Szewcy dyktują rytm sztuki wewnętrzną dynamiką swoich cial - stuka
niem młotków i przekleństwami. Ich popęd twórczy - niecałkowicie 
stłumiony - znajduje wyraz w ruchu ich rąk walących młotkami i w ru
chu warg ,,.-ypowiadających soczyste przekleństwa. 

Zalążka sztuki dostarczyło Witkacemu powiedzenie „kląć jak szewc", 
zatem wynalazł dla swoich robotników mocny, pscudochłopski żargon, 
bogaty w dziwaczne neologizmy i nie istniejące przekleństwa własnego 
pomysłu - silnie nacechowane skojarzeniami seksualnymi. Jak wy
jaśnia Księżna, szewcy zachowali coś z dzikich zwierząt I pierwotnej 
puszczy, natomiast robotnicy fabryczni są już całkowicie zmecbanizo-
1\'ani - to znaczy wykastrowani I poskromieni. Doznawszy zawodu ze 
strony społeczeńsf:'ll·a w swoich podstawowych potrzebach i dążeniach, 
Sajetan I jego dwaj Czeladnicy mogą tylko wyrzucać z siebie fanta
styczne przekleństwa I obelgi - słowna postać gwałto - pod adresem 
swoich prześladowców i dręczycieli. Dokonywane w rytmie gorączko-
11<ego piłowania i walenia młotkiem wybuchy wulgarnych słów przybie
rają na sile i nabierają szatańskiej mocy. W szewstwie praca i przekleń
st11a mieszają się z sobą i nabierają charakteru erotycznego. 

We wcześniejszych utworach Witkacego sila twórcza była symbo
lizo11'ana przez powracający obraz wspanlalych żółtych kwiatów ,,.yra
stających z błotnistej masy. Jak wynika z „Wariata i zakonnicy", akt 
t11'órczy dokonuje się ponad głowami utrudzonych mas, które są niczym 
więcej jak tylko czarnym podglebiem koniecznym do utrzymania elity 
I umoiUwlenla jej podejmowania przedsJęwzlęć artystycznych. W ,,Szew-
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cac;b" sytn~cja zmienila się r~d) kalnie, a nawet d~konuje się przewrot
ny~ st~ran w ~elu odwrócenia .tego procesu. W)zsze klasy, realizując 
swoJ ~ptSck maNc~· ml edu m11cdzenle i prowokncję, przynoszą teraz 
kulturę masom. 

Do wnrsztatu szewskiego pierwszy przychodzi Prokurator Scuny, 
przynosząc w urękawicznioncj dłoni iólte kwiaty, a po kill..u minutach 
wchodzi Księżna z wspaniałym bukietem tego samego koloru.( .•. ) 

Jednak wspaniałe k'~iaty straciły swoją magiczną władzę i kulturv 
clit~nej nie można szerzyć w masach /, góry w małych dawkach. Masy 
maJą teraz nową, tworzoną seryjnie własną kulturę popularną; jak mówi 
I Czeladnik: „Ma se rad.Jo, ma se stylo, ma se kino, ma se daktylo." 
Następnie okazuje się, że pierwotna energia twórcza nie pochodzi od 
beLl..rwistycb klas wyższych, ale od dołu - od wnętrzności i dolnych partii 
społeczc1istwa, co jllŻ udowodnił Girtak w „Bezimie11Dym dziele". 

Prawdziwie twórcza chwila w sztuce następuje, kiedy szewcy, za
morzeni przymusową bezczynnością, rzucają się po swoje narzęd7ia 
I popełniają gwałt na pracy·. \'\ buncie szewców przy końcu drugiego 
aktu dlugo hamowany impuls twórczy znajduje ujście, w którym jego 
trojaki wyraz - pasja tworzeaia, bunt spoleczny i W)'buch seksualny -
zlewają się w jedno. Język szewców, rytm robienia butów i akt seksualny 
mieszają się w szaleństwie twórczym. „Dziarscy Chłopcy", pra1tdziwe 
zbiry, posiani, aby stłumić powstanie, zostają zahliinotyzowani, „uszell· 
czają się" i zaczynają robić buty razem z Czeladnikami. Kiedy socjali
styczni szewcy i faszystowscy goryle samorwtnie razem kują, szyją 
i biją mlotakmi tak jeden ży·wy organizm, po raz ostatni potwierdzajq 
wartość jednostki i jej woli twórczej teraz realizowanej w wymiarach 
kolektywnych, nie krępowanych przez żadne kontrole i ograniczenJa. 

„Praca suma w sobie" staje się czystym wyrazem zdolności twór
czych - ale wyrazem wywrotowym. W okrzyku I Czeladnika: ,,but 
się rodzi!" i hasłach Sajetana: „but sam w sobie", „but jako abso-lut" 
szewstwo jest podniesione do rangi abstrakcyjnej zasady i staje się akteO: 
protestu przeciwko wszelkim autorytetom.( ..• ) 

Chwila twórczości mas nie może trwać długo. JllŻ wcześniej Józek 
Tempe powiedział ojcu: „„. ostatni raz prę:i:y się indywiduum przeciw 
wszawości przyS7lych dni". Na początku aktu trzeciego, po przeprowa
dzeniu rewolucji proletariacklej, władza szewców się utrwala; robotnicy 
są teraz „po tamtej stronie" tam gdzie dawniej ruleszkała stara 1,'l1lpa 
rządząca. Rewolucyj(le ideały sprawiedliwości i wolności wyznawane 
pr~ez Sajetana stają się groźne dln nowego ponądku; starzy rcwolncjo
nisci są bardziej przydatni jako martwe symbole niZ jako kłopotliwa 
rzeczywistość. Staroświecki >l'adykał, Sajetan, zostaje ogłoszony „Wiel
kim Świętym ostatniej rewolucji świata" i ustrzelony. 
Należąc do szanowanej i panującej klasy robotniczej Czeladnicy 

widzą, że podlegają wszystkim słabościom swoich dawnych panów. 
Przyszłość zaczyna być „wszawa". W społeczeństwie, którego czlon
kowie oddają się rozrywkom i beztrosce (niezależnie od tego, czy jest 
kapitalistyczne, czy socjalistyczne), nie ma wyjścia poza narkotykami 
i jałowymi rozmowami. 

Nuda i nie kończące się dyskusje to elementy czechowmrwskie w uh10-
rach Witkacego I nigdzie nie zajmują waźniejszego miejsca niż w „Szew
cach"( .•. ) Nie będąc niedramatyczne (i same w sobie nudne) - co kiedyś 
zarzucano nie kończącym się rozmowom w sztukach Czechowa i co 
nadal się mówi o bełkocie u Witkacego - męczące rozmowy w dramatach 
obu autorów są wyrazem intensywnego dramatu wewnętrznego postaci. 
Poglądy wypowiadane przez protagonistów n.le są autonomicznymi 
ideami ani nie wyrażają poglądów autorów, ale stanowią inłegralnq 
część struktury estetycznej dzieł. Na zabijaniu czasu I wypełnianiu 
pustki życia nie kol1czącą się dlskusją polega główna akcja dramatyC'ma 
zarówno „Szcl"ców", jalo; i „Wiśniowego sadu". 

Przy podobnych funkcjach nastrój i technika dialogu różnią się sto
sownie do temperamentów autorów i dzielącego ich ćwierćwiecza hMoril 
Europy. Nieustanne dyskusje u Witkacego są bardziej histeryczne 
I rozpaczU'fte niż u Czechowa, a nuda stała się groźna. Przyjmow:mie 
narkotyków i rozpączłiwe dociekania filozoficzne to witkaco'ftsk.ie od
powiednik.I czecbowowsklch melancholijnych biadań nad iyciem 'ftOkól 
samowara. Podczas gdy u Czechowa powoli wzrastaji,ce rozczarowania 
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wyładowują się w przytlumionych W)bucbach, co najwyżej w pojedyń
czym strzale - u \\lt.kacego kulminacją brutulnych wyzwisk są ciu~y 
w SZC'zękę i kanonada wystrzalów. 

Nudne przemówienie, przedstawione naturalistycznie u rosyjskiego 
autora, Witkacy demonstracyjnie teatralizuje. Postnci mówią o swoim 
warsztacie jako o „naszej małej szewskiej scence". bezpośrednio zwra
cają się do wido"ni, omawiają swoje życie w kategoriach gatunków dra
matycznych i zwracają uwagę na swoje absurdalne role i slaby występ. 
Świado,mi,. że ~raj.ą w s~tuce, szewcy często reflektują się, że mówią 
bez konca 1 st&Ją się nuch1L „Przykra pauza - mówi Il Czeladnik. - Nikt 
mnie nie zachę<.'11". 

Nud~ w „Szewcach" przybiera jawny kształt teatralny, a nie jt'St 
tylko meuchwytnym nastrojem wyczuwanym między wierszami i w przer
wach. Tablica z wielkim napisem: „Nuda", pojawia się parokrotnie w 
trzecim akcie i jest zastępowana potem slowaml: „Nuda coraz gorsza".( ... ) 

W wielu poprzednich dramatach Witkacy zwraca uwagę na fikcję 
teatralną w· pewnych kluc2-0wych chwilach I wykorzystuje metaforę 
świata jako sceny; postaci wówczas wychodzą ze swoich ról i wypo
wiadają się na ich temat. Tylko „Szewcy" mają charakter konse.k
wentnie antyfikcyjny, kompromitując siebie nieustannie jako oszukańczy 
wymysł i pod'tl ażając własną wiary godność przez przypominanie sztucz
ności i pró:i..ności teatru w ogóle. Autor mówi lekceważąco o sobie: 
„.Witkacy, ten zakopiański zagwazdranlec", i o wiciu swoich przyja
ciołach i rówieśnikach z polskiego świata artystycznego okresu między
wojennego. Sajetan wspomina znacząco o „autorze tej sztuki" I mówi 
Księżnej, ŻI!' „musi się pani błąkać po sztukach bez sensu, stojących poza 
literaturą, sztukach, których nikt grać nie będzie".( .•. ) 
Język „Szewców" jest tak rozdęty jak „niezdrowa rzeczywistość", 

której stara się dotrzymać kroku. Wypowiedzi rozr.istnją się jak guzy 
wskutek chorobliwego przerostu metafor, hiperboli, aluzji, neologizmów 
i przetoczeń ai do momentu pęknięcia, kiedy całe niezdrowe powietrze 
W:YPlywa w absurdalnym rozładowaniu. Język postaci cechuje skrajne 
mechlujstwo. Witkacy przyrządza odrai.ający cocktail z terminów 
technicznych, naukowych i filozoficznych, w·yrażeń obcojęzycmych, 
fragmentów popularnych piosenek i powieści, ruljdziwaczniejszej gwary 
i wynalezionych przez siebie rynsztokowych przekleństw z towarzysze
niem chrząkań i jęków, łkań I chichotów - wszystko to okraszone nie
ustannym „hej, hej" Sajctana i „hehe" Scurvy'ego. W rezultacie po
wstaje to, co Prokurator Scurvy nazywa „stylem sobaczym". 

W „Szewcach" Witkacy daje własną obrazoburczą wersję klasyki 
narodowej. O trzeciej nad ranem, kiedy szewcy czekają na girlsy z noc
nego lokalu „Euforion" - jako odtrutkę na odrażającą nudę życia po 
drugiej stronie ,,linijki" - wchodzi trzech chlopów z ,,Wesela", pchając 
przed sobq „chochoła samego pana Wyspiańskiego". Chłopi nie po
zostają długo na scenie; zostają pobici i 'ft·yuucenl, a Sajetan kończy 
sprawę sarkastyczną uwagą: „Tak to załatwiliśmy kwestię chłopską". 
Chłopi jako sila, z któ~ trzeba się liczyć, są czymś przestarzab'm 
w świecie polityki; nie ślub, ale gwałt połączy klasy spoleczne. · 

Witkacy demask11je symbole Wyspiańskiego z przełomu wiek.ów 
jako coś śmiesznie anachroniczn,-go. wtrąaijąc je w szorstką rzeczywi
stość późniejszej epoki, a nastęt;nie brutalnie je aktualizując. Gdy z Cho
chola opada pokrywa ze słomy - sposób zdemaskowania 7A~łosowuny 
po raz pierwszy w „Metafizyce dl\uglowcgo cielęcia - prorocze widmo 
okazuje się zwykłym modnym bubkiem czy, Inaczej mówiąc, trpowym 
el~ntem z lat tnydziestycb we fraku. Zamiast grać upiorną melodię, 
ktora wprow-:1d7.ala innych w stan rytmicznej hipnozy, Chochoł Witli.a
ccgo zaczyna sam tańczyć. Bezmyślny bubek zaprasza Księżnę do tanga, 
now·ego kosmopolitycznego szaleństwa. Syntetyczna kultura masowa 
zastąpiła folklor, chłopów i fujarki. Razem ze złudzeniami na temat 
socjalizmu i klasr robotniczej tradyqjne mity i symbole kultury pobikiej 
zostają wy~miane I skompromitowane. 

W orgii ~mozniszczenia, będącej kulminac)jnym punktem „Szew
ców", WltkaCJ niweczy nawet swoje dwa najbardziej zlowróżbne twory: 
są to zmieniony w automaty proletariat i „Oni".( •.• ) 

W zakońC"Zeniu „Szewców" lokaj Księmej ze strachem oznajmia, że 
zbliża się przerażający superrewolucjonista, Hiper-robociarz z wielką 
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bombq I kupq granatów. Zza sceny dochodzli głośne kroki, ale Witkacy 
natychmiast niweczy efekt przerażenia drwiącym l'l'}'jaśnłeniem po
danym w tekście pobocznym: „„. facet ma ołowiane podeszwy".( ..• ) 

Groźna postać robotnika - widmo prześladujące długo l'l'yobrażnlę 
Witkacego - okazuje się w końcu czystą szarlatanerią. Z perspektywy 
lat trzydziestych Hiper-robociarz, zmechanizowany żyjący trup, nie 
jest nawet gościem z przyszłości, a tylko wyblakflł zjawą z dawnych cza. 
sów, duchem wyeksploatowanego mitu klasy robotniczej. 

Wszelkie pn.erażajqce gesty i rozbrzmiewające głosy, które w po
przednich sztukach Witkacego wywoływały dreszcz, sq zdemaskowane 
jako puste I fałszywe. W zakończeniu „Szewców" Głos Straszliwy, 
który oznajmia: „Oni wszystko mogą!", jest tylko dlatego straszliwy, 
że przemawia „z hipersupramegafonopumpy". Mówiqc własnym gło
sem Witkacy używa ironicznego tekstu pobocznego jako głównego 
środka służącego do rozbrojenia nadętej publicznej sceny przeladowanej 
pseudo-ideologią I do odslonięcia pustego, szyderczego oblicza ukry· 
tego za maskami strachu I wielkości. 

Skoro tyrania i ucisk zostaly zdemaskowane, pozostaje tylko nuda. 
Apokalipsa w „Szewcach" zostaje rozładowana - ole ma końcowej 
eksplozji. W krótkim zakończeniu, w którym pojawia się nowy system 
I jego inżynierowie. „Oni" - rzeczywiście goście z przyszlośd - okazujq 
się zwyklyml śmiertelnikami w eleganckich garniturach, stojqcymi 

'poza klasq i poza rewolucją. Ani zbiry, ani oprawcy, bez żadnej broni, 
ci technokraci przemawiajq naturalnym tonem i zadlowujq się zwyczajnie 
I obojętnie. Nawet „Oni" - ostatnia tajemnica Witkacego - zostali 
zdemaskowani, ale Ich calkowicie banalna tommość stanowi chyba 
bardziej przerażające I trafne przewidywanie niż jak.lekołwlek poprzednie 
potworności. 

Przestępując spokojnie przez ciała zmarłych I ludzi dajqcydl jeszcze 
oznaki życia, dwaj admfnlstratorzy patrzq obojętnie na śmiertelne męki 
dekadenckiej przeszloścl. Końcowe rozwlqmnie seksualne podane w dwu 
krótkich WYlJOwledzladl opowiada calq historię. 

„Towarzysz Abramowski( ... ): Po posiedzeniu weźmiemy ti: malpę 
ze sobą. Wskazuje Księżnę, której nogi tylko widać pod płachtą. 

Towarzysz X przecilł&B się I ziewa: Dobrze - możemy razem. Muszę 
mieć jakliś detantę - odprężenie. Pnepracowalem się ostatnio na glanc". 

Panowanie Księżny jest skończone I historyczna feminizacja świata 
zakoóczyla się. Księtna stala się towarem. Przeżycia seksualne prze
stały byf wyrazem rozpaczliwych tęsknot metafizycznych I stały się 
rozrywką I zabaw11 w a.asie wolnym od pracy. Nowa elita jest normalna 
seksualnie, ale z gruntu obojętna, oddana skutecznemu księgowaniu 
I systematycznemu rozdziałowi pracy od zabawy. 

„Szewcy" zaczynają się od sceny, w której klasa pracujqca jest wy
Dłszc7.ana katorżniC7Jł pr&Cll, podczas gdy próżniacza warstwa rzqdząc.a 
zabija czas bezplodnq zabawq. Dramat kończy się utworzeniem nowej 
elity dzlelqcej swoje życie między równie jalowq pracę I zabawę. 

Ziewanie I przeciąganie sJę to wlaściwa reakcja na zdemaskowany 
świat. Później, w końcowym tekście pobocznym, Witkacy Informuje: 
„Nagle jak piorun spadnlcde żelaznej kurtyny". Bez żadnego ostrzeże. 
nia ta żelazna kurtyna na zawsu oddna I zamyka świat szewoow, a Głos 
Straszliwy oznajmia: 
„ Tn:eba mleć duży takt, 
By skończyć trzeci akt, 
To nie zlud.zenłe - to fakt". 

Ta nagła I zaskakuJllca Dlespodzlanka teatralna okazuje lfę osła· 
teana. Kurtyna teatru Wltbceao jut nJady nie podniesie sic za Jego 
:tycia. 
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