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TADEUSZ KOTARBIŃSKI 

Straszna prawda wygląda na 
nas z .kart historii [ .. . ] Drogo, 
po której szliśmy w na!:,zyrn 
rozwoju, piękniejsza była od już 
zdobytych wartości; nie cel tego 
wszystkiego był pięknym, ten 
cel osiągalny gdzieś w granicy 
m:zczęśliwienia całej ludzkości 

od dołu do góry [„.], ale ten cel 
nieosiągalny, który z wiarą w 
jego osiiągnięcie stawiali sobie 
nasi przodkowie [„.], nad któ
rymi my albo śmiej emy się nie
szczerze z ich naiwności, albo 
też odwracamy oczy od przesz
łości ze wstydem, a od przysz
łości w pnzeczuciu potwornej 
:::zarzyzny i nudy, albo też 

stwarzamy sztuczne narkotyki, 
którymi chce my wzbudzić u
marły dawno zapał i poczucie 
indywidualnej siły, stwarzamy 
sztuczną tajemnicę, sztuczne 
piękno w sztuce i w życiu . 

Daremnie - piękno tylko jest 
w obłędzie, prawda leży u na
szych stóp rozszarpana przez 
współczesnych filozofów, i z tej 
trójcy ideałów zostaje nam tyl
ko dobro, tj. -szczęśliwość wszy
stkich tych, którzy nie mieli 
siły, aby stworzyć piękno, ani 
dość odwagi, by tajemnicy 
patrzeć prosto w oczy. 

S'IJ\N!Sł,AW IG NA CY WITKIEWICZ 

Każdy c7łowiek ma chwile, 
gdy wydaje się niczym 

wobec otaczającego świata. 
Po co malować, grać, tworzyć i w ogóle zyc, 

kiedy my należymy do systemu "Drogi Mlecznej«, którą światło 
przebiega co 65 lat, a gdzieś w niezmierzonych odległościach 
wiruje mgławica Andromedy i tysiące innych niezmierzonych 
światów. [„.] Czym jest w obie czas i przedrzeń, i przyczyno
wość rządząca piekielnym chaosem światów, i wymoczki w kro
pli w.ody, i mgławice w nieskończonych obszarach niebieskich 
wobec samego życia duszy ludzkiej. Czym jest to wszystko 
wobec zadumania pełnego przeczuć nad własną istotą, czym to 
wobec 1Strasznej siły i świadomości siebie, kiedy cis!Za bez dna 
zalegnie między dwoma uszami na chwilę, co wiecznością się 
staje. I tak walczą w człowieku te dwa kierunki, 

a wynikiem ich walki jest to życie 
tak nędzne, brudne i marne, 

a jednak tak niepojęte, 
pełne blasków, 

wspaniałe i nieskończone. 

STJ\NISLAW IGN ACY WIT K IEWICZ 

REFLEKSJA NAD SENSEM ISTNIENIA . 
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JAN BŁONSKI: 

Trud no wyobrazić sobie 

sztu k ę bardziej pesymistyczną 

niż »Szewcy«. Rozpacz 

Witka cego przejawia się -

mimo gwałtowności dialogu -

w postaci idealnie zrówno

ważonej. Jego poglądy zo

sta ły równo rozdzie.lone mię 
dzy protagonistów. 

Księżna i Scurvy mają rację , 

głosząc metafizyczne mądro

ści Witkacego, ale oboje 

zostają zupełnie skompromi

towani przez historię . 

Słuszność historyczną ma 1ą, 

przeciwnie, Szewcy. 

Ale oni sami, zdobywszy władzę , pojm ują - na
turalnie za późno - że nie moją metafizycznej. 
Argumenty znoszą się wzajemnie, co pozwala 
Witkacemu odnieść się do obu stron z równą 
pogardą i wściekłością (z tym, oczywiście, że 
moralnie przyklaskuje rewolucji). »Szewcy« to 
obraz końca ludzkości namalowany przez czło
wieka najgłębiej zrozpaczonego i nienawidzące
go wszystk ich i wszystkiego. Ale właśnie ta nie
nawiść i rozpacz nadają sztuce przenikliwość 
piekielne pię t no absolutnej szczerości. 
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• D. CEROULD: 
Jako art ysta przejściowy, uwięziony między dwoma stuleciami, 
W itkacy · tworzy warunki do powstania nowych form na ruinach 
starych. Rozkład upadającego porządku społecznego przejawia się 
we wszystkich jego sztukach w erozji postaci i akcji. Autor obna
ża anachroniczność typów społecznych i sytuacji politycznych 
przez ukazywanie anachronizmu form teatralnych. Na scenę W it
k acego, na której rozgrywają się tradycyjne formy dramatu, 
wdzierają się obce im podziemne siły, które opanowują i wywra
cają spodziewany rozwój wydarzeń. Dobre obyczaje zostają po
gwałcone, kiedy ostro zarysowane sylwetki dziewiętnastowiecz
nych postaci, reprezentujących różne klasy społeczne, zostają 
drogą zdradzieckiego procesu pseudomorfozy pozbawione wszel
kich funkcji i racji bytu, skoro nie mogą nic robić poza ironicz
nym i w ypowiedziami na własny temat. 

e J. GONDOWICZ: 
Czy i »Szewcy«, ostatnia zachowana sztuka Witkiewicza (1934), 
zachowują .Perspektywę komedii? Główny protagonista, mistrz 
szewski Sajetan T empe, przygniata swoimi monologami dramat. 
Ma on rysy autoportretu pisarza, podobnie jak L eon w »Matce«. 
Ale Leon jest jęczącym słabeuszem. Sajetan, wypowiadając raz 
jeszcze poglądy W itkacego, tryska pasją. »Szewcy«, sztuka 
o rewolucji (a właściwie o trzech przewrotach: faszystowskim, 
socjalistycznym i komunistycznym) nawiązują nie tylko do »T ka
czy « Hauptmanna. Sajetan jest też po trosze portretem opisanego 
przez Żeromskiego w »Snobiźmie i postępie« szewca, który przy 
pracy deklamował majestatycznym głosem »Treny« . [„ ./ W trze
cim akcie jest po wszystkim. Rozkrzyżowany na worku, z dziurą 
od siekiery w głowie i paroma kulami w brzuchu, .Sajetan wyda je 
ostatnie - wciąż skonać nie mogąc - „westchnienie żałoby" . 
Mówi to jedna z ostatnich jego kwestii: „ „ . na szczytach zawsze 
tak, bracia m oi, ponurzy 
bracia w pustce ... " 
I to, jak mi się wydaje, 
nie należy już do komedii. 
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e S. SZUMAN: 
St. I. Witkiewicz był jednym z najprzenikliwszych umysłów 
swoich czasów, był prostolinijnym, bezkompromisowym 
charakterem, dla którego - bardziej niż wszystko inne -
rzeczą nie do zniesienia było: Z a kłam a n ie! Jego życie 
było nieustanną, świadomą walką ze złudzeniami, którymi 
każdy człowiek pociesza i równocześnie oszukuje samego 
siebie i innych ludzi: „z wygody", „dla świętego spokoju", 
ze strachu, z głupoty, z krótkowzroczności, ze słabości -
lękającej się odkryć, ujrzeć i poznać „całą praw_dę". [„.] 
Kochał ironię i lubił o każdej rzeczy rozmawiać ironiczi;iie. 
[ .. ·] Przez całe życie, niewątpliwie poddawał sam siebie 
wciąż na nowo bolesnym próbom autoironii, bo chciał, aby 
się w nim ostało to tylko, czego nawet najbardziej szatańska 
ironia zniszczyć nie potrafi. [„.] Był i jest - jako twórca 
i artysta - jednym z najniebezpieczniejszych wrogów 
kłamliwych złudzeń i łatwych pozorów .. Szukał twardego 
gruntu pod nogami, a 'dokopywał się go na próżno we współ
czesnej mu rzeczywistości. 
Witkiewicz był w równej mierze myślicielem i artystą. Za
równo w swoich filozoficznych rozprawach, jak w powieś
ciach i dramatnch przeprowadza on w sposób nieubłagany 
zasadniczą i ost.ateczną w jego mniemaniu rewizję świato
poglądów, które były do dyspozycji i wyboru i którymi kie
rowali i żyli ludzie jemu współcześni. 
[„.] dramat~T VYitkiewicza przerażają, bo ich twórca najle
piej wiedział, że człowiek nie potrafi żyć bez wiary w abso
lutny sens swego istnienia: „wytrzymać istnienie bez obłędu, 
rozumiejąc choć trochę jego esencję, bez zatumaniania się 
religią czy społecznikowstwem, to nadludzkie już nieomal 
zadanie". 

KONTROWERSYJNE SĄDY WSPÓŁCZESNYCH 

e T. KOTARBIŃSKI: 

Wszystko, co wychodziło spod pióra Witkiewicza, było dziwne, 
nosiło na sobie tak wyraźne piętno niesamowitej jego indywi
dualności, że chyba tylko do piętna gatunkowego stworów ży
wych można by porównać tę jego uwydatnioną we wszystkim 
swoistość. Po 1zapachu można łatwo z dala rozpoznać łan koni
czyny, tak samo po kaprysach mowy, jedynej w swoim rodzaju, 
rozpoznaje się od razu stronicq wyrwaną z pism Witkiewicza. 
W środowisku warszawskim, wypełniającym kadry towarzystw 
filozoficznych, środowisku mocno zlogi'zowanym, silnie zabarwio
nym pozytywistyczną i neopozytywistyczną niechęcią bądź do 
filozofii wprost, bądź przynajmniej do samego brzmienia jej 
nazwy - Stanisław Ignacy Witkiewicz sterczał niemal odosob
niony jako typowiec filozoficzny właśnie, borykający się mor e 
p h i 1 o s o p h i c o z dławiącą mgłą naczelnego problemu, który 
sam nazywał problemem Ontologii Ogólnej: ująć rdzenne zna
miona rzeczywistego istnienia jako takiego, a nie popaść w ka
leką jednostronność, wadę wspólną wszystkich danych dziejowo 
systemów. 

e K. IRZYKOWSKI: 

Okropnie się Witkiewicz gniewa, gdy kto twierdzi, że między jego 
praktyką a teorią w dramacie jest znaczna różnica. Niestety ja ją 
także widzę. Czysta Forma, tak jak ja ją zrozumiałem i jak ją 
sobie wyobrażam, byłaby może i możliwa, przy natchnieniu bar
dzo wyrafinowanym, powiedzmy apolińskim, odważającym każdy 
efekt i umieszczającym go na odpowiednim miejscu. Ale Witkie
wicz wymaga od poety natchni-enia dionizyjskiego, furii, która 
nie obliaza. [.„] Dramaturgia Witkiewicza to jest pełny, wciąż na 
ogniu stojący kocioł, z którego by sobie inni wzór brać mogli, 
także jego koledzy od nowej sztuki. 



DANIEL C. GEROULD 

„SZEWCY" 
(1934) 

Pisanie Szewców - swo jej ostatniej 
zachowanej sztuki - Witkacy roz
począł w 1927 roku po ukończeniu 
powieści Nienasycenie, ale zakoń 
czył dopiero po siedmiu latach; 
sztuka nie była publikowana ani 
wystawiana za życia autora. Poza 
swoi\m filozoficznym magnum opus, 
Po3ęcia i twierdzenia impLikowane 
przez pojęcie Istnienia (pisane mię
dzy 1917 a 1932 rokiem, a ogłoszone 
trzy lata później) żadnemu utwo
rowi nie poświęcił Witkacy tak 
wiele czasu. W toku pisania Szew
ców autor zajmował się głównie 
swoim traktatem ontologicznym i 
innymi krótszymi artykułami na te
maty filozoficzne i społeczne i dra
mat odzwierciedla te jego za inte
resowania. Jest to jego najobszer
niejszy i pod wieloma względami 
najbogatszy utwór w formie dra
matycznej i zawiera ostateczną ana„ 
lizę rewolucj i i współczesnej sytu
acji człowieka. [„.) 
Będąc utworem napisanym już po 
zako1'lczeniu najintensywniejszego 
okresu twórczości dramatycznej 
Witkacego, Szewcy znacznie się róż
nią od wcześniejszych sztuk i treś
cią i formą. Porzuciwszy nadzieję 
na wystawienie swoich dramatów, 
autor swobodnie kształtuje obraz 
sceniczny Szewców. Tym razem 
rozmyślnie przeładowuje i naciąga 
do granic wytrzymałości ramy ga
tunku dramatycznego, którego kon
wencji niegdyś starannie przestrze
gał. W tekście pobocznym p<.>jawia
jq s:q o: t!'c W) powiedzi na tema~ 
iluzj i teatralnej, a i samE= postaci 
często wypowiadają zawarte w di
daskaliach wskazówki autora doty
czące ich sposobu mówienia i reak
cji na zdarzenia. Środki te podjęte 
po latach przez Tadeus::a Różewi 
cza i innyc h ws;_}ćłr.zesnych polskie'! 

DEMITOLOGIZACJA I TEATRALIZACJA 

dramaturgów mają na celu zatar
cie różnicy między dialogi em a 
tekstem pobocznym i przełamanie 
tra dy cy jnej kategodi roz umienia 
natury teatru. 
Opatrzony podtytułem Naukowa 
:sztuka ze „śpiewkami" w trzech 
aktach, dramat przejmuje tematy 
i środki techni!czne z dwu ostatnich 
powieści napisanych niedawno i 
zawie:ra podobne świadectwo rosną ·· 
cych. społecznych zainteresowań 
autora. W pewnej mierze występuje 
on jako socjolog badający ewolucję 
społeczeństwa (w Pożegnaniu jesieni 
i Nienasyceniu, uzup. EM.) [„.] 
Porzucając piętno kosmopolityzm u 
i dystans estetyczny, charakteryzu -
jącego jeg-o poprzednią poetykę, 

którą nazwał Czystą Fo·rmą, Witka
cy po raz pierwszy w dramacie 
zwraca się do podstawowych zagad
ni-eń współczesności, zwężając swoje 
pole widzenia do ściśle lokalnych 
zagadnień . W Szewcach śmiertelne 
skurcze chorego systemu kapitalis
tycznego, starcie faszyzmu z chłop
ską odmianą socjalizmu i wzrost 
tota litaryzmu jest przedstawiony w 
oryginalnych polskich kategoriach 
i na nieomylnie polskim tle. Właś
ciwie sztuka z powodzeniem dra
matyzuje głębokie poczucie bezna
dziejnego uwikłania w his torycznej 
sytuacji Polski, czego poprzednio 
Witkacy nie eh.ciał obierać za te
mat swojej sztuki. 
[.„] Szewcy wyróżniają się tym, że 
stanowią jedyny utwór traktujący 
bezpośrednio o Polsce i o sprawie 
polskiej, a także o egzystencjalnej 
sytuacji człowieka w społeczeństwie 
i w kosmosie. Obfitość miejscowych 
realiów i odniesień do polskiego 
środowiska i współczesnej historii 
kulturalnej i umysłowej nadaj '· 
Szewcom gęstą treść lokal:J.ą i 
większą aktualność w P olsce, c.i 
tłumaczy sławę sztuki i JeJ rezo · 
nans w kraju. Niestety te same 
cechy sprawiają, że Szewcy są 
trudniej dostępni dla obcej publicz·· 
ności niż wszystkie inne utwory 
i rr:imo wielkiej żywotności teatra!-

nej i trafnych spostrzeżeń co do 
mechanizmu działania his~o1 ii moż
na wątpić, czy la „naukowa sztuka 
ze śoiewkami" będzie uznana za 
acydzicło Witkacego poza Pot; · 
lq. [ „.) 

W dziesięć iat po Bezimiennym 
dzie le i Matce Witkacy dowodzi 
przez użycie wyrazu „nauk-owy", że 
rozpaczliwa sytuacja polityczna lat 
trzydziestych nie jest już przeraźli
wym koszmarem sennym czy nie
smacznym skandalem teatralnym, 
ale obiektywnym faklem. Wiele 
potworności, które pisarz intuicyjnie 
wyczuwał w swo jej twórczości bez
pośrednio po pierwszej wojnie i re -
wolucji rosyjskiej, teraz stało się 
faktem i dalsze wnioski można W/
wieść z istniejących przesłanek. 
Z upływem czasu rzeczywistość za-
częła dorównywać najgorszym oba
wom pisarza. Witkacy już sta nął 
jedną nogą w tej przerażającej 
przyszłości, którą sobie tylko wyo
brażał w Gyubalu Wahazarze i Ja
nulce; perspektywa wydawała się 
jeszcze bardziej ponura. Biorąc pod 
uwagę nowy moment historyczny, 
trudno się dziwić, że dramatyczny 
punkt widzenia i metoda dramaty
czna skrajnie się zmLeniły. [„ .] 

Cały utwór przybiera formę dysku
s ji pomiędzy reprezentantami trzech 
różnych klas społecznych na temat 

prawidłowej orga nizacji ludzkośd . 
Rozważa się r..astępujące problemy: 
jak nakarmić człowieka w masie, 
jak zaspoko ić jego popędy seksua l
:-,e i jak zo.-gan iwwać jego pra::ę 

i rozrywki. Każda z klas dąży d.) 
,ta nia s ię elitą, która ma najwięcej 
wolnego czasu i najmniej pracy, 
najlepsze jedzenie i najwymyślni (;j 
sze przeżycia seksualne. 

Fa ntazje i tęsknoty sek sualne są 
kluczem do Szewców. Retoryka po
lityczna nabiera zabarwii:nia t:ro
tycznego i przeksLtałca siĘ w gwał
towny dramat namiętności. W Szew
cach Witkacy doprowadza analogię 
między rozczarowaniem społecznym 
c: frustracją seksualną do ostatecz
nej, logicznej i absurdalnej skraj
ności. Akcja sztuki oparta jest na 
trójkącie małżeńskim, ale klasyczną 
francuską trójcę męża żony i ko 
chanka Witkacy zastępuje trójką
tem złożonym z klasy robotniczej, 
mieszczaństwa i arystokracji. [ .. . ] 

Stosunki między przedstawicielami 
po-szczególnych klas mają głównie 
charakterd seksualny. Każda kla
sa pożąda innej; związki między 
nimi stały się bliskie i lubieżne, na
tomiast zwykłe stosuki osobiste i 
rodzinne po prostu przestały istnieć. 
Niezdolne do reprezentowania wła 
snych ideologii ani do przedłużania 
swojego istnienia i utrzymania się 



przy życiu, kla sy społer:rne mogą 
tylko projektować wzajemne gwał
ty. Gwałt - obraz przemocy 5po
łecznej wpr-0wadzony w Pożegnaniu 
jesieni - staje s ię powszechnym 
odruchem zdegenerowanych i bez
płodnych klas społecznych w Szew
cach. [ ... ] 
W tym „przekładańcu ewolucyjnym 
anachroniicznych warstw", który 
Witkacy przyrządził w Szewcach, 
historia rozwoju społecznego prze
biega szybko od epoki przedprole
tari:ackiej do postindustrialnej. W 
tej cukierniczej metaforze „przekła
daniec" ma trzy warstwy klasowe: 
chłopi i robotnicy, mieszczaństwo 
oraz arystokracja , a także tny ro
dzaje „lukru ideologicznego" : kapi
talizm, faszyzm i komunizm. [ .. . ] 
Przejmując z powieści (Bezimienne 
dzielo i Pożegnanie jesieni - uzup. 
EM) model trzech przewrotów spo
łecznych, Wftkacy w Szewcach po
suwa się poza najdalszy już osiąg
nięty moment i ukazuje, że osta
teczną k-0nsekwencją przejęcia wła
dzy przez proletariat jest zlikwido
wanie wszystkiego, co było przed
tem, i stworzenie nowej klasy, któ
ra szybko zastąpi niwelistów na 
szczycie drabiny społecznej . 

Struktura formalna Szewców jest 
zatem oparta na schematycznym 
wwrze trzech rewolucji przedsta
wionych w heglowskim następstwie 
tezy, antytezy i syntezy. Przy koi1cu 
aktu pi1erwszego rewolucja sterowa
na, zamach przygotowany przez 
Scurvy'ego i jeg-0 „Dziarskich 
Chłopców", wprowadza ustrój fa
szystowski. W końcu drugiego aktu 
rewolucja plebejska, powstanie 
szewców, wpr-0wadza chłopsko-po
pulistyczną odmianę komunizmu. 
Natomiast na końcu S"Ztuki, w wy
niku tych pi-erwszych dwu buntów. 
dok-0nuje się niespodziewana i 
przedtem niewyobrażalna przemiana 
społeczna. Ta końcowa rewolucja, 
przynosząca kres ideologii i spra
wiająca, że wszystkie poprzednie 

klasy i walki klasowe stają :.; ię prze
starzałe, wprowadza technukracj~, 
nowoczesną postać społe.-:ze11stwa 
postidustrialnego, i wytwarza nową 
elitę ~ zimnych, sprawnych ludzi 
w ciemnych garniturach. Ostatnie 
pokolenie rządców, technicy władzy, 
rozwiąże pragmatycznie w~zystkie 
problemy i będzie kierować maszy
ną państwową w taki sposob, żeby 
zachować dla siebie najwyższy 
komfort materialny i wszystkie dos
tatki. [ ... ] 

Po raz pierwszy w utworach Wit
kacego szare masy nie są ujęte jako 
niejasna obecność w tle czy ukryt!l 
siła podziemna. Zajmują m1e1sce 
eksponowane i mają też przewagę 

liczebną. Walka rewolucyjna w 
Szewcach jest widziana od strony 
robotników i rozgrywa się na ich 
terenie - w warsztacie szewskim 
mieszczącym się na wzniesieniu nad 
doliną. W Szewcach niższe warstwy 
są na górze, a inne klasy muszą do 
nich się wspinać. 

Zmiana w społecznej perspektywie 
jest doniosła, a konsekwencje dra
maturgiczne nie mniejsze. Przewrót 
rewolucyjny w Szewcach nie jest 
przede wszystkim kięską elity arty
styczno-intelektualnej i zagrożeniem 
trwania jej kultury. Właściwie z 
usunięciem dwu postaci stojących 
poza społeczeństwem i obserwują
cych bez zaangażowania procesy 
społeczne - postaci dziecka i arty
sty główny nacisk spoczywa 
w Szewcach na wewnętrznych sto
sunkach społecznych i problemach 
podziału między poszczególne klasy 
dóbr i przywilejów będących pro
duktem ludzkiej pracy i wyna
lazczości. Proste przeciwstawienie 
artysty masom ustąpiło szerszym 
problemom. Sprawa ludzkich sił 
twórczych - które Sajetan nazy
wa „tą czystą żądzą sfabrykowania 

• 
L 

czegokolwiek bądź" - nie jest już 
tylki sprawą sztuki, ale raczej kul
tury w ogóle. [ ... ] 
Szewc·11 są sztuką o śmierci mocy 
twórczej, niezbędnej do przetrwn
nia l jednostki, i społeczeństwa . 
Kiedy bunt końc;,:y się klęską, kie
dy przygniatając~j banalności nie 
można p.rzezwyciężyć, kiedy praca 
i zabawa stają si~ równie bezsen·· 
sowne, wówczas następuje wyczer
panie, jałowość i załamanie. Po 
śmierci mocy tw(,rczej pozostaje 
tylko nuda i nie k11ńczące się dys
kusje, szczątkowe elementy drama
tyczne, które autor wykorzystuje w 
sugestywny sposób. 
Szewcy są zatem dramatem auto
biograficznym, osobistym, a także 

. przed stawiają fragment historii spo-
łeczeństwa. [ ... ] Ostatni portret teat
ralny Witkacego przedstawia nie 
artystę, ale rzemiP.ś1nika w postaci 
skromnego szewca. W sztuce szew
skiej twórczość jest według Witka
cego sprowadzona do podstawowych 
elementów: do twon:enia czegoś, co 
dotychczas nie is trilało . Szewstwo 
jest działalnością twórczą tak jak 
tworzenie świata i Księżna mówi 
o „starym szewcu naszej planety". 
Jest również sztuką stosowaną jak 
malarstwo portretowt·, którym Wit 
kacy przez wiele lat za jmował się 
zarobkowo, traktując je jako zaję
cie komercjalne. [ ... ] 
Nuda i nie kończące się dyskusje 
to elementy czechowuwskie w u
tworach Witkacego i nigdzie nie zaj
mują ważniejszego miejsca niż w 
Szewcach. [ ... ] 
O pokolenie wcześniej od Witkacego 
Czechow przedstawił pusty i wy
czerpany świat, który zbliżał się do 
swo jego kresu. Witkacy sam był 
świadkiem gwatłownych przemian 
w Rosji i teraz opisuje ten sam pro
ces entropii i załamania zachJdzą
cy w następnym pokoleniu. W u-

tworach obu autorów postaci mówią 
nieustannie o pustce życia i wzdy
chają nad swoimi nie spełnionymi 
marzeniami. [ ... ] 

Dla takich myślących istot rozmowa 
jest jedynym sposobem przezwycię
żania ich życi-0wej klęski, a jedno
cześnie to nieprzerwane gadulstwo 
stanowi najwyższy prze jaw nudy i 
zawodu. Nie będąc niedramatyczne 
(i same w sobie nudne) - co kie
dyś zarzucano nie kończącym się 
rozmowom w sztukach Czechowa i 
co nadal się mówi o bełkocie u 
·witkacego - · męczące rozmowy w 
dramatach obu autorów są wyra
zem intensywnego dramatu wewnę
trznego postaci. Poglądy wypowia
dane przez protagonistów nie są 
autonomicznymi ideami ani nie wy
rażają poglądów autorów, ale sta
nowią integralną część struktury 
estetycznej dzieł. Na zabijaniu cza
su i wypełnianiu pustki życia nie 
kończącą się dyskusją polega głów
na akcja dramatyczna zarówno 
Szewców, jak i Wiśniowego sddu. 
[ ... ] Nuda w Szewcach przybiera 
jawny kształt teatralny, a nie jest 
tylko nieuchwytnym nastrojem wy
czuwanym między wierszami i w 
przerwach. Tablica z wielkim napi
sem: „Nuda", pojawia s ię parokrot
nie w trzecim akcie i jest zastępo
wana potem słowami: „Nuda coraz 
gorsza". 

Witkacy był pionierem w badaniu 
estetyki nudy. Rzekome dłużyzny w 
jego utworach - bezpłodne rozmo
wy przeciągane poza wszelkie gra
nice wytrzymałości - są w rze
czywistości częścią starannie wy
pracowanej metody opóźniania i 
przyspieszania, polegającej na tym, 
że rozmyślna zwłoka poprzedza 
nagłe, raptowne zrywy aktywności. 
W Szewcach stan nudy i oczekiwa
nia jest posunięty najdalej. 



W wielu poprzednich dramatach 
W:itkacy zwraca uwagę na fikcjQ 
teatralną w pewnych kluczowych 
chwilach; i wykorzystuje metaforę 
świata jako sceny; postaci wówczas 
wychodzą ze swoich ról i wypo
wiadają się na ich temat. Tylko 
Szewcy mają charakter konsek
wentnie antyfikcyjny, kompromitu
jąc siebie nieustannie jako oszu
kańczy wymysł i pGdwa~żając wła
sną wiarygodność przez przypomi
nanie ~ztucznośd i próżności teaku 
w ogóle. [ ... ] 

Najostrzejsza ironia Witkacego skie
rowana jest jednak nie przeoiw nie
mu samemu, ale przeciwko nie ist
~jącym widzom. W środku nie
skończonej dyskusji mistrz szewski 
mówi: „ ... dzisiejsza zidiociała publi
ka rzyga od trochę przydługich i co 
mądrzejszych rozmówek". Ostatecz
nym wrogiem stało się to, co pisarz 
w tekście potocznym nazywa „pu -
bliczką oną sobaczą". Nieobecna 
publiczność, która nie poparła Wit
kacego w teatrze i odmówiła mu 

kariery dramaturga, jest celem jego 
wymyślnychi ataków. 
Jezyk Szewców jest tak rozdęty jak 
„niezdrowa rzeczywi'stość", której 
stara się dotrzymać kroku. Wypo
wiedzi rozrastają się jak guzy 
wskutek chorobliwego przerostu 
metafor, hiperboli, aluzji, neologiz
mów i przytoczeń aż do momentu 
pęknięcia, kiedy całe niezdrowe po
wietrze wypływa w absurdalnym 
rozładowaniu. Język postaci cechuje 
skrajne niechlujstwo. Witkacy przy
rządza odrażający cocktail z termi
nów techn!icznych, naukowych i fi
lowficznych, wyrażeń obcojęzycz· 
nych, fragmentów popularnych pio
senek i powieści, najdziwniejszej 
gwary i wynalezionych przez siebie 
rynsztokowych przekleństw. [ ... ] W 
<rezultacie powstaje to, co Prokura
tor Scurvy nazywa „stylem soba
czym".[ ... ] 
Nile tylko złudzenia szewców na te
mat rewolucji proletariackiej oka
zują się fałszywe i samobójcze, 
równie złudne są różne strachy i 
potężne widma przedstawione w 

„ 

................................................ 1 ..................................... ... 

poprzednich sztukach. Witkacego i 
jego sławnego poprzednika , Stanis
ława Wyspiań skiego. [ ... ] Witka ;:y 
wysoko cenił wysiłek Wyspiańskie
go w kierunku stworzenia antyreali
stycznego dramatu łączącego dźwięk 
i obraz w totalnym widowisku i 
uważał tego malarza i pisarza za 
ważnego poprzednika Czystej For
my, ale występował przeciwko po
słannictwu patriotycznemu stano
wiącemu istotę sztuk Wyspiańskiego 
i drwił z zawartych w nich wiesz
czych wizji. W Szewcach obrazo
burca Witkacy atakuje mitotwórcę 
Wyspia11skiego, przenikając powie
rzchowną pompę złowieszczych 
symboli narodowych Wesela. [ ... ] 
Szewcy zaczynają się od sceny, w 
której klasa pracująca jest wyni
szczana katorżniczą pracą, podczas 
gdy próżniacza warstwa rządząca 
zabij a czas bezpłodną zabawą. Dra
mat kończy się utworzeniem nowej 
e! ily dzielącej swoje życie między 
równie jałową pracę i zabawę. 
Ziewanie i przeciąganie sic: tn właś 
ciwa reakcja na zdemaskowany 
świat. Później, w koń<:owym tekście 
pobocznym, Witkacy informuje: 
„Nagłe jak piorun spadnięcie żelaz
nej kurtyny". Bez żadnego ostrze
żenia ta żelazna kurtyna na zawsze 
odcina i zamyka świat szewców, a 
Głos Straszliwy oznajmia: 
Trzeba mieć duży takt, 
By skończyć trzeci akt, 
To nie złudzenie - to fakt. 
Ta nagła i zaskakująca niespodzian
ka teatralna okazuje się ostateczna. 
Kurtyna teatru Witkacego już nig
dy nie podniesie się za jego życia, 

(Prze druk z :) Dauiel C. Gerould, Stani
s ław Ignacy Wi tkiewicz jako pisarz, 
W-wa 1981, s. ~22- -444 . 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

stanowił najbardziej niezwykłą 

i najwszechstronniejszą osobo

wość artystyczną w Polsce pier

wszej połowy XX wieku. Cho

ciaż za życia był przedmiotem 

burzliwych sporów z powodu 

swoich oryginalnych poglądów 

'niekonwencjonalnego trybu 

życia , współcześni nie do.ceniałi 

trwałej wartości jego dzieł, a 

prawdziwe uznanie zyskał po

śmiertnie, najpierw w Polsce 

po liberalizacji roku 1956, a w 

następnych dziesięcioleciach w 

Europie i Ameryce. [ ... ] 

Będąc płodnym twórcą w wie

lu dziedzinach sztuki, Witkie

wicz pozostawił olbrzymią spu

ściznę złożoną z prac malars

kich, dramatów, powieści i pro

zy krytycznej; niektóre z tych 

dzieł zaginęły, innych nigdy nie 

ogłoszono, a wiele jest prak

tycznie niedostępnych, ponie

waż ich nie wznawiano. W po

wstaniu całej tej obszernej 

spuścizny szczególne mieJsce 

przypada własnemu wybujałe

mu temperamentowi 'Witkiewi

cza i jego niezwykłym doświad

czeniom, jak również śmiałym 

koncepcjom na temat sztuki, 

filozofii i historii cywilizacji. 

DANIEL GEROULD 



TRAGICZNY FINAŁ 

z chwilą wybuchu wojny Witkiewic~, ja.ko oficer rezerwy zgło~il sii: do wojsk'.'· 
ze względu na bardzo zły stan 2d10wia nie otrzy1nał karty ~10"?!h2aCYJfieJ. 5 wrzes
nia, wraz z Czesławą Korzeniowską, osob~ wówczas m.u na1bl1zszą, opuszcza War
szawę i udaje się na wschód. Dramat p1erwsz.ych dni WOJOY,. k~tastrofalny stan 
zdrowia i postępująca głuchota ka1ały sięgnąc po rozstrzygmęc!e ostateczne -
18 września 1939 r. kurtvna życia Witkacego 1apad ła po raz ostatni. Pozostał odr:i.
towany świadek samobÓjstwa - Cze~ław" Koneniowska i jej dziennik: 

18 wrzesnia rano po śniadaniu. Godzina ósma. Po.~zliśmy do lasu. Usiec!
itśmy pod dębem. Stasiu zaczął zażywać pastylki efedryny. 

- Po co to bierzesz? zapytałam. 

_ Bo krew bę'dzie żywiej krążyć, szybciej ze mnie wyjdzie - odpowie

dziaI Staś mający podciąć sobie żyły . 

Rozpuścił w garnuszku 18 pastyl.ek luminalu i 2 pastylki cybalginy. WY
piliśmy o godzinie 11 z minutami. Potem pożegnaliśmy się.„ 

Stasio zaczął ciąć rękę brzytwą, ale krew czegoś nie szla. Przeciął żylak 
na prawej nodze, lecz i tu nie bylo krwi . 

Byłam coraz bardziej osłabiona. Nie mogłam opanować senności . 

- Nie zasypiaj! - krzykną! Stasiu. - Nie zostawiaj mnie samego! 

Po chwili zastanowienia się oznajmi!: 

_ Jak ty zaśniesz. to poderżnę sobie gardło ... - zamierzał podciąć tylko 
jedną żyłę. Nazwał ją. Wyjaśni!, że jezeli się wie, jak to zrobić, to wszyst
ko ... pójdzie gładko, nie trzeba ciąć całego gardła. 

... znów zaczęłam zasypiać i kiedy nie mogłam już siedzieć, położyłam się 

coraz gorzej słysząc i widząc ... 

Obudziłam Śię w nocy. Miałam torsje. Stasia obok mnie nie było ... Znów 
zasnęłam . Gdy obudzUam się ponownie, był już ranek. Pod głową miałam 
marynarkę, którą musiał podłożyć Sta~. Leżał obok na wznak, z podku
loną lewą nogą, ręce miał zgięte w łokciach i odchylone w górę. Ocz11 
i usta otwarte.„ W twarzy była ulga. Odprężenie po wielkim zmęczeniu. 
Zaczęłam krzyczeć. Coś mówić do Stasia. 

Oboje byliśmy mokrzy od porannej mgły, z dębu padały na nas żołędzie. 
Chciałam go grzebać, rękami nań zgarniając ziemię. Wodą z kubka od 
luminalu umyłam mu twarz i okryłam paprociami. 

Byłam strasznie osłabiona. Widziałam podwójnie. Było wtedy 'dwóch ... 
Stasiów i po kitka rękopisów, które należało zabezpieczyć, ale nie wiedzia
łam jak, odchodziłam od Stasia na czworakach i wracałam, bezradnie 

siadając na ziemi. Był wtorek 19 września 1939 roku." 

Przyjaciele odnależfi nieżyjącego Witkacego i Czesławę Korzeniowską, 
będącą w stanie ostrego szoku. Pochowano go na małym cmentarzu prawo
sławnym. Obecnie mogiła Witkacf'go znajdaje się na cmentarzu zakopiań

skim obok grobu matki. 

(Przedruk z) Daniel C . Gerould, Stanisław I. Witkiewicz jako pisarz. 
W-wa 1981, s. 39--41. 

I 

TEATR SLĄSKI IM. STANISŁAWA \\'YSPIAŃSKIEGO, 40-003 K ATOWICE, RY
NEK 2. Telefony centrali: 58-72-51, 58-72-52, dyrekcja i sekretariat: 59-89-76, orga
nizacja widowni: 59-89-61, kasa biletowa : 59-93-60. zastępca d yrektora KRYSTYNA 
SZARANIEC, główny księgowy CEZARY GRZYB, kierownik muzyczBy HALINA 
KALINOWSKA, koordynator pracy arty~tycznej BOGUMIŁA KURCA_~, kierownik 
organizacji widowni WIESŁAW PYTLASINSI\I. . 

Kierownik techniczny BOGUAN CHOMIAK, główny elektryk JERZY HOŁÓWKA. 
Kierownicy pracowni technic2nych: elektroakustyr:znej ZBIGNIEW ZBOROWSKI, 
oświellenia EUGENIUSZ GRZONDZIEL, l<rawieck iej damskiej EWA KERGER, kra
wieckiej męskiej STAN_ISŁAW KLECKI, perukarskiej MARIA BEM, szewskiej 
.JÓZEF WILK, tapicerskiej JERZY RAJWA, >tolarskiej ANTONI JURKIEWICZ, 
malarskiej i modelatorskiej KONRAD CUDOK; rekwizytor KAZIMIERZ RAWSKI, 
brygadier sceny ANDRZEJ BUGAJSKI. 

W REPERTUARZE TEATRU 
DUŻA SCENA 

TIRSO DE MOLINA 

ZIELONY GIL 
PRZEKŁAD I ADAPTACJA: JULIAN TUWIM 

Scenogr:ifia : ANNA FRANTĄ Reżyseria: JÓZEF CZERNECKI 
Choreogr afia: HENRYK KONWIŃSKI Muzyka: MAREK ANDRZEJEWSKI 

Opracowanie muzy~zne: HALINA KALINOWSKA 

Scenografia : 
JERZY MOSKAL 

WILIAM SZEKSPIR 

BURZA 
Reżyseria: 

JERZY ZEGALSKI 

Muzyka: Kostiumy: 
DANUTA KNOSAŁA JERZY SATANOWSKI 

Scenografia: 

STANISŁAW BREJDYGANT 

KOLONIA WYŻWOLENIA 
Reżyseria: 

MARCIN STAJEWSJU 
KRZYSZTOł' BAUMILLER 
Kostiumy: 

STANISŁAW BREJDYGANT 

ANNA FRANTA 

W PRZYGOTOWANIU: 

Scenografia : 
WIESŁAW LANGE 

SCENA KAMERALNA 

Scenografia : 
ALICJA KURYŁO 

SOFOKLES 

ANTYGONA 

JAMES ,TOYCE 

WYGNAŃCY 

Muzyka: 
JAN ZAWIERSKI 

Reżyseria: 
JAN SYCZ 

Reżyseria: 
JAN SYCZ 

Opra cowa nie muzyczne: HALINA KALINOWSKA 

TADEUSZ RÓŻEWICZ 

ODEJŚCIE GŁODOMORA 
Scenografia: Reżyser la: 
ANNA FRANTA JÓZEF CZERNECKI 

Opracowa nie muzyczne : AN'IONI MLECZKO 

W PRZYGOTOWANIU: 

Scenografia: 
JERZY MOSKAL 

AKOS KERTESZ 

WDOWY 

Kostiumy: DANUTA KNOSAŁA 

Reżyseria: 
JERZY ll:EOALSKI 

Przedsprzedaż blietów na 15 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa 
Teatru (Katowice, Rynek 2.). Kasa biletowa czynna jest codziennie (oprócz ponie
działków) w godzinach od 10.00 do 13.30 i od 15.30 do 19.00; w niedziele od 16.00 
do 19.00 i dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem w przypadku rozpoczęcia 
przedstawienia przed godziną 16.00. 

Cytaty zaczerpnii:te zostały z Nowych form w matarstwte t innych pism estetycz
nych St. I. Witkiewicza, W-wa 1959, Watki o treść K. Irzykowskiego, Ksii:gi Pamiąt
kowej St. r. Witkiewicz, cziowiek i twórca, W-wa 1957; przy opracowaniu graficz
nym wykorzystano fotograficzne autoportrety i fragmenty prac malarskich St. I. 
Witkiewicza oraz kolaże J. Moskala. 

Współpraca fotogra fic zn a 
JAN HANUS:K 

l ~eda kcj a t e chnicz n a 
EUZEBIUSZ SKÓREK 

R edakcja programu 
EWA MOROI'1 

OpracowaPie graficzne 
JERZ Y MOSKAL 

Skład progra mu wykona ł a linotypistka w. Kuba ch'1 . Strony do druku zmonllowal 
zecer M. Gqglewski. Drut;: wykon'1łi maszy11isci typograficzni: J. Chabrowski 

i H. Fiechułik. 
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TEATR ŚLĄSKI 
IMIENIA 
ST. WYSPIAŃSKIEGO 
W KATOWICACH 

• 
SEZON TEATRALNY 
1981/82; 
PREMIERA 
W CZERWCU 
1982 ROKU 

DYREKTOR 
I KIEROWNIK 

ARTYSTYCZNY 

JERZY ZEGALSKI 

• 
KIEROWNICTWO 

LIT ERAC KI E 

EWA MOROŃ 

MAREK PIEKUT 

STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ 

Naukowa sztuka ze „śpiewkami" w trzech aktach 

Sajetan Tempe e 
Czeladnik I (Józek) e 

Czeladnik II (Jędrek ) e 
Księżna Irina Wsiewołodowna 

OSOBY : 

ADAM BAUMANN 

WOJCIECH GÓRNIAK 

ANTONI GRYZII( 

Zbereźnicka-Podberezka e MARIA STOKOWSKA 

Prokurator Robert Scurvy e 
Lokaj Księżnej, Fierdusienko e 

Hiper-Robociarz e 
towarzysz Abramowski e 

towarzysz X e 
Józef Tempe e 

MARIAN SKORUPA 

JERZY KUCZERA 

JERZY KORCZ 

ZBIGNIEW KORNECKI 

RYSZARD ZAORSKI 

WIESŁAW KAŃTOCH 

Kmieć e HENRYK TARCZYKOWSKI 

Kmiotek • 

Dziwka • 

Strażniczki e 

Strażnik e 
Ch<Jchoł • 

Gnębon Puczy mord a e 
Dziarscy Chłopcy e 

EUGENIUSZ SZATKOWSKI 

BARBARA POHORECKA-BÓGDOL 

MARIA MIELNIKOW-KRAWCZYK 
KRYSTYNA WISNIEWSKA-SLAWIK 

JACEK BRZOSTYŃSKI 

ZBIGNIEW WASZIHELEWICZ 

ADAM KWIATKOWSKI 

JERZY GŁYBIN 
BOGUSŁAW HUBICIH 
JACENTY JĘDRUSIK 
ANDRZEJ KOWALCZYK 
MIROSŁAW KRAWCZYK 

oraz JOANNA JANKOWSKA, ELŻBIETA KRAMARCZYK, 
ZBIGNIEW MJKOLASZ 

SCENOGRAFIA: REŻYSERIA: 

BARBARA ZAWADA JAN MACIEJOWSKI 

MUZYKA: CHOREOGRAFIA: 

PIOTR HERTEL HENRYK KONWIŃSKI 

OPRACOWANIE TEKSTÓW PIOSENEK: PRZYGOTOWANIE WOKALNE: 

JAN MACIEJOWSKI HALIN A KALINOWSKA 

W p rzedsta w ieniu w ykorzysta n o d w ie p ic,sen ki z „ P a n ny Tull i Putli " S ta 
nisława Igna cego Witkiewicza. 

ASYSTENT REŻYSERA : WiESŁA W K ,\ŃTOCH 

INSPICJENT: KONTROLA TEKSTU: 
Wł.ODZIMIERZ FUCHS Io.UROSŁA W A KRAWCZYK 


