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„SZEWCY" Ste11i1ława Ignacego Witkiewic:ra to 
uluk•, które nie :rostała opublikowana ani wysta
wio11• :a:• iyci• aulora. Dziś uznawana jest w ll'ol 
sce :a:• 11•jlepuą w dorobku dramaturgicznym W it
kec•to· ll'isana przez siedem lat, ukończona w 1934 
roku - drukiem ukazała się dopiero w roku 1948 
w Kr•kawie. 

ll'ierwuą próbę wystawienia „SZEWCOW" po
łlj•I w 1957 roku Teatr „W1,1brzeie" w Gdańsku . 
Zygmunt Hi.ibner na Scenie Kameralnej w Sopocie 
wyreżyserował z dekoracjami i kostiumami Adama 
Krauowskiego prapremierę dramatu Witkacego, 
jednak sztukę zdjęło z afis:ra po próbie generalnej 
ze względów cenzuralnych. 

W 1965 roku na Ili Ogólnopolskim Festiwalu Kul 
tury Studentów w Warszawie z inscenizacją „SZEW
COW" w reżyserii Włodzimierzo Hermana wystą
pił Studencki Teatr „Kalambur" z Wrocławia. Wy
stęp ten zyskał rangę wydarzenia artyslycznego, 
a przedstawienie zdobyło nagrody m.in. Minister
stwa Szkolnictwa Wyżnego oraz Ministerstwa Kul
tury i Sztuki. 

Dopiero w 1971 roku - a więc w trzydzieści 

siedem lat po napisaniu (!) - dramat Witkacego 
:rnalazl się w repertuarze polskich teatrów zawo
dowych. Dwukrotnie Maciej ll'rus, najpierw w Tea
trze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (premiera 
21 111), potem w Teatrze „Aleneum" w Warszawie 
(premiera 30 V) oraz Jerzy Jarocki w Starym Tea 
trze im. H. Modrzejewskiej w Krakowie (premiero 
13 VI) - przygotowali i wyreżyserowali przed
stawienia, które publicznosc i krytyka przyjęły z 
wielkim zainlereso .... aniem. Dały one początek na
stępnym pracom inscenizacyjnym nad tym ostat
nim ze znanych i najobszerniejszym dziełell" dra
matycznym Witkiewicza. Autorami kolejnych wysta
wień „SZEWCOW" na polskich scenach byli m.in . 
Jerzy Grzegorzewski, Aleksander Strokow~ki, Jan 
Skotnicki, Jacek Weksler, Witold Skaruch, Jacek 
lunsch. 

ll'ierwszq obcojęzyczną inscenizację „SZEWCOW" 
Witkacego p_rzygotował Tadeusz Kantor. Micto to 
m1e1sce w maju 1972 roku we Francji w ramach 
futiwalu „MAJ KULTURALNYCH W MALAKOFF". 
W t11m czasie Witkacy był już autorem znanym na 
scenach Europy, obu Ameryk oraz Nowej Zelandii . 
Jego d~amalurgia zaczynała zdobywać należne 

sobie miejsce wśród najwybitniejszych osiągn1ęc 

europejskiej awangardy lal międzywojennych. 



Marek Jodłowski 

Witkacy: 
• • pozegnan1e 

Armia z zachodu i armia ze wschodu. Spadają żołędzie. 

Słyszę je - taka cisza, a przeciaż 
myśl drętwieje. Jak noga. 
Ta z żylakiem. Więc prawa. Jak _myśleć? Jak iść? 

Podczas tamtej wojny, 
w huku, pod artyleryjską nawałą, ułożyłem teoremat 
o istnieniu poszczególnym. Może dlatego, że wówczas 
byli jeszcze giganci. Nie myślę o Rasputinie 
ani o carze Mikołaju - to cienie zaledwie, 
znaki -sił większych niźli oni, cienie nieświadome. 
Papojki a la .russe. Dziwki w majone:zie. Tak, tak, dno 
było objawieniem: osiągając je, czułeś 
metafizyczny dreszcz; rosła w tobie wiara, radosna pewność, 
ie skoro jest dno, musi być i jego przeciwbiegun. Tymczasem 
zewsząd wypełzała nuda. Picasso - jak on wyrafinowanie 
malował śmierć religii! Wielość punktów widzenia, 
ich równouprawnienie ..:.... oto śwtat opuszczony przez Boga. 
Tak, wtedy w Petersburgu 
byłem nieziemsko lekkl: wiedziałem, że jest ktoś, 
kto odkrył to samo, co ja. Nie ciążyła mi więc 
moja wiedza. Ale Jemu hiszpańska duma 
I hiszpańska krew, brykająca jak koźlątko, 
nie pozwalały mówić, ie jui kres - uciekał 

w murzyńską maskę. To, co powiedziała mu Guernica, 
ja jui wiedziałem wcześniej, nad Stochodem. 

I znowu świt. Światło, wąskie jak brzytwa 
i zimne jak stal, zdrapuje mi z oczu 
wściekłą tropikalność barw, truciznę 
pięćdziesięciu czterech lat życia. Znowu widzę, 
jak wtedy, w Zakopanem - ośmioletni brzdąc! -
.linię Tatr wyraziście i ostro. Wystarczyło brzytwę 
włożyć pod mikroskop, aby stwierdzić, 
że to, co gładkie, pełne jest szczytów I rozpadlin. 
Teraz, zbliżając ją do oka, widzę Tatry. 

Świadomość kresu działa jak narkotyk. 
Wtedy napisałem: szare się zbliża; 
myślałem - niewinnie - o karaluchach 
albo o chmurze jakichkolwiek owadów, a ono - to zdanie -
straszyło mnie przez lata. 

Bo idzie szare. Opóźniałem jego przyjście jaskrawością 

malowanych obrazów, kokainą, eterem, peyotlem, 
a ono się zbliżało. 
Teraz, gdy nadchodzi brunatne I czerwone, 

nie mam nawet wódki. 

Spadają żołędzie, chrzęści olbrzymie mrowisko. 

Pora otworzyć żyły, pożegnać 

polską, śródziemnomorską jesień, 

śródziemnomorski wiatr. 

Nim wzejdzie księżyc, zwyczajna pastylka cybalglny. 



MAREK JODŁOWSKI 

O nud.z.ie wqparsiach 

Bywa, że postaci dramatów Witkacego nudzą się lub rozprawiają o nu

dzie. Co - czasami - na jedno wychodzi. Oznakom nudy towarzyszą 

działania ekscentryczne, nadpobudliwość emocjonalna, najczęściej wywołana 

sztucznie, możliwość strojenia się, używania, żarcia. Sąd2:1ić by można, że 

mamy do czynienia z ludźmi rzuconymi w wir życia, z ludźmi twórczymi lub 

co najmniej bawiącymi się dobrze. A tu tymczasem - nuda. Ale bo nuda 

postaci Witkacego nie wynika z niedostatków codziennego bytowania; to 

nie jarowość telewizji, ani wątłość życia towarzyskiego jest jej przyczyną. 

Ona lęgnie się poza sferę praktycznego życia i ma wymiar metafizyczny. Oto 

świat pozbawiony został duchowej hierarchiczności, wyprowadził się zeń Bóg 

i wszelkie istotne idee; upadło przez stulecia pielęgnowane przekonanie, że 

celem życia jest duchowy rozwój jednostki. Człowiek rzucony jest w pustkę, 

w otchłań zjadających się światów. Uświadomienie sobie tego faktu 

przeraża. Jeszcze gdy się jest artystą, można dać świa?ectwo swoich prze

żyć, ,,bebechowatość" przetworzyć w elegancję Formy, wymknąć się biolo

gii. Tym samym nadać sens Bólowi Istnienia. I w sobie uratować człowie

czeństwo, bo tylko doznowanie Bólu Istnienia czyni nas ludźmi. 

Ale przeciętny śmiertelnik unika takich chwil. Bo gdy został pozbawi<?nY 

wiary, idei, bezradny staje wobec zagadki bytu. Ucieka tedy w codzienność, 

w konkret. Opuścili go i filozofowie, gdy orzekli, że stawianie pytań o rzeczy 

ostateczne jest nienaukowe. Cóż zatem pozostaje? Ano, wąparsje. 

Gdy w „Szewcach" prokurator powiada, iż „zawsze będą dyrektorzy 

i urzędnicy wyżsi, którzy będą musieli nawet co innego jeść niż majstrzy · 

w fabrykach, bo praca umysłowa wymaga innych składników mózgu", Sa

jetan, majster szewski, dodaje: „ale będą jeść odpowiednie preparaty bez 

smaku, a nie langusty i wąparsje [ ... ]". Sajetan zazdrości tedy prokuratoro

wi wyrafinowanych przeżyć smakowych, możliwości użycia. Każdy z nich 

bowiem przebywa jeszcze w odrębnym świecie, dla każdego z nich wąparsje, 

to fantastyczna potrawo, są czym innym: dla Sojetano to .symbol lepszego 

życia, przeciwieństwo beznadziei wiecznej procy fizycznej, niemal wyraz 

ludzkiej godności. Dla prokuratora - to środek na nudę, lekarstwo na Ból 

Istnienia. Lekarstwo dość kiepskie zresztą: jego dawkę wciąż trzeba wzmac

niać, bo poprzednio przestaje być skuteczna. Tym sposobem wyrafinowanie 

przekształca się w zbrodnię - duchową czczość dopominania się 0 dawkę 

coraz to mocniejszych przeżyć. Uciec z tego potrzasku można, stając się 

outol)1otem. Ale ta „szanso" dano jest tylko rządzonym. W zakończeniu 

.,Szewców" towarzysz Abramowski, jeden z tych, co to i s to t n ie rzą 

dzą, wyznaje jakby z żalem: „Szkoda tylko, że my sami nie możemy być 
automatami." 

Czy o tym są ,,Szewcy"? Także i o tym. Witkiewicz rzeczywiście lękał 
się zaniku Indywiduum. Sądził, że cywilizacjo przekształca nie tylko narzę

dzia, którymi posługuje się człowiek, ale i samego człowieka. Przekształce

nia te zmierzają do wytworzenia „społeczeństwa" automatów, mrowiska. 
Stąd katastrofizm Witkacego. 

Postaci w tym dramacie nie reprezentują jednak samych siebie, są przed

stawicielami klas społecznych. Dlatego też „dzianie się dziejów'' oglądamy 

z dwu perspektyw: jednostki i zbiorowości. ,,Cały utwór przybiera formę 

dyskusji pomiędzy reprezentantami trzech różnych klas społecznych na te

mat prawidłowej organizacji ludzkości. 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 najwięcej wolneg-o czasu i najmniej pracy, najlepsze jedzenie i naj

wymyślniejsze przeżycia seksualne" - pisze Daniel C. Gerould, Ameryka

nin, w swej książce „Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz." 



Spost.rzeżenia te są niby słuszne. Potrzeba dodania słówko „niby" wzięło 

się stąd, że nie można przy analizowaniu świata „Szewców" posługiwać się 

kategoriami wyłąc:mie moter,ialistyczinymi. Zresztą, przyjrzyjmy się poszcze

gólnym przewrotom i rewolucjom. Gdy po puczu Gnęb-ono Puczymordy szew

cy siedzą w więzieniu, cierpią z powodu niemożności robienia czegokolwiek. 

Pracować im się bardziej chce, niż dziwek. To co w akcie I było przekleń

stwem i katorgą, teraz jowi się jako wartość sama w sobie. W rezulto

cle praca słonie się siłą tworząco-niszczącą: odbierze Dziarskich Chłopców 

Gnębonowi Puczymordzie, obofi władzę prokuratora Scurvy. Ale gdy Sojetan 

i Czeladnicy zdobywają władzę, gdy dokonuje się rewolucja ludowa, jej 

przywódcy nagle tracą wiarę w siwoje ideały. P-o poprzednikach dziedzi

czą nudę, katzenjammer i ohydne przeczucia. Zabrakło bowiem siły mo

torycznej, która napędzała ich dz iałanie. Można jeszcze podtrzymywać ra

dosne pozory trwania pochodu - i Czeladnicy czynią to, mordując Sajeta

na: będzie on teraz symbolem, relikwią, potrzebną dla podtrzymywania 

wiary w słuszność dokonanej rewolucji. Tymczasem, niepostrzeżenie, wkra

czamy w wiek post-ideowy. Hiper-robociarz mówi tylko frazesy, rządy spra

wują niewidoc:mi technokraci władzy . Nikogo nie drażnią swoim stylem ży

cia, są równie szarzy, jak tłum. Pracują i bawią się beznamiętnie. Idee, 

owszem, istnieją, ale tylko jako narzędzia. Zaś przeżycia seksualne (o mi

łosnych o'd dawno mowy być niie może) przestały być wyrazem tęsknot 

metafizycwych, stały się rozrywką. 

Jak widać, wędrując po obszarach historii społecznej, wróciliśmy do 

mrowiska, w którym dogorywa Indywiduum. 

MA,.REK JODŁOWSKI 
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JAN BŁOŃSK1 

Proroctwo końca cywili.zacii 

Poniższy tekst jest fragmentem Wstępu do „Wyboru dramatów" Witka
cego wydanego w ossolińskiej serii „Biblioteki Narodowej". 

„Doznania metafizyczne dostępne są tylko jednostce„ sp::iłeczeństwo zaś 

traktuje sztukę, re~igię i filozofię czysto instrumentalnie, spożytkoiwując je 

dla swoich potrzeb ... albo nie zajmuje się nimi wcale. Jest tak dlatego -

rozumował Witkacy, że cele jednostki i cele sp::iłeczeństwa (najogólniej zaś, 

gatunku ludzkiego) są całkowicie rozbieżne . Celem, ku któremu zdąża ga

tunek jest maksymalne uspołecznienie, to znaczy takie urządzenie społe

czeństwa ludzkiego, aby mogło ono podołać sw-::iim podstawowym potrze

bom i jednocześnie - opanować sprzeczności swej własnej struktury. [.„] 

,Punkt zwrotny dziejów człowieka umieszcza Witkacy gdzieś w XV czy 

XVI stuleciu. Przedtem dobra materialne były tak rzadkie, ciemne tłumy 

tak bezradne i przytłocz-one okrucieństwem natury, że nielicznym jednost

kom, które umiały zapanować nad społeczeństwem i spojrzeć ludzkiemu 

losowi w twarz - oddawano cześć niemalże boską . Zbiorowe uczucia 

kształtowała religia, umiejętnie stopniując doznanie Tajemnicy i zarazem -

namaszczając władców i kapłanów charyzmatem święt-Jści. Mogli więc oni 

narzucić tłumowi własną wolę, podobnie jak szacunek dla metafizycznych 

tajemnic, które oni tylko odczuwali i rozumieli. Wartości (religijne, światopo

glądowe, polityczne nawet) miały charakter absolutny: nikt nie wahl'lł się 

poświęcić życia dla dogmatu wiary aloo honoru króla. 

„Życie było tak samo krótkim i znikomym, ale unosiła się nad nim 

wiara w wiecm::iść ducha. [„.] Tłum szary był tylko miazgą, na której wy

rastały potworne i wspaniałe kwiaty, władcy, prawdziwi synowie potężnych 

bóstw, i kapłani, trzymający w swych rękach straszliwą Tajemnicę Istnienia. 

(S.I. Witkiewicz, Nowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne.)" 

Już jednak chrześcijaństwo zaczęło głosić m_oralną równość wszystkich 

ludzi: z chrześcijańskiej zaś etyki rozwinęło się współczesne pojęcie demo

kracji. Pojawiła się idea postępu, głoszona przez ludowych przywódców, 

nieporównanie bardziej zależnych od całości społeczeństwa niż obaleni kró-



Iowie. Rozwój techoiki sprawił, że zaspokojenie potrzeb materialnych zmie

niło się z baśniowego życzenia w rzeczywistą możliwość. Już w XIX wieku 

na miejsce wartości absolutnych zaczęły wkraczać - społeczne. Daremnie 

zaś łudzą się zwolennicy liberalnej demokracji, sądząc, że uspokoją narasta

jący proces jednolicenia ludzkości, prawną emancypacją maskując rzeczy

wiste nierówności. Ale też ludzie, którzy dzisiaj rządzą społeczeństwem, 

kupcy, bankierzy, przemysłowcy - to obłudne i żałosne karykatury boha

terskich tytanów, którzy rozjaśniali przeszłość. Upodobnienie i pomniejszenie 

jednostek postępuje tak szybko, że niedaleko już do ostatecznych przemian, 

które rozpoczną zupełnie nowy etap bytowania ludzkiego gatunku. Cywili

zacja, która (choćby w teorii) najwyżej stawia rozkwit jednostki, ustąpi miej

sca cywilizacji całkowitego uspołecznienia, które nie jest przecie niczym 

innym, jak podporządkowaniem interesów indywiduum interesom ogółu: 

„Ten cień straszliwy, przed którym drżą władcy świata, który grozi zgu

bą pojmowaniu Tajemnicy Istnienia, czyniąc z filozofów sługi swoich wyma

gań, i który artystów strąca na dno obłędu, to organizująca się masa daw

nych niewolników, której olbrzymi żołądek i żądza użycia wszystkiego, co 

dotąd było jej odjęte, staje się prawem istnienia na naszej planecie." (Nowe 

formy w malarstwie i inne pisma estetyczne). 

Witkacy mniemał, że zanik uczuć metafizycznych na korzyść ogólnej 

szczęśliwości jest ontologicznym prawem, „stałą formułą dla wszelkich 

Istnień Poszczególnych żyjących gromadnie". Jego katastrofizm miał więc 

wymiar kosmiczny ... Często przedstawiał nadchodzący kataklizm na wzór 

wydarzeń, których był świadki~rn. Ale w proroctwie, które głosił, należy roz

poznać coś więcej niż strach przerażonego burzuja (którym Witkacy po

gardzał). Istotnie, Witkacy dawał wyraz zasadniczej nieufności (jeżęli nie 

więcej) wobec kierunku, w którym podążyła ludzkość od początku miesz

czańskiej epoki przemysłowej. Brzydził się więc zrównaniem warstw i klas, 

jak i skutkami rozwoju techniki, upodobniającej przedmioty i samych ludzi; 

zarówno pierwszeństwem przyznawanym konsumpcji i or.ganizacji, jak du-

. chową jałowością wszelkich metropolii przyszłości. Pod krytyką kultury, 

jaką przeprowadzał Witkacy mogliby się - paradoksalnie podpisać 
i pogrobowiec szlachetczyzny, i współczesny hippis - i konserwatywny miesz

czanin, i rewolucyjny idealista. Albowiem ludzkość - mniemał Witkacy -

zmierza do mechanizacji szybko, ale krętymi drogami: w różnych społeczeń

stwach objawiają się rozmaite symptomy końca. Zaś rewolucje przyśpiesza

ją tylko proces wyznaczony przez gatunkową konieczność, przez Naturę 

Macochę. 

Jak widać, w myśli Witkacego etyka - rozumiana jako zespół reguł 

społecznego współżycia - rozeszła się z~pełnie z estetyką i metafizyką. 
Jeśli za najwyższą wartość uznać szczęście jak największej liczby, dzieje 

ludzkości przypominać będą linię, która, owszem, ugina się niekiedy, ale 

w całości - nieskończenie wznosi. Jeśli jednak za kryterium przyjąć obec

ność metafizycznych doznań, dostępnych tylko nielicznym, historio musi mieć 
swój szczyt, po którym nastąpi nieruchomy spadek. W obliczu tej sprzecz

ności Witkacy czuł się tragicznie rozdarty. Powtarzał chętnie, że nie poj

muje, dlaczegoż by człowiek przeciętny miał zrezygnować z banalnego 

szczęścia na rzecz doznań, których nie odczuwa i nie pojmuje. Nie cierpiał 
,,mdłej demokracji" liberalnej, energicznie potępiał ,,gnijącego potwora" 

kapitalizmu i godził się - w imię prawa do pokoju i materialnego dosytu 

_ na likwidację (co raz to podlejszych) ellt i na zmechanizowaną jałowość 

przyszłości .. . [ ... ] 
Witkacy był więc reakcjonistą, który sam siebie potępiał, i awangardo

wym artystą, który w najnowszych formach sztuki widział zapowiedź jej 

rychłego końca. Wewnętrzna sprzeczność tej postawy wprowadziła go 

w rozpacz i zagnała wreszcie w śmierć." 
JAN BŁOŃSKI 



Oto trzy znamienne fragmenty rozdziału pl. „DEMITOLOGIZACJA I TEATRALIZACJA: 
„SZEWCY" książki: „Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz" - amerykańskiego litera
turoznawcy i tłumacza, wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy w 1981 roku. Jest 
Io pierwsze tak obszerne, całościowe ujęcie twórczości literackiej Wilk<1cego. 

POLITYKA, SEKS I „ONI" 

„Witkacy nazwał „SZEWCÓW" „sztuką naukową" - w przeciwiieńslwie do dramatu 
o funkcji estetycznej - niewątpliwie dlatego, że chciał zwróc.ić . uwagę no diagnostycz
ną dokładność swojej oceny stanu rzeczy w Polsce i no logicznie wyprowadzone prze
widywanie tego, co w najbliższej przyszłości mus,i wyniknąć z tej sytuacji. Zamierze
niem autora jest teraz studiowanie zjawisk społec21nych zgodnie z ogólnymi prawami 
w celu odkrycia uniwersalnych prowd i przedstawienia ich w formie dramatycznej. Nie
mal wszystkie le prowo i prawdy są zawarte w różnych poprzednich sztukach WHkocego, 
ale nigdzie przedtem nie były tok uporządkowane w jednym sprowdzoinym dowodzeniu, 
jak w „SZEWCACH". [ ... ] 

Stosunk~ między przedstowicieloini poszczególnych klas moją głównie charakter seksu
o~ny. Każda klaso pożąda inną; związki między nimi siały się bliskie i lubieżne, natomiast 
zw!Jkłe stosunki osobiste i rodzinne po prostu przestoly istnieć. Niezdolne do repre
zentowpnio własnych ideologii oni do przedłużania swojego istnienia i utrzymania się 

przy życiu, klasy społeczne mogą tylko projektować wzajemne gwałty. Gwałt - obraz 
przemocy społecznej wprowadzony w ,~Pożegnoniu jesieni" - słoje się powszechnym 
odruchem zdegenerowanych i bezpłodnych kłos społecznych w „SZEWCACH". Księżno 

podnieca seksualnie szewców, oby pobudzić do gwałtu Prokuratora Scurvy,ego jako odtrą
conego zalotnika; obie wyższe klasy od dawno zadawały gwałty robo·lnikom; Scurvy za
mierza zgwałcić Księi!nę, a Sajelon z Czeladnikami chciałby zbezcześcić i zhańbić wszyst
ko, co jest nad nim. Walko klas w „SZEWCACH" podlega perwersji seksualnej; w szale
jącej totalnej wojnie wzajemne urzeczenie sobą klas i dążenie do samoponiżenia, zacie
ra wszelkie przedziały ideologicz,ne. [ ... ] 

„SZEWCY" są srluką o śmierci mocy twórczej, niezbędnej do przetrwania i jednostk~ 

i społec.zeństwo. K:iedy bunt kończy się klęską, kiedy przygniatającej banalności nie moż
na przezwyciężyć; kiedy proco i zabawa stoją się równie bezsensowne, wówczas nastę

puje wyczerpanie, jałowość i zołomanie. Po śmierci mocy twórczej pozosta.je tylko nuda 
i nie kończące się dyskusje, szczątkowe elementy dramatyczne, które autor wykorzys·łuje 

w sugestywny sposób. [ ... ] 
Skoro tyranio i ucisk zostały zdemaskowane, pozostaje tylko nuda. Apokalipso w 

„SZEWCACH" zostaje rozładowano - nie ma końcowej eksploz,ji. W krótkim zakończe
niu, w którym pojawia się nowy system i jego inżynierowie, „Oni" - rzeczywiści goś

cie z przyszłości - okazują się zwykłymi śmiertelnikami w elegonck.ich garniturach, sto
jącymi pozo klasą i pozo rewolucją. Ani zbiry, oni oprawcy, bez żadnej broni, ci techno
kraci przemawiają naturalnym tonem i zachowują S·ię zwyczajnie i obojętnie. Nawet „Oni" 
- osło!nio tarjemnico Witkacego - zostali zdemoskowcmi, ole ich całkowicie banalna 
tożsamość stanowi chyba bardZ!iej przerażające i trafne przewidywanie niż jakiekolwiek 
poprzednie potworności. Przestępując spokojnie przez ciało zmarłych i ludzi dojących 

jeszcze 021nakii życia, dwaj administratorzy patrzą obojętnie no śmiertelne męki dekaden
ckiej przeszłości." 

DANIEL C. GEROULD 
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