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NIEBEZPIECZNI 11 SZEWCV" 

Gdy żył, szokował swą wyjątkowością. Głębia ~postrzeżeń inte
lektualnych trafiała w pustkę. Nie rozumiano go . Psychologia zna 
t en objaw - niezrozumienie rodzi agresję. Po prostu trudno pogo
dzić się z t ym, że ktoś jest m.ądrzejszy, otwarty na nowe tendencje 
myślowe. Olbrzymie i bardzo negatywne znaczenie miała kleryka
lizacja naszego życia spoleczr..ego i intelek tualnego, która w okresie 
międzywojnia była jeszcze większa i bardzi<'j rigresywna niż w Pol 
sce Ludowej . Trudno wyobrazić sobie, że mogla być: jeszcze gorzej 
i bardziej w steczni<' niż teraz . Ale tak było naprawdę . Naczelny 
Inst y tut Akcji Ka olichic>j wydał w 1935 roku „Przewodnik po be
letrystyce", w którym Czesław Lechnicki tak pisał o Witkacym: 
„To pewne, że wziął rekord w koprolcllii i wariackim po prostu 
rozgrzebywaniu śmietniska najwyuzdańszych popędów i zboczeń 

ludzkiego bydl ęcia . Chyba psychopata może tak pisać i tak się ba
brać w nieczło1vic czej pornografii" . Podobnie jak dzisiaj, dużą po
mysłowość i aktywność przejawiały wszelkiego rodzaju dewotki. 
One wyszaniażowały zmianę tytułu „W ariat i zakonnica" na „Wariat 
pielęgniarka". 

Adam. Grzyniała-Sicdlecki tak komentował rozprawę Witkace
go „Bliższe wyjaśnieniri w k11Jpstii Czystej Fonny nci scenie" : Tytuł 
powinien brzmieć: ,.Dl:żs:c zaciemnienia w kwestii e!c.", trudno 
bowiem sobie wyobrazić· większą niemoc w formowaniu swojej 
myśli, w ekspresji słowa. Jest to jakiś bezforrnizm i antyekspresjo
nizm chorążego formi.zmn czy ekspresjonizmu. („.) Czy ten fi lut 
jednak na serio to wszystko pisze? B0 czasem, czytając jego rozpra
wy, nabiera się przekonania, że ten syn niepospolitego artysty i pi
sarza odbywci przed nami jakąś wyrafinowaną drwinę, że z całym 
nakładem trudu parodiu je pewne sposoby m11śl enia, pewne mody 
rozum owania i że kiedyś, po lalach, przyzna się do tej piekielnej 
igraszki" . Adolf Nowaczyński stcira się być jeszcze dowcipniejszy: 
„Jest w jego wyzi)odach tylko biegunka słów - przy żeLłosnym pier
wotniactwie myślowym" . 

Gdy wraz z innymi plastykami Witkacy bierze udział w wy
stawie formistów w Warszawie, ukazuje się w prasie list protesta
cyjny podpisany przez grupę malarzy: „Nie wolno deprawować 

ogółu, a przede wszystkim młodzieży nasze j za pomocą wystaw po-



dobnych do ostatniej, gdzie panoszy się już nie tylko wyuzdanie, lecż 
nawet pełne perfidii bluźnierstwo i gdzie nie tylko estetyczne i ety
czne, ale nawet religijne ideały są zanieczyszczone". 

Witkacy był wciąż atakowany i wy~miewany. Robiono to w spo
sób bardzo prymitywny. Teatry grały mało jego sztuk, chociaż 
bardzo o to zabiegał. Po długim oczekiwan~u na zgodę cenzury, 30 
czerwca 1921 roku odbyła się w Tea trze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie prapremiera „Tumora Mózgowicza". Wprowadzono 
nadzwyczajne środki os:rożności - przedstawienie zaprezentowano 
po oficjalnym zakończeniu sezonu. Miały odbyć się tylko dwa spek
takle dla specjalnie zaproszonych widzów. Emil Haecker w gazecie 
„Naprzód" pisał: „Gdyby zawołać pierwszego lepszego ekspresa 
spod „Hawelb" i zapłacić mu, żeby napisał ekspresjonistyczny dra
mat, gdyby r1astępnie robiono temu. dramatowi przez szereg mie
sięcy reklamę i gdyby w końcu p. T rzcińsb wystawił go z takim 
pietyzmem, z takim nakładem pracy i pomysłowości reżyserskiej, 
z tak pięknymi deko1 acjami, jak „Tu mora Mózgowicza" - efekt 

byłby ten sam". 

Tadeusz Boy-Zeleński w piśmie „Czas" inaczej oceniał to przed
stawienie: „1.Vitkiewicz jest z urodzenia, z rasy do szpiku kości ar
tystą; żyje wyłącznie sztuką i dla sziu.ki. A stosunek jego do sztuki 
jest na wskroś dramatyczny; to jedna z tych dręczonych dusz, które 
w sztuce szukają rozwiązania nie problemów sukcesu, ale problemu 

własnego jestestwa". 

Po kil7cti latach aktorzy Teatru Małego w Warszawie odmawia
ją grania w tej samej szwce. Wybucha olbrzymi skandal. Bardzo 
ostro zaatakował aktorów Tadeusz Boy-Zeleński w artykule „So
wiety w teatrze". Uważał, że jest to przejaw buty aktorskiej i ka

botynizmu. 

Trudne było życie Witkacego, bardzo mało było chwil, gdy 
mógł spotkać się z niespodziewanym uznaniem, jak to Witolda 
Gombrowicza. Odpowiadając na pytanie tygodnika „Prosto z Mostu" 
o najciekawszą książkę przeczytaną w 1935 roku autor „Ferdydurke" 
wymienia „Ulissesa", „Granicę" i dramaty Witkacego. Tak pisze: 
„Czy maszynopisy dramatów St. I. Witkiewicza można nazwać 
książką? Wątpię. Gdyby tak było, wahałbym się pomiędzy „Gra
nicą" a paroma z tych dramatów, które nie grane i nie wydane -

przeczytałem dzięki uprzejmości autora. Zawierają być może pewne 
błędy, braki i usterki. Ale niezwykła orygin<Llność, niezwykle kon
sekw_e~tna metoda w oryginalności i niezwykle płodne i żywotne 
wyn_i~i metody wraz z tu.zinem innych pierwszorzędnych zalet, 
własciwych szczerej i wielkiej indywidualności Witkiewicza, nie 
tylko k~mpensują z powodze71,iem usterki, lecz nad to ze znawców, 
wz:uszaJących nad. tym rami~na:ni, cz'Jinią dudków pozbawionych 
~~-~l:\.ie~o wyczucia . Pomewaz nie ma mowy, żeby umysły starych 
i JVZ zuz:utych kulturtragerów zdołały pojąć, zwracamy na to uwa
gę młodych kulturtragerów". 

W naszym kraju obowiązywało przed wojną, lecz działa także 
dzisiaj następujące prawo w dziedzinie twórczości: dopóki polski 

artysta nie zdobędzie mniejszej lub większej pozycji za granicą 

(naturalnie zachodnią), nie zyska uznania w ojczyźnie. Tu niemal 
wszyscy lekceważą się wzajemnie. Najbardziej zaciętą walkę z Wit
kacym, prowadzili, jak bywa najczęściej, inni dramatopisarze. 

' W pierwszych latach powojennych nastały jeszcze gorsze czasy 
dla wszystkiego, co odrębne. O wystawieniu Witkacego nie można 
było nawet marzyć. Nawet po przewrocie październikowym w 1956 
roku niewiele się zmieniło. Zygmunt Hiibner wystawił „Szewców" 
w Teatrze Kameralnym w Sopocie 12 października 1957 roku. Była 
to prapremiera, która została zdjęta po jednym przedstawieniu. Po
tem, po trudnych negocjacjach z władzami, teatr mógł zagrać parę 
przedstawień zamkniętych dla zaproszonych gości. Dalsze interwen
cje pozostały bez rezultatu. Przyczynę zdjęcia „Szewców" argu
mentowano tym, że jest to sztuka o fałszywym wydźwięku ideowym. 
Tak uproszczonymi, lecz groźnie brzmiącymi argumentami szafowa
no wówczas chętnie i na oślep . 

Rolę Sajetana w prapremierze grał świetny aktor Kazimierz 
Talarczyk. Teraz w elbląskim teatrze opracowania tej roli podjął 
się jego syn Roman. 

Lepsze czasy dla „Szewców" nastały po kolejnym zakręcie na
szej historii, który dokonał się w grudniu 1970 r. Znakomici polscy 
reżyserzy jakby tylko czekali na możliwość wystawienia tej „nau
kowej sztuki ze śpiewkami w trzech akiach". Już 2 maja 1971 r. 
Maciej Prus wystawia „Szewców" w Teatrze im. Bogusławskiego 
w Kaliszu, wkrótce powtarza inscenizttcję w warszawskim Teatrze 



Ateneum - z Elżbietą Kępińską, Marianem Kociniakiem, Andrze
jem Sewerynem i Romanem Wilhelmim. W znakomitym przedsta
wieniu Jerzego Jarockiego (Stary Teatr w Krakowie) biorą udział 
m.in. Ewa Lassek, Jerzy Bińczycki, Jerzy Trela i Marek Walczew
ski. W tym samym 1971 roku „Szewcy" trafiają na scenę Teatru 
Polskiego w Bielsku-Bia lej, a w latach następnych grani są w Bia
ł ;;mstoki1 i Łodzi. 

Wraz ze stabilizacją polityczną fala zainteresowania „Szewcami" 
zaczęła opadać. Już tylko dokonywane są powtórki in~cenizacyjne 
·v szkołach teatralnych i małych ośrodkach. 

Burzliwe lata 1981-83 stają się okresem wielu nowych pre
mier tej drażliwej sztuki. Grana jest w Jelenie j Górze, Wałbrzychu, 
Gdańsku i Szczecinie. Bezpośrednio po ogłoszeniu stanu wojennego 
trafia do Torunia, Katowic, Wrocławia, Łodzi i Lublina. Z począt
kiem roku 1983 Jerzy Krasowski realizuje „Szewców" w Teatrze 
Polpkim w Warszawie, a Wojciech Zeidler w Teatrze im. Kocha
nowskiego w Opolu. Ten powtórny przemarsz sztuki przez polskie 
sceny najtrafniej skomentował Janusz Degler: „Losy sceniczne 
„Szewców" łączą się ściśle z naszą powojenną historią. Dostrzec 
w nich można i meandry tej historii, i jej zadziwiający rytm, i dra
matyzm praw nią rządzących. Sięga się bowiem po ten dramat 
w mom'mtach zwro~nych, jakby szukaja.:c w nim diagnozy aktual
nej sytuacji. Sztuka odsłaniająca mechanizm przewrotów po~ityczno
społecznych może się do tej roli nadawać jak żadna inna w polskiej 
dramaturgii. Dlatego jej nieobecność w polskim teatrze jest równie 
znacząca jak jej powodzenie". 

Witkacy jest dramaturgiem polskim, którego świat zna najle
piej. Pierwsze przekłady ukazały się w 1963 r. Wielka w tym zasłu
ga Jadwigi Kukułczanki, która wraz z Francois Marie i Jacquesem 
Lacarriere wydaje u Gallimarda tłumaczenia sztuk: „Matka", 
„Kurka wodna", „Metafizyka dwugłowego cielęcia" i „Szewcy". 
Robert Abirached pisał w „La Nouvelle Revue Francaise": „W miarę 
jak czas ucieka i jak zaczynamy usuwać naszą skandaliczną igno
rancję obcych literatur nowoczesnych okazuje się coraz bardziej, 
że słynny antyteatr istnieje już od dawna i w szczególności Europa 
W schodnia zaproponowała wiele jego formuł na długo przed ostat
nią wojną". 



Do bardziej znaczących realizacji zagranicznych „Szewców" 
należy inscenizacja Tadeusza Kantora (Paryż - Malakoff, La Cam
pagne Charb'Jnier - Kayat, Theatre 71). W przedstawieniu obok 
wykonawców francuskich brali udział polscy aktorzy z zespołu 

Cricot 2. Bardzo duży rozgłos zyskało przedstawienie „Matki" 
z 1970 r. w znakomitym, tea trze La Cam.pagne Renaud - Barrault 
W roli tytułowej wystl{.;.:oi:..•ala Madeleine Rr-naud a reżyserował 

Claude Regy. 

W Stanach Zjednoczonych DanieL Gero11! d wydaje to;n szef.ciu 
dramatów Wi tkacego. Dzięki niemv, zrajomo§ć naszego drama~ urga 

rozszer,,,yla się na kraje anglojęzyczne. Gerould uważa, że „należy 
Witkacego traktować jak0 wybitnP.go dramaturga surrealistycznego 
lar; dwudziestych i największego dotychczas przedstawiciela tego 
gat1mku''. 

Jak oblicz1·ł Janusz Degler, do roku 1983 w krajach zachodnich 
onz w Jugosławii i na Węgrzech odbyły si~ 152 inscenizacje sztuk 
Witkacego. 

W sierpni11., gdy pisałem ten feEeton parę kopal·ń i stoczni 
st1 ajkowało . Czyżby znowu rozpoczynał się korzystny czas dla 
„Szewców"? 

Jerzy Sopoćko 
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(K I M S Ą S Z EW C V?) 

Kim są Szewcy? Już w postawieniu postaci znać mistrzows'.q 
rękę Witkacego. Albowiem reprezentują oni syntetycznie - ucie
miężony i zwycięski lud w całości . Przygotowują rewolucję 

i rzeczywiście obejmują władzę. Ale przewodzi im Sajetan Tempe, 
„socjał", samouk, działacz w stylu XIX wie'.rn . Czeladnicy zaś doj
rzewają dopiero do myślenia i walki. I przypominają raczej prac::;·.--
ników rzemiosła albo robotniczą arystokrację, przeciwstawio11ą 

proletariatowi fabrycznemu. Działają też niepe\\·ni e, ja'<:by p::; :· '.lżeni 

reformizmem i - mimio srogich słów w gębie - w niejednym 
należą do mijającego :opoleczeństwa. Witkacy przypomina tak, że 

kto inny przeprowadza przewrót, kto inny - zeń korzysta. Ze ludzie 
rewolucji różnią się istotnie od ludzi przyszłoś2i „ . 

Zam'rnięci w warsztacie jak w więzieniu, Szewcy cierpią -
wręcz fizycznie' - znieprawienie i beznadziejność robotniczego losu. 
Pozosta ją pod kontrolą „Prokuratura Sądu Najwyższego dla społe
cznych nieporozumień Kapitału z pracą", Roberta Scurvy'ego. 
Z przekonań liberał, Scurvy skłania się - przestraszony Szewcami -
ku metodom faszystowskim. Odczuwa on dokuczliwie nija kość 

i pu:;:t 1 <: ę własnego życia, maskowane tylko lu '<:s usem, w którym 
tarz1 sic; z gorliwością dorobbewicza. Cała jego metafizyka to miłość 
do księżnej, która mu - jako parweniuszowi - niesłychanie im
ponuje. (.„) 

Można powiedzieć, że pierwszy akt „Szewców" kończy się upad
kiem systemu demokratycznno-liberalnego. Scurvy, przewącha wszy 
się z Dziars'.{imi Chłopcami, organizacją , w której nietrudno się do
patrzyć faszystów - dokonu je zamachu stanu. Obejmuje władzę 

i zamy'rn Szewców w więzieniu gdzie główną karą jest - przymus 
zupełnej bezczynności ! Napięcia społeczne doszły do szczytu: kapi
talizm p~nuje już tylko terrorem, nie szukając usprawiedliwie ń. 

„Ludzkość się rozwydrzyła - mówi Strażnik - j eśli ta 1~ nie damy 
rady, wrócimy oficjalnie do tortur". Dla Scurvy 'ego nadeszły dobre 
czasy. Zdobył nie tyl'.-rn władzę, ale ta kże Księżną„. w momencie, 
kiedy Szewcy - rzucając życie na kartę - obalili mury więzienia. 

Ludzkość dojrzała bowiem nie tyl'.rn do rewolucji, ale do następ
nego etapu mech:rniz:ic ji. Nawet Strażnicy „uszewczają się", czyli 
upodobnia ją do Szewcó w, z entuzjazmem ogłupiając się bezmyślną 
pracą. Ludzie nie chcą niczego prócz porządku i umiarkowanego 

dobrobytu - podsuwa Witkacy. Będą tym bardziej zadowoleni, im 
mniej samodzielnie będą się musieli troszczyć o siebie. Gorzej z tymi , 
którzy - dlatego właśnie, że wzięli udział w buncie - wykształcili 

w sobie wyższe tęsknoty. Po rewolucji Szewcy stanęli u steru rzą

dów i zakosztowa li pańskich luksusów, co prawda w mniej wyrafi
nowanym wydaniu. Nudzą się teraz straszliwie - jak niegdyś ary
stokracją. Stoją _oko w oko z metafizyczną pustką istnienia, którą 
przedtem przesłaniała im społeczna działalność . („.) 

Tymczasem kołowrót dzie jów toczy się dale j. Kwestia chłops!\:a 
zostaje zlikwidov„-ana - groteską: jak się okaz uje, „kmiotkowie na
rodowi", żałośnie anachroniczni, „dopiero się uślachcają", głosząc 

mętne frazesy i popisując się „dziwką bosą" oraz „chochołem same
go pana Wyspiańskiego", który widział w nich kiedyś rdzeń narodu. 
Gnębon Puczymorda przywódca Dziarskich Chłopców, przechodzi na 
stronę rewolucji, służąc za kontrolera propagandowych widowisk. 
Jest to po prostu zimny cynik, którego nie obchodzi nic: „Socjalista 
czy faszysta - śpiewa - jam w tym serze jako glista''. Rewolucja 
pożera własne dzieci : Czeladnicy wykończają Sajetana, który na 
starość odkrył uroki czystej metafizyki i nieznośnie nudno filozo
fuj e. Ale i oni nie będą się długo cieszyć - czy nudzić - władzą . 

Straszliwy Hiperrobociarz - jakby wcielenie wyroków h istorii -
oświadcza, że sprawują rządy„. pozorne tylko. („ .) Zjawia ją się -
wraz z Hiperrobociarzem - przedstawiciele prawdziwej władzy. 

Obojętni, pozbawieni uczuć nie tylko metafizycznych, ale \.\rszelkich 
w ogóle, zajmują się wyłączni e porządkowaniem i mechanizowaniem 
społeczeństwa. 

W polityczne proroctwo Witkacego, którego poszczególne intui
cje okazały się zdumiewająco trafne (anachronizm programu ludow
ców, cyniczne „prześlizgnięcie się" faszystów do obozu r ewolucji) -
wpisana została wiedza pisarza o świecie i ludziach. („.) 

Trudno wyobrazić sobie sztukę bardziej pesymistyczną niż 
„Szewcy". Rozpacz Witkacego prze jawia się - mimo gwałtowności 
dia logu - w postaci idealnie zrównoważone j. Jego poglądy zostały 
równo rozdzielone między protagonistów_ Księżna i Scurvy mają 
rację głosząc metafizyczne mądrości Witkacego, ale oboje zostają 
zupełnie skomprom~towani przez historię . Słuszność historyczną ma
j ą , przeciwnie, Szewcy. Ale oni sami, zdobywszy władzę, po jmują -



naturalnie za pozno - że nie mają mietafizycznej. Argumenty zno
szą 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, nama
lowany przez człowieka najgłębiej zrozpaczonego i nienawidzącego 
wszystkich i wszystkiego. Ale właśnie ta nienawiść i rozpacz nadają 
sztuce przeni~li wość i piekielne piętno absolutnej szczerości. 

1()NI, l>t~~b: 
Ze „Wstępu" do „Wyboru drama
tów" St. I. Wit~iewicza, BN, 
Ossolineum 1983, s. LXXVII 

- LXXXII 



„s z E w c v·· 

W Polsce zawsze uważano „Szewców" za najlepszą sztukę Wit
kacego. Była pierwszym z jego utworów wydanym po wojnie -
w 1948 roku, w oddzielnym tomie wspólnie z „W małym dwor'.rn" . 
Próby wystawienia rozpoczęły się w 1957 roku, wkrótce po odwilży 1 ) , 

ale ostatecznie publiczna premiera w teatrze zawodowym odbyła się 
dopiero w 1971 roku, choć poprzedziły ją liczne przedstawienia ama
torskie, a nawet znakomita inscenizacja przygotowana przez zespół 
studencki w 1965 roku z objazdem po kraju, uwieńczona nagrodami 
ministerialnymi2

). Przez całe ćwierćwiecze „Szewcy" byli najbardzie j 
drażliwą politycznie ze wszystkich sztuk Wit~acego, ponieważ przed
stawiają stagnację i nudę wynikłą z dojścia do skutku rewolucji 
niwelistycznej. 

W porównaniu z wcześniejszymi sztukami Witkacego dramat 
ten jes t prosty i przejrzysty w swojej linii narracyjnej, bez przesu
nięć czasowych i przestrzennych i nie nastręcza trudności przy 
streszczeniu podstawowej zawartości i formułowaniu w skrócie jego 
tezy. 

Mistrz szewski Sajetan Tempe i jego dwaj czeladnicy narzekają, 
że muszą pracować w warunkach ucisku kapitalistycznego, kiedy 
burżuazyjny prawnik, prokurator Scurvy, i demoniczna arystokratka, 
księżna Irina, w najlepsze sobie flirtują i prowadzą rozmowy na te
maty polityczne i filozoficzne. Klasy społeczne straciły swoje praw
dziwe funkcje i związki mogą tylko próbować gwałcić się nawzajem 
werbalnie i fizycznie. Po nieudanym puczu kierowanym przez Scur
vy'ego i jego faszystowską organizację „Dziarscy Chłopcy" i równie 

1). Zygmunt Hi.ibner reżyserował prapremierę „Szewców" w Teatrze Ka
meralnym w Sopocie z dekoracjami i kostiumami Adama Krassowskiego. 
Informacje na temat tego przedstawienia i zdjęcia sztuki z afisza zawarte są 
w publikacjach „Teatr Wybrzeże 1946-1966". Oprac. M. Misiorny, Gdańsk 
1966 i M. Szczepkowska, „20 lat teatru na Wybrzeżu", Gdynia 1968, gdzie po
dane są przyczyny zdjęcia sztuki: „... wybrano właśnie „Szewców", sztukę 
o fałszywym wydźwięku ideowym, pogłębionym jeszcze przez inscenizację, 
która wyraźnie aktualizowała to, co w dramacie odnosiło się do czasu jego 
napisania. Ta postawa teatru jest chyba odbiciem modnej wówczas postawy 
artysty, przekornej wobec aktualnego ustroju politycznego". 

2). Inscenizacja we wrocławskim Studenckim Teatrze „Kalambur" w re
żyserii W. Hermana. 

nieudanym buncie pod przewodem socjalistycznych szewców nastę
puje ostateczna rewolucja, oznaczająca koniec wszelkiej ideologii, 
wywołana przez technokratów, którzy wprowadzają mroczny ustrój 
uniformistyczny, gdzie nie ma mie jsc dla jednostek, idei czy wyż
szych pobudek - tylko zautomatyzowana praca i równie zautoma
tyzowana rozrywka. ( ... ) 

Porzucając w „Sze\v·cach" poprzednią poetykę, którą nazywał 

Czystą Formą, Witkacy po raz pierwszy w dramacie zwraca się do 
podstawowych zagadnień współcz sności, zawęża jąc swqje pole wi
d7,enia do ściśle lokalnych zagadnień. W „Szewcach" śmiertelne 

skurcze chorego systemu kapitalistycznego, starcie_ faszyzmu z chłop
ską odmianą socjalizm1u i wzrost totalitaryzmu jes t przedstawiony 
w oryginalnych polskich kategoriach i na nieomylnie polskim tle. 
Właściwie sztuka z powodzeniem1 dramatyzuje głębokie poczucie 
beznadziejnego uwikłania w historyczne j sytuacji Polski, czego po
przednio Witkacy nie chciał odbierać za temat swojej sztuki. 

'Zatem ze wszysU<:ich dramatów Witkacego, może z wyjątkiem 
realistycznego „Jana Macieja Karola Wścieklicy'', „Szewcy" wyróż
nia ją się tym, że stanowią jedyny utwór traktujący bezpośrednio 
o Polsce i o sprawie polskiej, a także o egzystenc jalnej sytuacji czło
wieka w społeczeństwie i w kosmosie. Obfitość mie jscowych realiów 
i odniesień do mie jscowego środowiska i współczesnej historii kul
turalnej i umysłowej nadaje „Szewcom" gęstą treść lokalną i więk
szą aktualność w Polsce, co tłum:iczy sławę sztuki i jej rezonans 
w kraju. Niestety, te same cechy sprawiają, że „Szewcy" są trud
niej dostępni dla obcej publiczności niż vvszyst'{iC inne jego utwory 
i mimo wielkie j żywotności teatra lnej i trafnych spostrzeżeń co do 
mechanizmu działania historii można wątpić, czy ta „na ukowa sztu 1rn 
ze śpiewkami" będzie uznana za arcydzieło poza Polską. 

Witkacy nazwał „Szewców" „sztuką naukową" - w przeciwień
stwie do dramatów o funkcji es tetyczn e j - niewqtpliwie dlatego, 
że chc'.ał zwrócić uwagę na diagnostyczną dokładność swojej oceny 
stanu rzeczy w Polsce i na logicznie \Vprowadzone przewidywanie 
tego, co w najbliż.5zej przyszłości musi wyniknąć z te j sytuacji . 

Daniel Gerould, „Stanisław Ignacy 
Witkiewicz jako pisarz". Przełożył 

Ignacy Sieradzki, W-wa 1981, s. 423-6 
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