STANIStAW IGNACY
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SZEWCY

Nie zabrną me twory popod żadne strzechy,
8 o wtedy, na szczęście, żadnych strzech nie
będzie.

W ogóle z tego żadnej nie będzie uciechy,
I tylko świństwo równomierne rozpełznie się
wszędzie .

STANISŁAW

IGNACY WITKIEWICZ
JAKO CZŁOWIEK I TWÓRCA.

Stanisław Ignacy Witkiewicz, urodzony w r. 1885 w Warszawie, był synem Stanisława, artysty malarza. krytyka.
publicysty i pisarza z czasów Młodej Polski. Witkiewicz
- ojciec związany był ongiś z głośnym pismem „Węd
rowiec", od którego datują się dz1e1e naturalizmu polskiego
Rozgłos i uznanie pozyskał sobie jako autor znakomitych na
swój czas monografii artystycznych o Matejce i Aleksandrze
Gierymskim. jako inspirator nowych prądów i metod w zakresie opisu i wartościowania wytworów sztuki, jako działacz
społeczny oraz twórca i propagator tak popularnego w tamtej
epoce stylu zakopiańskiego. Stanisław Ignacy odziedziczył
po ojcu jego uzdolnienia i zainteresowania artystyczne, ale
bodaj ze je znacznie poszerzył i pogłębił. Był w latach
międzywojennych naiwszechstronniej bez wątpienia utalentowaną indywidualnością twórczą. postacią nieomal renesa nsową o wyraźnych znamionach genialności. Ponieważ od
piątego roku życia z powodu choroby ojca przebywał stale
w Zakopanem, gdzie nie było podówczas żadne1 szkoły
średniej, więc uczył się prywatnie. w domu i tylko egzaminom
rocznym poddawał się w normalnej szkole jako tzw. ekstern .
Matura, uzyskana w r. 1903, była ostatnim oficjalnym świa
dectwem systematycznych studiów Witkiewicza. W istocie
był to genialny samouk, który wszystkie swe osiągnięcia
zyciowe zawdzięczał przede wszystkim sam sobie. nieslycha·
nej chłonności intelektualnej i ciekawości, które go pobudzały do ustawicznego szukania i były zaczynem wiecznego
umysłowego nienasycenia. Wszystkie studia, jakie sam po de1mował , nie były przez nikogo inspirowane. wynikały
z. wewnętrznego i samoistego popędu . Bodaj najbardziej
systematyczne były jego studia malarskie. Malował nieomal
od dzieciństwa; przykład ojca odegrał tu zapewne rolę
istotną . Potem podróze do Niemiec i do Wioch pozwoliły
Witkiewiczowi zwiedzić najsłynniejsze galerie malarstwa
europejskiego . Uczęszczał w pewnym okresie czasu do
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. gdzie pracował pod
kierunkiem Mehoffera i Stanisławskiego, nie budząc w nich
zresztą specjalnego zachwytu. Ale juz wówczas jego zainteresowania intelektualne i artystyczne wybiegały raz po raz
poza malarstwo. Miewał okresowo pasje i namiętności. które
potrafiły go zagarniać na pewien przeciąg czasu aż do
momentu psychicznego znuzenia i nasycenia.

Na wiosnę r. 1914 wybrał się Witkiewicz ze swym przyia cielem, slynnym później etnografem i profesorem uniwersytetu londyńskiego, Bronisławem Malinowskim, na wyprawę naukową do Australii. Ledwo tam przybyli, wybuchła
wojna światowa . Malinowskiego 1ako obywatela austriackiego internowano, Witkiewicza, który miał obywatelstwo
rosyjskie, odstawiono do Rosji . Lata wojny przyczyniły się
w wydatnym stopniu do po1awienia się i ugruntowania
w Witkiewiczu jego poglądów historiozoficznych i katastroficznych. Wojna, rozkład i demoralizacja, towarzyszące
agonii rosyjskiego imperium, pierwsze miesiące rewolucyjnego zamętu pogłębiły nastroje przygnębienia i zagrożenia .
Jako oficer rosyjski poznał Witkiewicz kulisy wielkiego
dziejowego dramatu bezpośrednio, z autopsJi. Wtedy bodaj
obudziły się jego zainteresowan ia filozoficzne i ożywiły
literackie. Ale aktywność w tym zakresie ujawniła się dopiero
po powrocie do kraju w r. 1918. Witkiewicz osiadł w Zakopanem, które stało się na lat dwadzieścia główną jego s i edzibą .
Lata dwudzieste to okres wyjątkowej aktywności twórczej
artysty. Ogólna atmosfera, pełna niesłychanej dynamiki in telektualnej, działała bez wątpienia pobudzająco Wówczas
to ujawniła się w całej pełni imponująca wielostronność
za i nteresowań Witkiewicza filozofa. krytyka i teoretyka
sztuki, malarza, portrecisty, teoretyka nowego teatru, drama to - i powi eśc i op isarza , polemisty, no i człowieka, bo dla
Witkiewicza i samo życie było sui generis sztuką , potrafił
uczyn ić je prawdziw ie niebanalnym i oryginalnym . Niesły 
chanie ekscentryczny, nieobliczalny w swych reakcjach ,
obcy i wrogi wszelkim przymusom i konwenansom, wciąż
czymś zaskakujący, a j ednocześnie pełen niezwykłego osobi stego uroku , już za życia obrastał legendą . W ówczesną
wielką dyskusję na temat sztuki wniósł oryginalny i wazki
wkład . Na problemy malarstwa wypow i edz i a ł s ię w ksiązce
Nowe formy w malarstwie ( 1919) oraz Szkicach estetycznych (1922 ); na temat teatru w tomie studiów pt. „ Teatr.
Wstę p do teorii czystej formy w teatrze (1923) . Swoje
pogl ą dy filozofi czne prze dstaw i ł w rozprawie z r. 1935 pt.
Poję cia 1 twierdzema implikowane przez poję cie istnienia. Do
tych czterech książek należy doda ć dziesi ąt ki artyku ł ów
krytycznych i polemicznych, rozsianych po czasopismach
dwudziestolecia, bo Wi t ki ewicz -był za wo ł anym dyskutantem
i po lem i stą, nie pozostawi ającym bez odpowiedzi zadn ej
cho ć by najdrobn iejszej o sobie w zmia nki.
Tej i mponuj ąc ej d zia łal ności teoretycznej, krytycznej i pu blicystycznej t ow arz yszył a tw ó rc z o ść śc i ś l e artystyczna i literacka: mala rska, która była g ł ówną podstawą jego egzystencji ( s ły nne portrety Witkiewicza), oraz dramato - powieś
ciopisarska . Witkiewicz napisał ponad dwadzieścia sztuk
teatralnych oraz ogłosił dwie d uże powieści - w r. 1927
Pożegnanie jesieni, a w r. 1939 Nienasycenie.

Witkiewicz był jednym z największych w sztuce polskiej
i bodaj ostatnim tej miary indywidua l istą. Niesłychanie
chłonny 1 wyczulony na wszelką intelektua l ną nowość w istocie zył poza swoją epoką , był jej duchowo obcy. Przeraza/a
go mechanizacją, materializmem, techniką, pogardą dla osobowości ludzkiej. Uwazal , że zadaniem kultury winna być
ochrona jednostki, jeJ wolności 1 niezalezności, a tymczasem
bieg zdarzeń zdawał się iść na przekór jego mniemaniom
i postulatom . Zewsząd docierał zmasowany tupot zdyscyplinowanych zbiorowisk i tłumów ludzkich. Witkiewicz widział w tym zapowiedź nadchodzącej epoki kolektywów,
w której o losach człowieka , świata i kultury decydować będą
nie genialne 1ednostki. lecz zbiorowoścL Odczuwa! ją jako
ostateczny kres i katastrofę wolności, sztuki i cywilizacji i to
poczucie zaglady leg In u podstaw jego poglądów historiozoficznych , jego koncepcji estetycznych i dzialalności pisarskiej.

I W:/ Artur Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury
faktu, PWN. 1967

LECH SOK ÓŁ
„ Szewcy" -

Nie mamy nic do stracenia. Może to fikcja ,
ale jedna, której warto jeszcze spróbować.
W każdym razie tam, gdzie my idziemy teraz,
dokąd wloką nas ślepe siły społeczne, to jest,
ku ostatecznej mechanizacji i zabranianiq, nie
ma przed nami nic. Szalona praca jest do
wykonania - trzeba wykuć z niczego podstawy nowych możliwości, które są nieobliczalne. Najpiekielniejsza transformacja, taka
jaka da się pomyśleć. Ale dlatego musi nastąpić przede wszystkim odmaterializowanie
socjalizmu, jako pierwszy stopień - rzecz po zostanie niewykonalna, a jednak konieczna.
Nie burzyć społeczeństwa i nie stwarzać błaz 
nów afa Nietzche, tylko zużywając siły społe
czne stworzyć społeczne, nie indywidualne
możliwości powstania nowej ludzkości.(. ..)
Fragmenty monologu
Leona, bohatera dramatu „Matka"
S. ł. Witkiewicza

św i at

totalnie groteskowy

( •.. )Podział na akty w „Szewcach" nie jest jedynie formalny, jak to często bywa u Witkiewicza . Nie są to bowiem
oddzielne obrazy sceniczne, a wyraźnie odgraniczone od
siebie, głęboko rózniące się odcinki akcji Struktura dramatyczna „Szewców". mimo całego skomplikowania i bogactwa
teJ sztuki, jest klarowna i dość prosta. A kt I ukazuje przeżarty
dekadencją świat kapitalizmu oraz wzajemne stosunki trzech
klas społecznych : robotników (rzemieślników) będących na
spodzie hierarchii społecznej, przeżytej już całkowicie arysto·
krac11 1 burzuazyjnego estabilishmentu, który w osobie Roberta Scurvy pragnie nobilitacji 1ako klasa nuworyszów i cierpi
na bolesną odmianę snobizmu . Akt kończy się wtargnięciem
Dziarskich Chłopców pod wodzą Scurvy'ego. który właśnie
postąpi! wyzej w hierarchii czynów. Szewcy i Ks1ęzna zostają
aresztowani pod bardzo znamiennymi zarzutamr: „Tu jest
gniazdo najohydniejsze1. przec1welityczne1 rewolucji świata
oskarza Prokurator
chcące1 sparalizować wszystki
poczynania od góry ~ tu rodzi się ona za pomocą perwers11
nienasyconeJ samicy, renegatk1 jej wlasnej klasy, a ostatecz
nym celem łeJ - babomatraarchat ku pohańbieniu męskie1
1ędrne1 siły" .. Widzimy zatem ze Księzna została w tym
oskarzeniu mianowana ideologiem rewoluc11 seksualna
polrtyczne1 niby damski Herbert Marcuse A O 1934
W poprzednich dramatach kobiety ujarzmiały jedynie po
szczególnych samców. Księzna Irina pragnie okiełznnć cale
społeczeństwo Oskarzen1e to oka.ze się, 1ak zobaczymy,
prawdziwe Na Saietanie crązy inne oskarzenre iest on
,prezesem tainego związku cofaczy kultury" , Akt li ma
miejsce w więzieniu, a kończy go jedno z na1bardz1e1 za
dziw1a 1 ących wydarzeń w sztuce bunt szewcow w w1ęz1e
niu. który n1espodz1ewan1e okaze s i ę rewoluqą W akcie Ili
dekadenqa szewskiego systemu społeczno-politycznego
zostaje bezlitośnie obnazo na Następ uj e próba swoistego
zamachu stanu KsięzneJ w atmosferze końca świata Jednakowoz babomatriarchat na razie zalamu1e się. choć moze
zapanu1e w przys1 l ośc1 Towa rzysz Abramowski 1 towarzysz
X zapowiadają nową erę Erotyczny zamach stanu 1 iego
spalenie na panewce oraz zapow i e d ź nowej epoki to dwa
w ydarzenia zamyka1ące dramat, który posiada w istocie dwa
zak oń cze n ia Bunt szew ców dok onuj e się w bardzo dziwnych okolic zn ościach . Ta rewo luqa ma pod ł oze seksualne
i nieś wia d om e. N iekończące się dyskusje dominują zdecydo-

anisław

gnacy Witkiewicz

SZEWCY
Naukowa sztuka ze „śpiewkami"
w trzech aktach
1934
Sajetan Tempe
Czeladnik I (Józek)
Czeladnik li (Jędrek)
Księżna Irmina Wsiewołodowna
Zbereźnicka Podberezka
Prokurator Robert Scurvy
Lokaj Księżnej, Fierdusieńko
Gnębon Puczymorda
Hi per - Robociarz
Towarzysz Abramowski
Towarzysz
Józef Tempe
Stary Chłop
Miody Chłop
Dziwka Bosa
Strazniczki x x x
Chochoł X X X

Dziarscy

Chłopcy

Reżyseria

Scenografia
Muzyka
Asystenci
Inspicjent
Sufler

reżysera

**
*

**
*
*
'*
*

*
*

MARIUSZ PUCHALSKI
PIOTR ZAWADZKI
JANUSZ GRZELAK
MAŁGORZATA MIELCAREK
WOJCIECH SIEDLECKI
MIELCAREK
SŁAWOMIR PIETRASZEWSKI
ANDRZEJ SZCZYT KO
WOJCIECH KALINOWSKI
EDMUND PIETRYK
MATEUSZ KOSTRZYŃSKI
JÓZEF JACHOWICZ
JANUSZ STOLARSKI
WŁODZIMIERZ

*

MAŁGORZATA PECZYŃSKA

**
*
*
**

JACEK BUNSCH
WOJCIECH JANKOWIAK

x xx

MICHAŁ JĘDRZEJEWSKI

ZBIGNIEW KARNECKI
WŁODZIMIERZ

MIELCAREK
WOJCIECH SIEDLECKI
Elżbieta Bednarczyk
Krystyna Kraj na
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wanie nad wydarze111am1 li aktu sztuki. Pierwszy, iesz ze
calkow1c1e nie wiadomy impuls 1ak1 otrzymuią sz wcv rna
charakter erotyczny, erotyczny a rebur C1erp1ą mę 1 po
zą<lama 1kobu:it
na tym polega kara Kiedy Robert Scurvy
zrzuca purpurową togę prokuratorską 1 gorączkowo otw1 ra
drzwi dz1 lące o od K 1ęzne1 Sajetan doznaie uczuć wzmo
le1szych 1 koncentru1
1ę 1edyn1e n 1 pracy. ,.I to tak1m1
rz c1am1 tt1k11ni probl mami z 1mu1e 1 ta banda
rraj t r z w k
gariz konzept1on Io
gdy y b pracy
My ia c1 rwa ( ) Naw
lic z t J
J z dzy f br kowanitl z

w .Szewc eh ' nie tylKo w tym m1e1scu 1 dotyczy probi matyk1 groteski w języku dramatu, zagadnienia ogromnego. którym ni będziemy się obecnie za1mować Natomiast
uszewczenie się µacholków Gnębona Puczypordy Je. t tylez
po tępem rewoluCJI, co ewoluCJą obrazu powszechnej kopulaci1 Znowu kojarzy 1ę to z najnowszym dramatem tym
razem z ekstatycznym refrenem o rewoluCJI 1 kopufaCJ1
w sztuce Petera Weissa „Marat - Sade". Eros 1 polityk,
okazu1ą 1ę 1eszcze raz n1erozlącznie nie po raz ostatn1.
Związek

problematyki pohtyczne1 1 erotycznej występuje
politycznym coup d'etat Księznej Co znartl1enne. mcJ to mie1sce w finale dramatu Chwała kob1ecośc1.
krywaiąca ządzę panowa111a nad calyrn społeczenstwem.
dokonu1 się w szczególnym momencie Sa1etan kona monoIo u1ąc. Scurvy
pies szrileie na łańcuchu. komląc 1 mówiąc na przerrnan Czeladr 1korn wladza wymyka się z rąk.
tcJJne s1ly 1 ta1n1 ludlle powo u1ą 1111111 w po ob widoczny.
Chaos 1 dekadenC)a potę~uJą się nara ta atmosfera końca
świata Dz1en Gn1t)WU iost bli:-k1 Ks1ęzna ma p Iną sw1adomo c sytuacp nie darmo mówi „Oto. 1a1ę w chwale na1wyz
z J na prz lęczy dwo h w1.i1 w ginący h ! Wzyw męz
czym do ukorzenia się prl d symbolami „W<;;Z c.:hmntry
czy 1 raczej suprapababOJi'lrchatu' ( ) Pierwsze zakon
cze111e „Szewców' ustępuj m1 1sca d1 ug1enw Dekadencja
epoki zewców zo rta1e zastąp1onn perspektywą przyszloś
c1ową dygr11tarz
ta1nego rządu wpow1ada1ą. ze epoka
b ulull t.:J mechanizacji J st JUi blisk. Zilry owu1e się w1z1a
spuleczen&twa równości absolutne1 1mechtln1 ty znego ma
razmu pokrewna w1z11 Polski rządzonej µrzez Chińczyków
znan J z „N1ent1 yc nia· mozntl zyć. tylko nie ma iuz nie
tylko rellg11. ale sztuki, f1lozoftl 1 zadn go indywiduum
Przetrwn zapew111 Ks1ęma iako symbol w zechchuc1, choć
p wnie nie matridrch;itu Po zl1kw1dowaniu rcwolUCJI
nie
będą JUl potrzebne 1 1110 twdz1c ludzi którzy by 1e mogli,
nawet m1mowoln1 wywalać
pozostanie drugi czlon
rozpatrywanego przez nas zgromadze111a Eros ( )

w seksualno

( ) ewolucia świata totalnie groteskowego w „Szew
cach przebiega µ1zez rewoluci 1przewroty do os tatecznego
chao u 1 dekadenc11. by zakonczyc się w przys1lym bezter
minowym rnarnzmte NC!rasta 1 qrow ale przewidywany
on1ec będzie stokroć bardzie1 okropny: mechanizacia Katastrofizm r0Lw1ia się pr 1e1 katastrofy do katastrofy ostatecznei:
bezruchu kos1n1arnego snu bez snów calego spolec1enstwa ( .. )

JERZY ZIOMEK

wie prowadzone są w dwu
profesjom samego autora

DEFORMACJA, RZECZYWISTO$ć
I „SZEWCY"
Szewcy 1 w I kturze I w reahzaq1 se naczn 1 wydl!Ją 1ę dramatem
bnrdz1e1 1a nym 1 zrozumiałym (Jakby pow1edz1al czytelnik czy widz
do W1 tknc go nie przekonany) lub tez b rdz1e1 oddalonym od
dol·•tryny Czys1e1 Formy {Jak by powi dział czytelnik z dok t ryną
Czy J Formy bardz1e1 obeznany)
Szewców pi al autor ma dzy 1931 a 1934 Wr;z.y tk1e zn n nam
w całośc1 dr maty pow t ty w łat eh 1918-1925 (. )
zastanaw1a1ący J st f t. ie między eksploz1
lat 1918- 1925 a Szewcami następu) przerwa,
wypelrnon pr cą n d pow1eśc1am1 Poregnsmcm / s1e1111 N1enasy
1ak wiemy
uw z I Wit cy a dzieło
ceni m. Pow1 c1
artystyczn • ale tematy Poz gnama 1es1en1 1 N1enasyce111 . tematy
adolcsc ncj1 ztuk1 i kata trofy. ob en w poprzednich dramatach .
wy ąp1ły w pow1 •śc1ach z szczególną dobitne c1ą moz wla me
dlat o. z
utor czuł się w tym atunku zwolniony z ryyorów
po zu 1wań „ czy toformalnvch„ 1 swobodni 1 wykładał wą kon
c epcJę kultury Kontynuował t n wykład
p anym w tym mym
cza 1 co Sz wcy
J dynym wyjściu

W k zdym razi

dramatopisarską

wolno nam się
Wiadomo
zauwazył to 1 opasał J Blońsk t
z W1tk cy pode1mowal
w sposób ryzykowny dwa trudn do pogodzeni z dania· pasał ,
zm<i a1ąc 1 z oporem tr dy Jl tak. aby dz1 Io zbllzyło 1 do Czyst t
Formy 1 by przez mą prześw11ywala Ta1 mrnca Istni naa. dana
w Metafizycznym Uc.zuc1u zarazem 1ednnk w tym amym dz1 I
exp/Jclfe wykładał swą doktrynę artystyczną 1spoi czną Co w1ęce1
egzemplifikował ową doktrynę rodkami dość tradycy1ny1111 czyli
opowiadał o upadku sztuki. o daremnym wysiłku przezyc1a Ta1em rncy I trnerna 1 o mena ycen1u F ormą
I

być

moz

w tych

okol1cznośc 1

eh

wł

ni

dopatrzeć 1edyne1 z przyczyn odm1enno ca Szewców

Teraz Witk1ew1cz te dwa zadania

podzielił

W Jedyn ym wyjściu wplótł w małzeńsko
erotyczne perypetie
wywody o upadku sztuki. Czyste1 Formie 1 Uczuciach Metafizycznych Tw i erdził przy tym (moze nie bez raCJ1) , ze dz i ałalność
mtelektualna 1 artystyczna moze być tematem pow 1 eśc1 na równa
z przezyc1am1 1 zdarzeniami Z centralne1 zazwycza1 postaci artysty
uczy ni ł dwie postacie. Izyd or jest fil ozofem 1 teoretykiem. M arceli
malarzem W ten sposób rozważa ni a o ro li sztuki w spo l eczeńst -

płaszczyznach ,
f1łozofa

które
i artysty.

odpowiadają

dwu

W Szewcach me ma w ogóle postaci artysty, postaci stale się
przedtem. Nie ma tez innych stereotypowych bohaterów (władcy, uczonego, matrony, nimfetki), jest tylko w swej
wieczności niezniszczalna Kobieta Demoniczna. znana nam juz
Księzna Irina Wsiewolodowna, oraz profesjonalista władzy, Prokurator Scurvy, nienasycony samiec.
powtarzające)

Jedyne wyjście dzieje się w koszmarnych czasach rządów PZP
i Gnębona Puczymordy. Tenze Gnębon Puczymorda pojawia się
w Szewcach wraz ze swymi bojówkarzami - Dziarskimi Chłopcami.
Nie nalezy tego rozumieć tak, że Szewcy są aneksem do Jedynego
lub ze Jedyne wyjście jest aneksem do Szewców. ale
wzajemne zbiezności i róznice są z całą pewnością znaczące :
uwolnienie Szewców od niektórych obsesyjnych motywów i postaci
poprzedniego okresu twórczości oraz od zobowiązań eksphkacyjnych wobec teorii sztuki przyniosło w rezultacie dramat najwyb1t nie1szy i. co ważniejsze utwór szczególnie wymowny jako dramat
polityczny.
wyjścia

Nazywamy Szewców dramatem politycznym ze względu na spósb
budowania sytuacji odnoszących się do powstawania. funkcjono wania i upadku społeczeństwa 1ako organizmu. a nie z racji mniej łub
w i ęcej istotnych czy przygodnych aluzji do realiów lat trzydziestych .
Reaha takie. przede wszystkim nazwiska autentycznych postaci
wprowadzane w celach polemiczno -zartobhwych (w rodzaju. „ Ja
wicie. Jędre k . znam Kretschmera z wykładów teJ tam 1ntełektualne1
la firyndy Zahorskiej w naszej Wolnej Wszechnicy Robotniczej")
występuj ą w e wszystkich utworach W itkacego i niezaleznie od
fun kcj i porachunkowej s pełn i ają n i emałą rol ę w dokomponowaniu
czasu narraCJi . S ą zapewne wazne. ale nie one tworzą oś. na której
wspiera się polityczna kompozycja dramatu ( ...)
Rea listyczna skaza na dramatach Witkacego znika lub przynajm n1e1 nte 1est tak dotkliwie widoczna w sztukach , które na z waliśmy
politycz no - społ ecznymi , łub przynajmn iej w ach polityczno -s poł ec z 
nych wątkach . Sztuki. o których mowa. to w kolejności powstawa nia : Maci ej Korbowa 1Bellat11x (1918) . Oni (1920) , Gyuba/Wahazar,
czyl i Na przełęcza ch bezsensu (1 921 ). Bezimienne dzieło (1921 ).
Janulka, córka Fizdej ki (1923 ) i - przede wszystkim - Szewcy
(1931 1934) . Pommęli ś m y Nowe Wyzwolenie (1920 ), Mą twę
(1922) 1J ana M acieja Karola Wściek licę (1922) jako te. w których
wys tępuj ą probl em i p ostać wład cy (Ryszard Ili, Hyrka n. Wśc i ek
lica ), ale w których w ł adza i spo łeczeństwo nie fun kcio nu1 ą jako
cz ynnik dramatotwórczy. Zresz t ą to tylko egzemplifikacja, a nie
systematyka
Dramaty te, umieszczone w czasie rozmyślnie nie oznaczon ym,
o wałkach s i ł. które nazwać by mozna s1 ł am1 pseudonimowanym1. ( ...)
opow i a dają

Powiediichśmy, ze u Witkacego wałczą siły ,pseudon1mowane",
mimo ze syndykalizm był prztidmiotem rozwaiań i krytyki Witkacego
1ako koncepcja zczegółnie obciązona odpowiedzialnością za pro gram szczęśliwego ludzkiego mrowiska. Ale w starciu syndykatu
siarki z syndykatem żela;ra nie chodzi o nazwę wlasną, lecz o podo bieństwo nazw pozornych. podobieństwo za którym ukrywa się
trudność rozróżnienia programów. Nazwy mają nic nie znaczyć - 1ak
np. mieduwalszczycy w Bezimiennym dziele. gdzie autor wprowadza
dodatkowy przekorny chwyt z postacią umieszczoną w spisie osób,
a w dramacie nie występu1ącą. Załozyciel stowarzyszenia społecz 
no-religijnego, Joachim Mieduwal - to niezmiernie tłusty starzec
o bardzo długich włosach i brodzie mlecznej białości. twarzy
czerstwej i rumianej. ale rzecz w tym, ze wygląd postaci ma być
w1dzow1 znany tylko z portretu, który artysta-malarz Plazmonik
- musi w więzieniu malować bez modela. Nazwy mogą znaczyć
ewentualnie jako igraszki słowne o pewnym etymologicznym zabarwieniu - nazwisko Gnębon Puczymorda z Szewców i z Jedynego
wyjścia nie określa ideologii, lecz sugeruje metody Dziarskich
Chłopców . I me można Dziarskich Chłopców uwazać za aluzję do
faszyzmu czy pref1guraCJę faszyzmu. O faszystowskim syndykalizmie
mówt Witkacy wprawdzie wprost. ale poetyka prefiguracji czy klucza
1est1ak na1bardziej obca Witkacemu. Problem Szewców 1ako dramatu katastroficznego polega na tym, ze - jak powiedzieliśmy na
początku
zmiany są pozorne 1 znoszą się wzajemnie Katastrofa
to katastrofa świata przy pozorach ideologii. a więc b z niej Przy
interpretacji Szewców zapomina się często o scenie w akcie li.
w które1 pod wodzą syna Saietana wpadają pachołki Gnębona
Puczymordy 1 na rozkaz Prokuratora Scurvy' go rzuca1ą się na
szewców. Po straszhwe1 walce zaczyna1ą jednak „tez pracować . po
prostu uszewcza1ą się ··.
, Uszewczyć się"

to brzmi tak, jak „ zbor

uczyć się· ·

(W małym dworku)
Wchodzi pan Masze1ko 1 melduje „ ( ) wszystkie suki zbor uczyły się
w Pow1erzyr cu Jestem w rozpaczy. Co robić?" Na to N1bek
, Odborsuczymy ie. panie Ma ze1ko" Zdanie o zbor uczonych
ukach jest w swoim kontekście lartem z konwencji dramatu
natural1styczno-obycza1owego 1 poza tym epizodem nie ma zadnych
kontynuacji dramatotwórczych Inaczej w Szewcach U zewcz ni
pacholków prowadzi do entrop11 aktu Ili Zmiana 1est pozorna.
nastąp1lo tylko odwrócenie ytuacj1. zewcy plawią się w dob
robycie, a Prokurator Scurvy robi buty Sajetan miele ozorem do
znudzenia i staje się 1uz tylko godłem przeszłości . Trz ba go więc
zakatrupić jako ofiarnego byka Czeladnik do Sa1etana
„ Zzymaj 1ę dowołi n1k1ej wyzymaczka jaka, nic c1 to nie pomoze.
Mów se burzu1sk1e modlitwy. Nie magle · dalej wodzem zywym być .
bos się wyprztykał przedwczesnie przez te przeklęte papirusy i gada
nie bez ni1ak1ego pomiaru. to będziesz świętą mumią. ale martwą .
kocie I Wtedy ny te resztkr twej sily .teskamotu1emy 1stworzymy mit
o tobie a nie d;my er się rozlozyć za zycia na oczach tłumu w takre
chówno sobacze
to pochodzi od „ chować się "
twoja siła musi
być w porę zamagazynowana, ale na trupie. kochanie. zebys się nie
zdązyl skompromitować
1 nas tez."

Zuzyte 1puste są słowa i zuzyta r wizyty! złota siekiera - transformacja złotego rogu . Niczego nie zmienia przy1ście Chochoła. spod
którego zresztą wyłazi zwykły Bubek. Odgłosy Wesela słychać
w całym dramacie . Nie tylko zresztą Wesela - całej filozofii pustego
czynu. ale pozbawionej juz wyrzutów, goryczy i rozpaczy. („.)

I w:/ Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewrczu, PAN IBL. Ossolineum, 1972

Józek - Czeladnik
Słyszę w sobie dziwny śpiew,
To tak śpiewa nasza krew.
Chamska, dzika i śmierdząca,
Ale za to tak gorąca,
Że jej wszystko, ach, przebaczą,
Jeszcze po niej, ach, zapłaczą!
Gnębon

Puczymorda
Ko/pak z piórem - karabela
To każdego onieśmiela .
A buciska te czerwone,
Oczy straszne, wywalone.
Takim jest i takim bede,
Czym jest dziwkarz, czy też pede,
Socjalista czy faszysta,
Jam w tym serze jako glista.
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