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Chyba nikogo w Polsce międzywojennego dwudziestolecia nie podziwiano tak 
bezapelacyjnie, bez zastrzeże11, z hezprzykladnym wprost brakiem k1J1tycyzmu, jak 
Witkacego 1daśnie. I nikogo nie tarzano tak bezceremonialnie w plugawych 
ekstrementac/J sensacyjnych, zio.~liwvcb i ośmieszająqch ploteczek[...} 
Naprawdę byt Witkacv nieskazitelnym dżentelmenem o W)lsokim poczuciu moralnym 
i spolecznym. bezkompromisowym i odważnym aż do granic obsesji, bezwzględnie 

prawdomównym, tj. bez względu na następstwa rąbiącym prawd11 zupelnie obcesowo i 
bez ogródek St lgn W'itkiewicz bucbal wprost ży1uiolowością biologiczną, by! 
nienasycony w sztuce wcblaniania uroków życia w jego różnorodnycb postaciacb, ale 
mimo to niewiele mając wspólnego z ascezą odsiania! na każdvm kroku swoją 
nieskazitelność moralną i swoją dżentelmenerię. 

]em Eugeniusz Plornienski, Polski «ponrifcx m:iximus» katamoftzrnu 

Robi/ 1w mnie wrażenie czlowieka, któ1J1 nie może pogodzić się z myślą, że na tym 
samym niebie wschodzi dwa razy to samo slo1:zce, że świat co dnia nie rodzi się na nowo 
w innej. niespodziewanej postaci. Ucieka! wciąż od najstraszliwszego swego wroga -
powtarzalności, od monotonii rzeCZ)' aż za dobrze znanych, zabójcZ)1c/J dla artysty, 
potrzebującego ujścia dla fantazji, dla swej niewyczerpanej pomyslowości. 

N i e n a s y c o ny - to slowo najtrafniej go okre~'la. nienasycony myśli, nienasvcony 
piękna ziemskiego, nienasycony wraże1'l, 1nilości - amator, wielki dvletcmt, wróg 
specjalizacji - reżyser i zarazem aktor teatru najbardziej pasjonującego1 jakim jest 
życie 

Maria Kasprowio.owa, Niedzielne popoludnie i\\, itkie11 iczem na Harendzie 

A więc Stanislaw Jgnac)' Witkiewicz - Witkacy - filozof - teoretyk estetyki - malarz -
alkobo/ik - narkoman - erotoman - (w trzy ostatnie „specjalności" wkladal dużo 
wi1uisekcyjnego eksperymentatorstwa, stosowanego na sobie i na bliźnich) -
powie.<ciopisarz - drarnatwg - znakomity imitator o kapitalnynz aktorsko-blaznzskim 
zacięciu - prestdigitator intelektualny - gentleman - prekursor wielu zagadnień 
i zjawisk kulturalnych Wszystko to w formie doskonalej, zogniskowaną/ w tej 
fascynujące/ indywidualności. 

By! on bezsprzecznie jednvm z najciekawszycb i najoryginalniejszych umysłów 
w Polsce międZ)1wojennej, a przy (imz, co się, niestety, często w takźcb wypadkach zdarza 
- czlowiekiem pelnym glębokiego tragizmu wewnętrznego 

Jerą Mieczrslaw Rvurd, Witkacy czyli o życiu po drugiej stronie rozpaczy 3 
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By/ czlowiekiem niezwvkle uzdolnionym, któ1y czul calr rozmiar swych talentów. 
Ale zarazem ~vl czlowiekiem jakby wewnętrznie nie dokrystalizowanym, nie dojrzalvm 
w pe/ni do swej wlasnej mia1y, szarpanym namiętnościami i fantazjami i burzącym 
nieraz wlasnymi rękami to, co już, już się rodzi/o, ale ostatecznie narodzić się nie 
mia/o. Bvl czlowiekiem nie mogącvm się oddać z cieipliwością systemat)'cznym studiom 
CZ)' to w zakresie swej sztuki, CZ)' w badaniach teoretvcznych. Wyniki uzi1skiwal dzięki 
pasjom, namiętności tworzenia, wybuchom, dzięki zaciek/ości pracy w chwilach 
nieobliczalnego natchnienia, nie zaś dzięki powolnemu, ll'.ytnua/emu doskonaleniu się 
krok po kroku do mistrzostwa, ale już niezawodnego, trwale posiadanego. 

Roman Ingarden, Wspomnienie o Stan i s ławie lgnacrn1 Witkiewiczu 

Obdarzony wybitnym poczuciem bumoru, tym humorem maskowa! w dużej mierze 
swoją osobowość Toteż kto nie znal go bliżej, dostrzega/ przeważnie zawsze tylko 
maskę. Ta maska pokiywala dystans, który go dzieli/ od otoczenia; stwarza/a sztuczną 
bliskość, której właściwie nigc~v nie byto i być nie magio Gd!' nzaska ta czasami 
opada/a, ukazywał się na chwilę czlowiek straszliwie samotny, ponzoy, rozbity 
wewnętrznie, wstrząsany potężnymi pasjami, miotany wichrem nie znanvch 
przeciętnemu czlowiekowi uczuć metafizi1cznych, człowiek wspanialv, twórczi· i na 
wsk1n~ tragiczny 

Ale maska autoironii, mimo iż bvla maską ll' stosunku do glębszi 1cb warstw jego 
osobowo.~ci, by/a równocześnie dla niego czymś 1w wskroś naturalnym. bvla wvrazem 
ogólnego krytycyzmu. któ1y nie mógł ominąc/ego wlasnej osoby. By/a nadto przejawem 
wrodzonejjego - mimo wszystko - nieśmialuści i skromności. Ale przede wszvstkim bvla 
przejawem bwnoru. 

Jan Leszczvnski . Fi lozof metafi1.ycznego niepokoju 

\V czasacb obłąkanej lekkomyślności, która cechuje lata międzi1woje1111e - musiał się 

czuć szczególnie samotnie i bezdomnie Czlowiek, który ośmiesza! sam siebie i pozwala! 
się ośmieszać - bvl śmieszny wlaśnie w tvm. że wSZ)1stko bral poważnie 

Bo les ław \!icinski. Stanislaw Ig1ucy Witkiewicz 

5 
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Każda strona tej tll'órczo.<ci 1cwlaje się najważniejsza. każda 1evpelnić b1· mogla cale 
życie cz/01uieka. Nie wiadomo, czy jest to raczej artysta, czy litemt-dramatwg esie/a CZ)' 

filozof po1cieściopis{{rz CZ)'. powiedzmy 11a1cet. socjolog Nie dla!egu, żdJ)' hl'I ;akimś 
tvpem pośrednim Przecilrnie. Dlatego. że 1c/aśnie u· każd~j z 1ycb dziedzin uyży1m się 
caf)' i poprzez ll'.)'raz sko1iczu11y i u· wielu osiągnięciach doskonalr A nad każdą z tycb 
dziedzin dominuje calkoll'it11 zmys jego o obou·osci [ } 

NaJ:!!)ębsze - jak sądzę - uzasadnienie cbamk1e111 ar(vst1·cznej !1córczości \\/itkiewiczci 
/eżv w jego nieZll')'k/e i11tensy11'11Fm p1zeżv11Ymi11 wlc1sn~j osoho11·0.1'ci i emocjonalnym 
p1zeciwstazcie11iu jej ,{ll'illtu Pocz11ciejed1·11ości i niepowtarzalności 11 •/asnej u· Zll'iqzku 
ze zrozumieniem niepo1rta rzalności i odrębno.~ci k a ż d e g o i11d1'll'idu111n 1l'e 
Wszechświecie - oto żródlo emocjo11a/11e. z którego bije jego fi/ozofiff 

Jan Lozczyn. kL Filozof metafizycznego niepokoju 

Gdzie.{ u samego pod/oża jego jestestwa, u· czasach gdi·jeszcze go nie znalem. musial 
dokonać sie jakiś kataklizm. j({kie.~ za/amanie CZ)' jakieś pelne przerażenia olśnienie 
dzi1uwścią i obco.<cią b1·tu. które mu już potem nigdv spokoju odzvskuć nie pow•o/i/o. 
I n·sz1·stko. co potem stara/ się mr<lą su·oją zdobyć, to by/o. by tę dziu •no.~ć jako.< 
uzuyczajnić. b)' tę niesamoll'itość i zasadniczą 11rogo.1'c' islnienio dla cz/01l'ieka jako.1' 
oblaskau ić. umożliwić czloll'!ekou•i żvc' 11 .~ll'iecie zasadniczo obcym i ll'rogim. 
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Pi..,an1L' .. Szn1n111 · - '>li oje j <J..,urnicj z:ll hu11a11q ~1. t u k i - \\ 'itkac1 rozpocząl 11 192- roku 
po uk()J)Lzeniu ptm ie .~ci ,.\1enas1rcnie„. ale 1.ak01\czd dopiero po . ..,icclm iu lat:ich. Je~t to 
jegn n:1johszernicj -; z1 i pod \\ielom:1 \\Zgięciam i najbog:m1.y Ul\\ (11 11· formie d1~1nmn-znL·i 
i 1.:1\\ icra n~ r:Hecz11:1 :rnaliz~ rc1rnlucji i w'p<'1kze~n ej _, \'t uacj1 czlol\·icka. 

\Xit:le porworn ()śri. ktore pisa1·1. imuin1nie "'''l'ZUIYal 11 ;,11ojq t1\·(1rL·zosti bczposretlnio 
po piemszei 1rnjnie 1 rell'olucji rmrj . ..,kiei. teraz :-, t;i lo :ii<; f:tktern i dalsze \1 nim ki można 

11~w ie ~l / btnk F!l'I\ h pr1.esLlnek. l. uply11 em va. u r1.tXl\'\l'i>10.« zaczela dor(mmwa(· 
n:tjgrnv1m oba\1on1 pis:1rza. \X'itk:tn już :-,tan:il jl'dn;! nogą 11 rej przcr:v.aj:\L'ej pr1.1·szlo. ci. 
ktoq soilie tvlko 1ryohraza l 11 .G\llb:ilu \\.aha1:11 1e i j :111uke : perspck11'\1a 11~·d aw:1b s i ~· 

jeszcze han lziq p(lnura. 

\l i., tr1 'iZL'\\·'iki S:l]etan TL'mpe 1 1ego dwaj czebdnicY n:11·zebj~. że rnu 'iz:i pr:1rnw:u: 
11 11 arunbch uchku kapiul i..,nnncgo. kiL"lil hurl:u;11.1 in1· I 1·all'nik. prnkura1m , rnn~ '. 

i pic;kna dern1rn iczna ar1stokrarka . k~ic1.n:1 Irina . \I nailepszc )Obie fl irtLIJ;l i pr(J1radq 
rozmo111 1u tcm:Hr politrczne i filozoficzne. Kbsr .sp(lk·one '> trJCilr . woic prawdzi11 c 
funkcje i NiFki i mog~ rdko pn lhrll\ac· g11alc i(· 'ii~ n:iwzajL'ill \\'e1'hJl11 ie i fizycznie. 
Po niL·ucL1mrn puou kil'nm :111rn1 przez :cun·1 ·eg<J i jcgu fa..,z ) strn1·s ką org:mizacjt; 
.. D1. i:1rsn · Chlopc\'„ i r()\\·nie nicud:11wrn buncie pm! p1·1.ell'oclcm sc1qalist1·c1.nrch s1.t11·có11· 
nastt;pu je nst:Heo:n:i rc11olucja. 01.n:1C1.:1j:1c1 kornec wszelkiej ideologi i. \11wolana przt:z 
[echnokt'at(iw. któ1·1.v wprnwadz:l):! mrm znr usrn'lJ uniformisn czny, gdzie nic ma miejsc 
cl Ja jt::clll OS tek . iclei CZI W\'ŻSZ)C h pobudek - tylko /'1Uroll1 :1 t l 'IO\\'~ll1a [>raca i rc) \\'ll iC 

1.;nl[r 1rn:11"170l\'<J na ro1.n 11 k:t. 

\V .. Szel\·cach· smienelne skurcze chorego systemu kapiralisryczncgo, starcie fas1yzmu 
1 ch lopską oclmiami soqalizmu i wzrost totalitaryzmu jest przcclstawion1 \\' oryginalnych 
polskich kategoriach i na nieomylnie polskim tle Wlasc iwie szwka z powodzeniem 
clramatrnije glębokie poczucie beznadzieinego uwikłania w historycznej sytuacji Polski, 
czego r oprzcdnio \\.itkacr nic chcial obierać 7.a remat swojej sztuki 

7::n m 1e wszystkich dramatcllY \X'itkacego. może z wyj<Jtkiem realistycznego ,Jana Macieja 
Karola \X 1śc i ek lic1 ·-, .. SzewCI ·· wyróżniają się rym, że stanowią 1eclyny utwór traktuj ący 

bezpo~red n io o Polsce i o pra"' ic polskiej, a ra k.że o egzv tcncplncj sy1uacji człowieka 
w sroleczenstwie i 11 kosmosie. Obfi rosć miejscowvch real ióv, i odniesień clo polskiego 
środow i . ka i '"spólczcsnCJ hiswrii kulturalnej i urnyslo11 cj nadaje „ zcwcom" gęstą treść· 

lokalną i wi~bzą akrualnosc 11· Pobce, co tlumaczy slawq sztuki i jej rezonans 11 kraju. 

\\'itkac1· nazwa! ,.Szewolw · .„ ztuk1 naukcmą· - w prl eciwie11srwie do dramatów o funkcji 
esrcrvcmej - niew:1tpl iwie dlatego. że chci:il zwrócic uw:igc; na diagnos tyczną dokładność 

s1wj oceny stanu rzeczv \\' Polsce i na logicznie wvprowadzone przewidywanie tego. co w 

na1bli7-\zej rm:rszlośc i musi \\'\ nikn:1t· z rej sytuacji . Zamierzeniem auwra je ·r teraz 
studiowanie zj awisk spoleC?.lll'Ch zgodnie z ogólnrnii p1·a11'arni w celu odkrycia 
uniwersalnych pra1\ cl i p17ecls rawienia ich 1\ formie dram:.ityu.ncj \' iemal wszystkie te 
pral\'J i prawd1· ''! z:m·am.: \Y różnnh poprzedn ich sztukach \X'itkaccgti , ale nigdzie 
przedtem nie brh tak uporL:1clkcl\\ane 11 1eclnym ~ prawdza l nym dowodzeniu, jak w 
.Szewcac h·· . 

Ca l\ ut1rnr przrbic 1~1 formc; eh ·kusj i pomic;dzr reprczent:1nrami Ti7cch różnn:h klas 
..,pulecz111'ch na tenut pra11 idk>11 L'J organiz:KJi l udzk(Jści . Rm:wai.a się nas t ę p u j ą ce 

pmblcnw: jak nakarm ie czlcrn ieka 11 ma~ i e . jak zaspokoi(- 1egC1 popędy seksualne i pk 
zorganizm1 a(· jego prace; i nJZf) '\1 ki K;1żcla /. klas d :]Ż\' clo srJ ni:i się eli tą , która ma na jwięcej 

\\olnego CZ:L'óu i n:1jmnicj praC\·. na jlcp~zc jedzenie i naj1wm\ slniejs1.e przeżrci a seksual ne. 
f Jntazjc i H;skn(Jtr scbualne s~ kluczem do . .Sze1Yc(l\r''. Retoryka polityczna nabiera 

zaharll'icni:i ercmczncgo i pm:kszulc.1 -;i ę I\' gw:i lr1 m 111· clr~1m'.1 t nami t:; tnośc i \Y/ „Szewc:.ich„ 
\\.i [kaC\ d(lprm1·:idza :ina log i ę m ięclL\ rozcza rowaniem -.polcrnwm '.l frustracją seksualną 

do < J~t:Hecme . logicznej i ahsmdalnej -,krajnosci. Akc1a ~;.tu k i oparu jest na trójkącie 

rnali.t::11skim. ale klasvczną fra ncusk:1 trÓJC t; rn~ża . ż t 1 1w i kochanb \X1itkacv zas t~pujc 

rrójk~rem zlo~ornrn / klas1· robornicz ·j . rn ieszu.anst11·a i af\ ~tokuc1 i . 
Sto. u n ki pom i ęci!.\' przedst:11Yicic lami poszczeg(J!m eh klas man gkm·nie charakter 

seksualm'. Każcl:1 klasa puż~c.la innej: z11·igzki mi t;'.dZ\' nimi )ta l\' sie bliskie i lubieżne . 

11:1romi:i. t 1w1'kle stosu nki osobLtc i rodzinne po pmstu przc~ca l\ i "· rnieć :\iezdolne do 
reprezcnrmvani:1 ll'l:ism ch ideologii ani du prLccl l uża ni::i ·wn1ego i. rnienia i urm ·mania się 11 
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przy żvciu , klasy społeczne mogą tylko projek tować wzajemne gwałrv. Gwałt - obraz 
przemocy społecznej \Yprowadzony w „Pożegnaniu iesieni " - staje się powszechnym 
odruchem zdegenerowanych i bezp łodn ych klas społecznych w „Szewcach" K~iężna 

podnieca seksualnie szewców, aby pobudzić do gwałtu Prokuratora Scurvy'ego jako 
odtrąconego zalotnika; obie \\ytsze klasv od dawna zadawały gwalt robotnikom; Scu rv\' 
zamierza zgwałcić Ks i ężnę, a Sajetan z Czeladnikami ch ciałby zbezczescić i zhańhi L' 

wszystko. co jest nad nim . Walka klas w .Szewcach" pocllegla perwersji seksualnej: 
\V szale1ące1 totalnej wojn ie wzajemne urLeczenie sobą klas i dążenie do samopon iżenia 

;,aciera wszelkie przedzia ły ideologiczne. 

' 
Klasv spoleune w „Szewcach" są widziane jako wielkie organizmy biologiczne z lożone 

z idemycznych jednos tek. ktcire j e dzą. trawią i wydalają. Przez całą sztu k~ sze wców 
prze.~ l aduie to. że muszą zadowalać się prostym jedzen iem, a ich \\ ladcv spożvwaj:i 
1vynwślne dania. jako.~ć pożywieniJ jest wskaźnikiem pozycji w hierarchii społecznej . 

Zdaniem Księżnej „wszystko polega na \\'\'Że raniu się gatunków" Gwałcenie i zjadanie s i ę 

to jedyne czynności . które l :icz.ą różne organiczne składniki spoleczeństwa. 

Cale klasy spolecz.ne, a nie rvlko jednostki , pod legaj ą kryzysowi t ożsamości i tracą swoie 
pierwotne funkcje. Każda z grup utraciła .'i1\oją prawdziwą naturę klasową. Trzech szewców 
wbijając óvieki omawia teori ę różnych typów fi zycznych i psychologicznych Kretschmera; 
sadystyczna nimfomanka rosyjska wykłada klasie robotniczej t eorię energii twórcze j 
i doznaje zmysłowych dreszczy przy szyciu butów; a tchórzliwy prawnik. faszys ta 
i fen szysta, ogl ~1da z upodobaniem voyeura, jak innych zm us7.a się , żebv pracowali lub żeby 
nie pracowali. Tacy są ci dziwaczn i akrorą. którLv mają grać rolę masy, ar)1st0kracji 
i mieszczaństwa na malej scenie warsztatu 'ZCwskiego. 

Żaden z dramatów Witkacego nie jes t tak przygnębiającv ani nie wywołuje cak 
przygnębi ającego poczucia zamknięc ia. Nie ma żadnej drogi wyjścia przez tajne drzwi, 
wykluczona jesc podróż clo miasta czy obcych krajów. Każda droga ucie -zki jest za mknięta, 
a proces odnowienia już nie dziala. W L11 ·tko, co może się urodzić w roku sztuki, ro buty, 
a jedynym zbuntowanym jest drugorzędna postać, Józef Tempe, który szybko się gubi 
wsród faszystowskich zbirów z organizacji „Dz.iarskich Chłopców". 

Właściwi e .,Szewcy" ukazują dokładn ie. czego może się spodziewać proletariat po 
zwyc i ęs tw ie rewolucji prolecariackiej, która wybucha w zakończeniu „Kurki wodnej" 
i „Matki". Już w ,Janulce, córce Fizdejki" Witkacy poruszył ten remat: w sztuce tej ludzie 
zawz ięc i e wa lczący o władzę po jej zdobyciu uświadamiają sobie, że wladza nie ma 
znaczenia i nie wypelnia pustki ludzkiego istnienia na ziemi. 

„Szewcy" są sztuką o śmierc i mocy twórczej, niezbędnej do prletrwania jednostki 
i społeczeństwa. Każdy bunt kończy się klęską, kiedy przygniatającej banalności nie można 
przezwyciężyć; kiedy praca i zabawa s t ają się równie beLsensowne, wówczas następuje 
wyczerpanie, jalowość i za!amanie. Po śmierci mocy twórczej pozostaje tylko nuda i nie 
kończące s i ę dyskusje, szczątkowe elementy dramatyczne, które autor wykorzystuje 
w sugestywny sposób. 

\\lybór szewców na bohaterów dramatu gra \\ażną rolę w konstytuowaniu s ię sensu 
i dynamice świata dramatu. Rzemioslo szewskie staje s ię bogatym obrazem teatralnym 
"-'yra 7..ającym wiele naj glębsZ\'C h uczuć au tora. Ciekawe, że w swojej pierwszej i jedynej 
próbie przyjaznego przedstawienia mas Witkacy całkowicie pominą! prolecariat miejski 
(który w m ecim akcie okazuje się nieporadny i oszukańczy) i tworząc swój wlasny symbol 
klasy robotniuej s i ęgnął wstecz. do staroświeckich rzemieślników , którzl' wlasnymi rękami 
cworzą pożyteczne rzec?\' Takie rękodzieło jest jedyną pozostałą formą działalności 

twórczej - mówi autor, odmawiając klasie artystyczno-intelektualnej jakiejkolwiek 
produkcyjnej roli do odegrania w społeczeństwie 
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W tej sytuacji jest czymś ocmvistl'm, że bracerskie uczucia łączą autora z Saiecanem, 
scarym, zmęczonym mism:em szewskim, kcóry pracowal jak wyrobnik prtez cale żvcic 
i wydackowal swoją en e rgi ę na da remną spraw~. Teraz zalamany i scojący u progu swojej 
kariery, ren zawiedziony bojownik czuje s i ę pominię ty i niepotrzebny. czczony iako 
zabytek, ale 1vyrwcony na śmiernik historii. 

Szewcy Witkacego są żvwot ni i ludzcy, ponieważ są nadal mieszkancami swobodniejszej 
i mniej zmechanizowanej przeszlości [„.] Jak >vvi aś ni a Ks i ężn a , szewcy zachowali co~ 
z dzikich zwierLąt i pierwocnej puszczy, natomiast robocni c~r fabryczni są JUŻ calkowicie 
zmechanizowani - ro znaczy wykastrowani i poskromien i. Doznawszy zawodu ze scruny 
spo łeczcils twa \V swoich podstawowych potrzebach i ciąże ni ach , Sajetan i jego dwaj 
Czeladnicy mogą tylko 1vyrzucać z siebie fantastyczne przekle11st\va i obelgi - slowna 
posrać gwalcu - pod adresem swoich prL.eśladowców i dręczyc i e li. Dokonywane w ry1mie 
gorączkowego pilowania i \\'aienia mlotkiem wybuchy wulgarnych slów prąbie ra j ą na sile 
i nabierają sza ta ńskie j mo -y. W s1.ewsrwie praca i przek lens twa mieszają s i ę z sobą 
i nabierają charakteru erotycznego. 

Chwila rwórczości mas nie może tiwać dlugo. Już wc".e 'niej Józek Tempe powiedz ia ł 

OJCU „ .ostatni raz pręży s i ę indywiduum przeciw wszawośc i prtyszlvcb dni". Na początk u 
aktu crzeciego, po pr1.cprowadzeniu rewolucji proletariackiej, wlaclza szewców s i ę Ulrwala; 
robotnicy są teraz „po tam1ej stronie", ram gdzie dawnieJ mieszkala srara grupa rUJclząca. 

Re\\ ulucyjne ideały spraw iedliwośc i i wolnośc i ~vyznawane prLez Sajerana srają s ię grożne 
dla nowego porządku ; s rarą re\\ Oluc jo niśc i są bardziej pr-L)-clarni jako martwe symbole niż 
jako klopmliwa 1-Le -zywis cość. St a roświeck i raclykat, Sajetan, zostaje ogloszonv „Wielk1m 
Świ ętym osrarniej rewolucj i .św ia c a · · i zastrzelony. 

Należąc do szanowanej i panujące) klasy roborni cze1 Czeladnicy widzą, że podlegaj ą 

wszysrkim slabości om swoich dawnych panów Przysz lość zaczyna być .. wszawa". 
W społecze r1 srwie, którego czlonkowie oddają si t; rozry1vkom i beztrosce (niezależnie 

od tego, czy jesr kapitalismzne, czy socjalistyczne), nie ma wyjśc ia poza narkmykami 
i jalowymi rozmowami . 

\X1ickacy bd pionierem w badaniu escecvki nudv. Rzekome dlużyzny w jego lllworach -
bezplodne rozmm\T prztciągane poza wszelkie granice wytrzymalosci - s ą w rzeczy
wistośc i cze; 'ci:) scarannie wypracowanej mcrocl1' upMniania i prt1· -pieszania, polegającej na 
t\'111 . że rozm( Ina zwłoka puprzedza nagk, rapcmn1e LJTW\ a kt)wnośc i . \\' „Szewcach · scan 
nudy i oczekiwani:! jesc rosu ni ę t 1 · najclalej. 

koro cyrania i ucisk zo-, rah· zdemaskowane. pozosta1e tl'!ko nuda. Apokalip. a 
w .. ' zewcach" zt staje rozlado\\anJ - nic ma ko11cm,·ei eksplozji. \X' krótk im zako11czeniu, 
w któ1Ym poja\\ia sit; nowr :,\':,tern i jego i n ż) nier \\ie . . ,Oni · - rzeczw; i ście goście 

z pmszlości - okazują sic; rn·ykhrni smicrrelnib mi 11· eleganckich garnicu r::icl , stoj ącym i 

poza k las~ i poza rei ·olucj:J. Ani zbirr . an i oprawcy. bez żadnej broni . ci rcchnokraci 
przemawiają nawralmm roncm i zachowują ::.ię m)'czajnie i obojętnie ~a\\'el „Oni" -
ost:ttnia tajemnica \'i.irbu.:go - w'tali zdemasko\\·ani . ale ich calkuwicic banal na 
toi.,amo.l' \tanem i clwba bard1iej p rLu-ażai~!Le i trafne przewidvwanie n i ż jakiekoh' iek 
poprzedn ie porworno.~ci . 

PanmYank Księżm jes t sknnczone i hbtcn czn:i feminizacj:i :wiata zakrniczylJ s ię . Ksi~żm 

'cal· ie towarem. Przeżycia -;ek,ualnc przc~tah' 11\ · \Yyr:rzem rozpaczliwych t ę. knnr 
mct:tfizvcznrch i . rah ~ie rorn'I\ k:1 i ialXI\\~! \\ o.::i:ie w(Jln\'m od pr:ic). :\cm·J 'lit:! jes1 
normalna seksualnie. ale z grumu obnjęrna. oddana skutecznemu k:.ic.;gm\aniu 
i syqcmatvcznemu rnzdzialowi pracr od zab, \\ 1. 

„Szt:wl\" rn zrna1a 'lit otl 'cern·. \\ kt<'m:j klasa pracujaGI jcsr \\'\ niszcz:.111~1 k:mwi.nic-1.ą 

prac1. podcza.-, gdr pni7.niarza wars!\\'a 11.ądząG1 zabija cza-, bi:zplodn ~! &1bawa . Dram:ir 
k01iczy 'it: u11vtu-1enit:rn 11111\ej elity clziel;1n:j 'il\OjL' ivcic rnic.;dzr r(i\\'nic ja low:i pracę 

i 1.abawt;. 

Dla \X-itkicwicza cearr jc'r kroil'„l\\L·m wolnosci. czlowick bm'licm moic t;im odz\'skać 
da\\ no urra nn:i zclolno~L do p1crn ornego zdumieni:i \Xla~nie dbrego - odm:iwi 3jąc 

ccatnm·i wszelkich funkcji url'iirarnych. protestu1:!C prLl'Ci\\· uż1waniu go do celm\ 
narodrnnch cz\ etvczn\'ch - \\'itkil'\\ icz \Yitlzi w nim jednak ins1 _· tu ·ji; zdol ną 

przcci\\ ~l:I\\ i( sit; 11:1j\\ it;ksz~ m zagroieniom w . ..,pókzesm lll • mechar izaqi życi a. 

„kamienieniu \\'SZv ·rkiego \1· jednoliq. · z:i rą . nie zr!lżniczkowanl ~1 t\ lko pozornie jednolitą 
111:1st;' 

IJ1111ie/ C (1ero11/d S1r111is/mc Jg1u1cr \\ 'ilkiell'iC: jako piw1r:::. W(11x::mN1 198J lfrap,111e11f] •J 

Dm11el Cero11/d. \\-itkacrjako pos1111oder111sta . . /Jw/o.( /990 11r 3 rfm.~111e1111 
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\v SZCZECINIE 

Zespół techniczny: 

Speqalista d/s produkcji - Leszek Kusz 
Brygadier sceny -Józef Ciemcia 
Kierownik pracowni krawieckie] - K.!ystyna Szw;sna 
Kierownik pracowni fryzjerskiej - Barbara Syguła 
Pracownia akustyczna -Marek Laskowski 
Pracownia elektryczna - Sławomir Naruszewicz 
Pracownia szewska - Zbigniew Lewandowski 
Pracownia stolarska -Henryk Bugajczyk 
Pracownia malarska - Bożena \Vołoszyn 

Rekwizytor - Piotr Sagat 

Skład i redakcja prngramu Ewa Bogusławska 
Opracowanie graficzne: Tomasz Buguslawski 

Teatr Polski poleca swoich przyjaciół 

I POLSTEAM-ZAOPATRZENIE S.A. 
70-606 Szczecin, ul. Hryniewieckiego 1, fax (048 91) 624 792 

RQ
0
morski 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE 

EURO AFR ICA 
LINIE 
ŻEGLUGOWE 

71-602 Szczecin 
ul. Kapitańska 2 

tel.(091) 345 402, 489 682 

70-952 Szczecin 
ul. Energetyków 3/4 

tel. (091) 624 371, 623 806 w. 259 

DialCom@ 70-952 Szczecin 
al. Wojska Polskiego 117 

tel./ fax (091) 22 24 04 multimedia & lntemet 

HOLDA 
Autoryzowany Dealer VOLVO 

VOLVO 
70-370 Szczecin, al. Boh. Warszawy 12113. tel. (091) 84 34 64, fax (091) 84 34 76 

BRACIA WDWIŃSCY s_c_ 
st.czECIN, ul A Struga 63 

&lll'IMll IDanu I fil.llllDIA 
tel. lOOl} 644-855; tel./liD:. 644-854 

835-835 SZCZECIN TAXI 
Dojazd na przedstawienie i odwiezienie 

z 20% rabatem 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Serwisowe 
· · Bektronikl, Pomiarów i Automatyki 

71-324 Szczecin, at Wojska Polskiego 154 
tel. {091) 87-48-85, fax 87-50-14, tlx 422802 

Branżowa Książka Telefoniczna 
70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 2 

teł. 33 82 88, 33 98 20 
fax 35 73 83 

Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. 
70-419 Szczecin, pl. Rodła 9, tel(a91) 59 53 89, 

59 53 90, fax 34 04 09, tlx 0422152 bigsa * 
PRO·DATA 

rtrl\.SHAND 

PRO-DATA Compoter Systems 
70-100 Szczecin, ul. Dąbrowskiego 38 

tel. (091) 826-300, 837-298 
837-299, 837-300 

Przedsiębiorstwo 
Informatyczno-Elektroniczne 

71-087 Szczecin, ut Derdowskiego 8 
tel. 531 882, fax 531 842, tlx 0422301 

LUKSHAND tubaszewski-Księźak 
Szczecin, ul. Winogronowa 2a 

tel. 613-521, 621-692 
tlx 042-5726 

BISSMYK s.c. 
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 

70-320 Szczecin 
ul. Twardowskiego 18 

KONTAKT 
Drukarnia 

OGÓLNOPOLSKA GAZET A 
REKLAMOWO-OGŁOSZENIOWA 

Szczecin, tel./fax (091) 2313 16, 22 04 62 

c~ 
70-466 Szczecin, ul. Monte Cassino 30 

tel./fax 22 04 26, 22 42 62 



BIG Bank GDAŃSKI SA 

Glówny sponsor Teatru Polskiego w Szczecinie oferuje: 

./ ATRAKCYJNE FORMY LOKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 

Lokary terminowe - bardzo atrakcyjnie oprocemowane. 
Okres lokaty od rrzech dni do rrzech lar. 

Bony lokacyJiie - plarnc na każde żądanie. Oprocenrowanie rośnie progresywnie 
w st0sunku do okresu przerrm nywania bonu. 

Lokaty dewizowe - różn u rndn e terminy (już od 1 miesi<JCa ) 
oraz wysokie oprocent0wanie - to glówne ar ryburv lokat clewizowvch 
w BIG Banku Gdańskim SA . 

./ RÓŻNORODNE FORMY FI ANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

./ KOMPLEKSO\X Ą OBSŁUGĘ TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH 

./KARTY PŁATNICZE BIG VlSA Business Gard 

./ DORADZT\VO FI ANSOWE 

./ LSŁ -Gł DOMU MA.KLER KlEGO 

BIG Bank Gdański SA to bank: 
~ Bezpieczny, Innowacyjny, Giełdowy. 

BIG Bank Gdmiski S. . 06zczecin, Pl. Rodła 9, I i N p , ({) ·r 95-396, 4595-3 5 
Wydział Zamiejscowv - ul. Soltana 1, 72-601 Stwinoujście, 

(0-97) 321-6133, 321-6104 
Dom Maklerski -Pl. Rodla 9, VI p , ({) 4595-563, 4595-565 


