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Biedaczką, biedaczką 

STANISŁAW IGNACV WITKIEWICZ (1885-1939) 

straszną jest ludzkość! 

Jan Błoński 

O WITKACYM 
(Fragmenty) 
Zjawił się zza grobu Witkie
wicz - i czy odniósł zwy
cięstwo? 

Już to świetnie, że się zja
wił: będzie się teraz wtrącał 
do naszych sporów i roz
myślań, będzie pokrzykiwał 

szydził, gniewał; będzie się 

nam może śnił„. Najdziw
niejszy z pisarzy dwudziesto
lecia odzyskał swą zasłużoną 
obecność. Zapewne trwał w 
legendzie, intelektualnej 
zwłaszcza biograficznej, jako 
półbóg, półzwierz mitologicz
ny: wu]kan niechlujnej twór
czości i udręczony król ży
cia, co nie pozwolił się zwy
ciężyć ani zmowie rozsądku 
i powszechnego niezrozumie
nia, ani własnej erotomanii 
i skłonności do narkotyków. 
Iwaszkiewicz przypomniał 

nam niedawno, że chociaż 

Witkiewicz był w dwudzie
stoleciu postacią lubianą i 

„SZEWCY" akt li 

popularną, to przecież jego 
twórczość uważano dość po
wszechnie za bełkot: zabaw
ny, niewątpliwie czasem pod
niecający duchowo, ale jed
nak bełkot. Formuła Irzy
kowskiego: „genialny grafo
man" jest zapewne najprzy
chylniejszym sądem, jaki 
wydało dwudziestolecie o 
Witkacym-pisarzu; lepsze 
już miał mniemanie o Wit
kacym-teoretyku; fakt, że 

Irzykowski poświęcił mu 
książkę, dowodzi, jak go ce
nił. Ale dziś jeszcze Iw~sz
kiewicz, podobnie ocenia pi
sarstwo Witkiewicza, mówiąc 
o tragedii niemocy, której 
wyrazem byłby pokażny stos 
sztuk zebranych i wydanych 
przez Konstantego Puzynę. 

Literatura jest jednak okrut
na i grafomania, choćby ge
nialna, niemoc, choćby tra
giczna, mało obchodzą 

współczesnych czytelników. 
Czyżby więc Puzyna, praco
wicie hudując Witkiewiczowi 
piedestał (22 sztuki, pieczoło
wicie odszukane i z trudem 
nieraz odczytane z teatral-



nych i prywatnych rękopi

sów!) wbijał zarazem 
ostatni gwóźdź do trumny 
pisarza, który pozostanie tyl
ko osobliwością, wybrykiem, 
fanaberią polskiego dwu
dziestolecia? („.) Doskonale 
rozumiem ludzi, którzy nie 
mogą Witkiewicza przełknąć: 
byłoby lepiej, gdyby to mó
wili szczerze i jasno, ponie
waż najsurowsza krytyka po
zwala najlepiej zrozum1ec 
pisarza. Osobiście jestem 
przeciwnego zdania: myślę, 

że Witkiewicz był jednym 
z największych naszych W 
XX wieku twórców i okrop
ne. kulfony, jak.ie często sa
dzał na papierze, bardziej 
mnie bawią, niż złoszczą. 

Rzecz w tym, że Witkiewicz 
miał ideę kultury, ideę sztu
ki, ideę człowieka i nawet je
go niechlujna impotencja jest 
niejako skutkiem, pochodną 
systemu, w którym się zam
knął czy też został przez oko
liczności zamknięty ... 
Słowem, ekshumacja teatru 
Witkiewicza, dokonana przez 
Puzynę, niosła ze sobą znacz
ne niebezpieczeństwa: mito
logiczny stwór zasiadł wresz
cie do dyskusyjnego stolika, 
możemy go zrozumieć, skom
promitować, unicestwić. Z te-

go spotkania Witkiewicz wyj
dzie zwycięsko tylko pod wa
runkiem, że zostanie przez 
na:~ domyślany do końca -
do niewesołych konsekwen
cji, które go przez całe życie 
dręczyły. 

( ... ) Pisarzy, którzy się nim 
zajmowali, intrygował naj
bardziej katastrofizm Witkie
wicza, noc Walpurgii, jaką 

nam przepowiedział. Histo
riozofia Witkiewicza jest za
razem prosta i zawiła, naiw
na i niepokojąco przenikliwa. 
Puzyna wykazał, że wynik
nęła z przeżyć Witkiewicza 
podczas rewolucji i wojny 
domowej w Rosji i że odtwa
rza położenie człowieka, któ
rego z systemem społecznym 
przeszłości nie łączy nić 

prócz kultury, prócz ducho
wej tradycji „religii, filozofii 
i sztuki". Co więcej, ta tra
dycja, ta kultura znajduje 
się - wedle Witkiewicza -
w nieodwracalnym rozkła

dzie: z programu wartości 
ocalała tylko sztuka, której 
warunkiem i przekleństwem 
jest właśnie - pogłębianie 

rozkładu, obnażanie pustki, 
zrywanie masek, aż do mo
mentu, kiedy - w ostatecz
nym spazmie - człowiek 

przestanie być możliwy. 

Tyle biografia i program li
teracki Witkiewicza. Jest 
jedrtak jeszcze światopoglą

dowy fundament katastro
ficznych przeświadczeń pisa
rza. Muszę tu ·koniecznie 
wspomnieć dowcipne powie
dzenie profesora Kotarbiń

skiego, który sprowadzał fi
lozofię Witkiewicza do tezy, 
iż „zegarek składa się z żyją
tek". I rzeczywiście: nie ma 
dla Witkiewicza nic świado
mego prócz „żyjątek", prócz 
istnień poszczególnych, bio
logicznych: monad; lecz „ze
garek" (świat, społeczeństwo, 
gatunek ludzki) funkcjonuje 
na zasadach zupełnie od
miennych, niż czują, marzą 

i pragną żywe robaczki. Sło
wem, na dnie światopoglądu 
Witkiewicza można znaleźć 

przekonanie o absolutnej nie
zgodności między jednostko
wą świadomością a mechani
ką globowego „zegarka", 
między celami człowieka a 
koniecznościami zbiorowości 

(biologicznej, kosmicznej, 
społecznej). ( ... ) Cele jednost
ki i cele społeczeństwa (ga
tunku) są najdoskonalej roz
bieżne. Jednostka pragnie 
spełnić swe istnienie, osiąga
jąc jak największą intensyw
ność doznań, doznań o swoi-

stej wszakże ]akości. Gatu
nek chce przetrwać i umac
niać się, lub nawet rozsze
rzać, w biologicznej równo
wadze. Ponieważ - w do
tychczasowej historii - naj
prostsze nawet potrzeby 
ludzkie nie mogły zostać za
spokojone, silniejsze jednost
ki, goniąc za „standardem", 
stworzyły hierarchiczne sy
stemy ucisku, zarazem zaś -
kulturę. Witkiewicz demas
kuje tą drogą grzech pierwo
rodny kµltury: wartości, któ
re kultura tworzy (religijne, 
filozoficzne, artystyczne) słU
żą najpierw społecznemu po
rządkowi, trzymają w ryzach 
„motłoch", przede wszystkim 
zaś - dostarczają „arysto
kracji" poczucia istnienia. 
Witkiewicz był zafascynowa
ny arystokracją i nie mógł 1 

obejść się w żadnej ze sztuk 
bez księżnej lub przynaj
mniej baronowej; rzecz jed
nak w tym, że „wyższość" 

utytułowanych dam była dla 
Witkiewicza prawomocna, 
choć przebrzmiała: przypo
minały mu one czas, kiedy 
istniały wartości a zarazem 
- nierówność, którą ·uzna
wano za przyrodzoną .. 
Póki, w dobrej wierze, wi
dziano w wartościach absolu-



ty, jednostka mogła również 
osiągnąć „absolut" w życiu, 

całkowicie się spełnić w na
tężeniu istnienia. Lecz rozwój 
myśli krytycznej („przestać 

myśleć!") z jednej, techniki 
z drugiej strony („cofnąć 

kulturę!" - woła Sajetan 
Tempe w Szewcach) - spra
wił, że wartości runęły, zaś 

potrzeby gatunku... mogą 

wreszcie · zostać z grubsza za
spoko j,one. Zarazem kończy 

się kultura, w której - w 
ostatecznym rachunku 
widzi. Witkiewicz okrutny 
wybieg Natury: po to mani
pulowała ona jednostką, by 
osiągnąć cele gatunku. Lu
dziom, którym przyszło żyć 
w tych czasach ostatnich, zo
stała bądź sztuka, bądź 

wreszcie - rewolucja. Scur
vy mówi szewcom, iż ludźmi 
jesteście dzisiaj tylko wy, 
to znaczy: poświęcając się 

dla rewolucji, siebie najisfot
niej jako indywiduum prze
żywacie; lecz to, co nastąpi 
po rewolucji, zabije w was 
jednostkowość, zamieni nie
uchronnie w automaty. Sło
wem: grabarz żyje najmoc
niej wtedy, gdy sobie same
mu kopie grób. Kropka, ko
niec, mechanizacja. 
Takie były zapewne ponure 

myśli, które obracał Witkie
wicz w udręczonej, głowie. 

Można je oczywiście zacze
pić i zakwestionować, nie 
opuszczając nawet witkiewi
czowskiego systemu. Miano
wicie, Witkiewicz podawał 

się za „biologicznego ma
terialistę", ale upierał jedno
cześnie przy metafizycznym 
µualizmie jednostki i zbioro
wości. Inaczej mówiąc, przy
na]eżnym do natury był dla 
niego (w praktyce) tylko ga
tunek, jednostka zaś wymy
kała się jej prawom i celom. 
Sprzeczność tę załatać można 

tylko przypisując naturze 
cechy quasi-diaboliczne: jest 
ona dla Witkiewicza naj
okrutniejszą z macoch. Ewo
lucja działa metodą prób i 
błędów, człowiek (jednostka) 
jest właśnie błędem przyro
dy, .kosmiczną pomyłką, nie
szczęsnym narzędziem, któ
i;ym Natura - w swej nieu
dolności - musiała się posłu

zyc, nie mogąc osiągnąć 

własnych celów inaczej. I te
raz - ontologiczny pesy
mizm Witkiewicza odsyła nas 
z powrotem do modernistycz
nych początków pisarza, po
nieważ można go zrozumieć 
tylko na tle kryzysu wartoś
ci, pojęcia szczP,Ścia oraz idei 

człowieka, jakie Witkiewicz 
odziedziczył po Przybyszew
skim, Micińskim i im podob
nych - rozwijając je zresztą 
i uzasadniając o wiele głębiej 
i dokładniej. Tak zamyka się 
koło krytycznego rozważa
nia. 
Polemika z Witkiewiczem nie 
ma jednak - moim zdaniem 
- filozoficznego znaczenia. 
Systemy światopoglądowe 

można zbić zawsze, trudniej 
uchylić się od pytań, które 
zostawiają w spadku pisarze. 
Zaś ostatnie pytanie Witkie
wicza jest pytaniem o ludz
ką prawomocność przyszłej 
społeczności. Oto kwestia, 
która go zadręczyła: jak żyć 
w społeczeństwie równości, 

które swoim członkom za
pewni spełnienie - słusz

nych, bynajmniej przez Wit
kiewicza nie lekceważonych! 
- potrzeb? Czy jednostka 
będzie mogła wówczas uspra
wiedliwić swe istnienie? Czy 
świat, który władzę ograni
czy do administrowania rze
czami, nie zamieni także w 
rzecz - człowieka? 

Żeromski pisał, że utwory 
Witkiewicza wystrzelają z 
„dziwnie oschłego, twardego 
i jałowego pnia duszy". Tak, 
to prawda, choć nazbyt li-

rycznie wyrażona. W Witkie
wiczu krzyczy pustka, roz
pacz, zagłada. Ale ten duch 
przeczenia, ta Kassandra pol
skiej literatury, właśnie siłą 

swej negacji przypomina nam 
nieustannie, że celem społe
czeństwa jest człowiek, jest 
tworzęnie wartości, w imię 

których jednostka gotowa 
będzie żyć - i może nawet 
umierać; nie zaś - mecha
niczny dobrobyt, kwintale na 
hektar i telewizory na głowę, 
nie praca i organizacja, poj
mowane jako cel, sam sobie 
wystarczający. Wydając, wy
stawiając, rozważając Witkie
wicza składamy dowód, że -
chociaż trawi nas niepokój 
o przyszłość - gotowi jesteś
my stawić mu czoło i że 

świadomie przyjmujemy 
wyzwanie strasznego 
proroctwa. 

„POWRÓT 
WITKACEGO", 
DIALOG NR 9 (1963) 
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SAJETAN 

Już wszystko tak zbrzydło na tym świecie, ze więcej 
o niczym gadać nie warto. Kona ona ludzko6ć pod gniotem 

cielska gnijącego, złośliwego nowotwora kapitału, na 

którym, nikiej putryfakcyjne owe bąble, faszystowskie 

rządy powstają i pękają, puszczając smrodliwe gazy 

zagniłej w sobie, w sosie własnym, bezosobowej ciżby 

ludzkiej. J'~ nic gadać nie trzeba. Wszystko je wygadane 

do cna, czekać trzeba, aż się zrobi, i robić, ile kto może. 

Czy nie jesteśmy ludzie? Może ludzie to tylko oni - a my 

tylko bydlęce ścierwa, z takimi wicie, Panie Swięty, 

epifenomenami, by się jeszcze gorzej męczyć i na ich 

uciechę skowytać. Hej! Hej! (wali młotem w co popadło) 

A oni myślą tak na pewno, brzuchacze zacygarzone, 

ociekające takim śliskim koktejlem z ichniej rozkoszy i 

naszej smrodliwej, beznadziejnej w swej męce. Hej! Hej! 

ST. I. WITKIEWICZ „SZEWCY" 
FRAGMENT A KTU PIERWSZEGO 



(„.) Na tle nowszych, doj
rzalszych artystycznie u
tworów razić obecnie mo-

że szkicowość sztuk Witkacego, 
niechlujstwa stylistyczne, reto
ryczność. Te dramaty, pelne po
mysłów, świetnych błysków wy
obraźn·i scenicznej, absurdalnego 
humoru, zdeformowanych obser
wacji niejeden skłonny byłby w 
połowie stulecia uznać, jak Ko
tarbiński, za „embriony dzieł". 

Lecz taki bywa zwykle los arty
stycznej awangardy. Zadaniem 
jej nie jest przecież tworzenie 
dzieł dos~onałych. Zadania jej są 
dużo skromniejsze i duż<> btu'
dziej heroic:7.ne: burzyć skamieli
ny przesądów, odsłaniać nowe 
perspektywy, rewolucjonizować 

śwdadomość, stawiać swojej epo
ce pytania drastyczne i nie uchy
lać się od żadnych, nawet fałszy
wych, odpowiedz.i. 
Witkacego pasjonowały te właś
nie zadania. Był autentycznym 
awangardowym pisarzem. W pol
skim dramacie zamknął defini
tywnie epokę Młodej Polski wraz 
z jej przedłużeniami w dwudzie
stoleciu, odsłonił w modernie 
kiełki illlnych, ważniejszych pro
pozycji, pokazał język pogI'obow
com mieszczańskiego realizmu, 
otworzył epokę nową, tę, w której 
żyjemy. Reszta należy do nas. 

Konstanty Puzyna 

(Z wstępu 
do „DRAMATóW" 
WffKIEWICZA- PIW, 
1962) 

Stefan Szuman 

NIE·KTÓRE 
ASPEKTY 
I ZAGADNIENIA 
DRAMATU1 

ST.I. WITKIEWICZA 
„SZEWCY" 
(Fragmenty) 

( ... ) Szewcy są dramatem 
ludzkości poszukuj1ącej, da
remnie „prawdziwej" idei, 
idei zbawczej oraz ustroju 
społecznego, w którym by się 
ona w sposób właściwy i os
tateczny zrealizowała. W tym 
dramacie ustrój społeczny 
zmienia się w każdym akcie 
- po dokonaniu się przewro
tu. W każdym z nich na no
wo i na innych podstawach 
rodzi się niezadowolenie z ist
niejącego stanu rzeczy. 

(„.) W dramacie Szewcy 
występują zwykli ludzie 
dwojakiego rodzaju: głodni 
lub syci, wierzący lub nie
wierzący, zadowoleni lub nie
zadowoleni, buntujący się lub 
zrezygnowani, żyjący tępo 
i z dnia na dzień lub żyjący 
w nieukojeniu i niecierpli
wości, krótkowzroczni lub 
przenikliwi, pozbawieni am
bicji lub ambitni, poniżeni 

i wyzyskiwani, i tacy, którzy 
umieją się wywyższyć. 

Ludzi „zadowolonych" 
charakteryzuje Witkiewicz 
w Szewcach następującymi 
słowami: 

Ma se radio, ma 
se stylo, ma se kino, ma 
se daktylo, ma se brzu
cho i nie śmierdzące, nie 
cieknące ucho, ma se syć
ko jak się patrzy! Czego 
mu trza? A sam w sobie 
jest ścierwo podłe, guano 
pogodne, przebrzydłe. To 
je pyknik, wis? 

O „niezadowolonych" czy
tamy: 

A taki niezadowolo
ny ze siebie, to ino mąt 
na sw1ecie czyni, żeby 

siebie przy tym przed so
bą wywyższyć i siebie so
bie pokazać lepszym niż 

naprawdę jest - nie być, 
ino pokazać, i nie lepszym, 
ino takim fajniejszym, 
wyhyrniejszym. 

Właściwymi bohaterami 
dramatów są jednak jedno
stki swoiście niezwykłe, „gó
·rujące" nad resztą swoją wo-

lą, niezaspokojoną ambicją, 
odwagą i bezwzględnością, 
chłodem i cynizmem, namię
tnościami i wynaturzeniem, 
wszelkiego rodzaju łajda
ctwem, brakiem sumienia, 
obłędem, umiejącym narzu
cić innym własne urojenia. 
Są to „Potwory" i „Be

stie" rządzące upadającym, 
ginącym światem. Ich fun
kcje i rolę, jaka im przypa
da w udziale w dramacie, o
kreślił Witkiewicz następu
jącymi słowami: 

Trzeba 
rozpętać drzemiącą Bestię 

i zobaczyć, co ona zrobi. 
A jeżeli się wścieknie, bę
dzie zawsze dość czasu, by 
ją w porę zastrzelić. 

W dramatach Witkiewicza 
wszyscy filozofują: filozofu
ją zwykli przeciętni pyknicy 
i schizoidzi - starając się na 
próżno pojąć źródło i istotę 
nędzy własnego istnienia; fi
lozofują także Potwory i Be
stie - zgodnie ze swoimi na
miętnościami, ambicjami 
obłędnymi urojeniami. 

( ... ) W ustach ludzi pro
stych, „szewców", wyszuka
ne terminy i sentencje filo
zoficzne brzmią niewiary
godnie. Wyrażają one jednak 
istotny sens i właściwą treść 
ich rozważań światopoglądo
wych jaśniej i dobitniej, niż-



by ją można wyrazić bez 
wprowadzenia pojęć i termi
nów będących w obiegu w 
nauce i w filozofii. 

Filozofowanie inteligen-
ckich postaci dramatu jest 
mniej zaskakujące, ale je
dnak niepokojące i dziwacz
ne dzięki temu, że przesiąka 
ono do prawie każdej - na
wet najbanalniejszej myśli, 
zabarwiając ją jakimś nie
spodziewanym, nieżycio
wym, abstrakcyjnym kolory
tem. 

Wszystkie postacie drama
tu są jakby zaczadzone, za.., 
trute „filozofią" - ich my
śli, słowa i czyny rodzą się 
na granicy obłędu. 

Wiele w swoim czasie mó
wiono (i niekiedy pisano) o 
ekscentryczności i dziwa
ctwach, o szkodliwych i nie
zdrowych poglądach St. I. 
Witkiewicza, nawet o pato
logicznym tle, na którym 
wyrosła jego twórczość ... 

Nieprzeciętność, górność, 
krańcowość i nieustraszona 
przenikliwość umysłu nie są 
cechami przeciętnymi, a w 
tym znaczeniu „zdrowych" 
umysłów. 

Potężna, przerażająca, ar
tystyczna wizja rozkładają
cego się i upadającego świa
ta, jaką stworzył w swoich 
powieściach i dramatach, jak 
też groteskowość, dziwacz
ność, potworność postaci, ja
kimi zaludnił scenę swoich 
utworów, stanowiła dla wie-

lu podstawę mniemania, że 
autor Szewców nie j'est czło
wiekiem „normalnym" „. 
Przeciętny „zdrowy" czytel
nik i widz woli słowa łatwe 
i układne, myśli potoczne i 
przyjemne - a nie przera
żające i wstrząsające ni~, 
gdy nagle staje się dla niego 
zrozumiała ich „przewrotna 
treść". 

( ... ) Nędza, pustka i nuda 
życiowa są koszmarem w 
dramacie Szewcy.„ Nuda, ta 
pryncypialna straszna nuda 
człowiecza, która ma na oku 
Witkiewicz i której się lęka 
(dla ludzkości, nie tylko dla 
siebie) na równi z nędzą -
jest złem kardynalnym, 
przerastającym człowieka 
współczesnego do szpiku 
kości. Tak jak nędza obez
władnia człowieka i rujnuje 
go fizycznie, tak nuda zatru
wa i niszczy jego ducha ... 
Na nudę życiową nie ma le
karstwa. Na nudę muszą być 
nieuleczalnie chorzy wszys
cy ludzie, którzy rzeczywi
stość do dna przejrzeć zdo
łali. Nie nudzą się ludzie nai
wni, ci, którzy nie potrafią 
myśleć i zastanawiać się nad 
życiem. Nie nudzą się też lu
dzie zajęci ciągle i bez wy
tchnienia cieżką pracą i nią 
przytłoczeni, bo ich umysł 
jest bez reszty zaabsorbowa
ny walką o chleb codzien
ny. Nie nudzą się, bo są gło
dni. Nie stracili nadziei, bo 
ich nadzieją i wiarą jest cią-

głe oczekiwanie choćby mi
nimalnej poprawy bytu. I
stotną nędzą ich żywota jest 
beznadziejna nuda monoton
nej, najemnej, niewolniczej 
pracy, pracy pozbawionej 
widoków lepszego jutra. 

Inną, ale nie mniej strasz
ną nudą jest nuda wynikają
ca z dobrowolnego lub przy
musowego nieróbstwa. Czło
wiek nie może żyć bezczyn
nie. Skazany w więzieniu (w 
drugim akcie Szewców) na 
przymusową bezczynność 
Saj etan woła: 

Praca, praca, 
praca! - Byle jaka niech 
se będzie, ale niech bę

dzie. O Boże! To jest -
ach, już nic nie wiem. Bo
li mnie tak na wątpiach 
od tego przymusowego 
lenistwa, jakbym ogniem 
żądzy pracy cały był wy
pełniony. Może ja źle to 
powiedziałem? Ale co ro
bić? Co robić? 

Na nudę nie ma lekar
stwa. tJ est jednak możliwa 
chwilowa ucieczka przed 
nią, polegająca albo na tym, 
że się pracuje, aby się nie 
nudzić, albo też, że się coś 
tam poczyna i robi, by oszu
kać własne znudzenie ... Brak 
bezpośredniego zaintereso
wania życiem - nudzący się 

człowiek stara się wyrównać 
tym, że „myśli i filozofuje" 
... Ludzie spekulują i wymy
ślają swoje „idejki", by się 
w swej nędzy pocieszyć i w 
swym znudzeniu czymś, ni
by istotnym, zająć... Czło
wiek zinteligenciały myśli i 
filozofuje, spekuluje, bo się 
nudzi, a przez owo myślenie 
i filozofowanie dochodzi w 
końcu do ostatecznego znu
dzenia, bo fakty zbyt 
dobrze znane stają się 
w końcu banalne. 

(STANISŁAW 
IGNACY 
WITKIEWICZ -
CZŁOWIEK 
ITWóRCA
PIW, 1957) 
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KSIĘżNA 

Ot6ż oni „naprzeciw" wam - tak to popularnie m6włę, 
abyście pojęli nar~szcie, „ w czym dzieło" - oni są 
r6żnorodni - to jest najistotniejsze. My, to jest 

arystokracja, to motyle r6żnobarwne nad ek.strementaliami 
świata tego - widzieliłcle, jak czasem motyl na g6wienku 
se siada? Dawniej to byliłmy jak robaki żelazne w 
trzewiach samej nieskończoności bytu, w 
transcendentnych prawach czy jak tam: ja tam nieuczona: 
prosta hrabianka i tyla, i tyle tylko co - ale mniejsza 
z tym; ot6ż r6żnorodnoU ta nas gubi, bo dla nas, pour )es 
aristos, „Dziarscy Chłopcy" zanadto demokratycznie 
dziarscy właśnie i nigdy nłe wiadomo, w co się 
przetworzyć mogą, a Scurvy już się z państwowym 
socjalizmem dawnej daty wącha, a dla jego Dziarskości 
Naczelnej, Gnębona Puczymordy, sam jest zbyt do was 



zbliżony - ach, ta względność społecznych perspektyw! 
Widzide, jak ta drabina względności się przeplata i co 
jednemu śmierdzi, to drugiemu pachnie i na odwrót. 
Ja dramatu takiego ideowego nie cierpię, co to wicie: 
burmistrz, kowal, dwunastu radnych, kobieta przez 
wielkie K, jako symbol prachuci, on - niby ten 
najważniejszy - nikt imienia nie zna, robotnicy, 
robotnice, i ktoś nieznany, a w obłokach Chrystus 
z Karolem Marx:em - nie Szymanowskim - pod rękę; 
nie mnie na takie bzdury brać; mnie trzeba wbić na pal, 
a potem w gębę prać. Ja lubię rzeczywistość, a nie 
zagwazdrane symbolizmy w częstochowskich wierszydłach 
epigonów Wyspiańskiego, oparte o gazetkową ekonomię 
polityczną bez żadnych studiów. 

ST. I . WITKIEWICZ ,,SZEWCY" 
FRAGMENT AKTU PIERWSZEGO 



Stanisław Ignacy Witkiewicz 

(.„) Każdy mądry i uczciwy 
człowiek, który czytał moje 
prace i polemiki, musi jedną 
rzecz przyznać, że nie chodzi 
mi (o) osobiste korzyści, tyl
ko (o) idee. Jednak trudno 
mi było bronić kogoś prócz 
mnie samego dlatego, że w 
tym rzędzie idei, które mnie 
zajmowały i których wciele
nie uważam za korzystne dla 
naszej sztuki i społeczeń

stwa, jestem i byłem zupeł
nie osamotniony. Dlatego, en 
fin de compte, użerałem się 
zawsze sam o siebie. 

Ale u nas sam fakt posia
dania przez kogoś jakichkol
wiek idei na tle ogólnej bez
ideowości wydaje się już po
dejrzanym, a następnie bu
dzi dziką zazdro 'ć i obawę. 
Bezideowcy boją się o swoje 
stanowiska. Ale ponieważ nie 
mają swoich systemów, mu
szą z konieczności prowadzić 
walkę sposobami nieszlachet
nymi, dążąc tylko do ukatru
pienia par force, licząc na o
gólną otaczającą ciemnotę. 

POLEMIKA 
NP s lS 1 1928 

Idee moje były następujące: 

1. Reforma krytyki ma
larskiej poprz(ez) teorię Czy
stej Formy w malarstwie. 
Reforma ta umożliwiałaby 
rozwój ostatnich podrygów 
naszego formalnego malar
stwa, które w zupełnym bra
ku atmosfery zamarło, zda
je się wraz z całym malar
stwem na naszej planecie, 
nie wydawszy dzieł wielkich. 

2. To samo w ątosunku do 
teatru. Uartystycznienie pol
skiego teatru, choćby w ma
łej części, i danie możności 
nowym autorom oglądania 

ich prac na scenie. Blok a
ktorów, dyrektorów, reżyse
rów i autorów. blok idei 
przystosowania się do fatal
nie niskiego poziomu naszej 
publiczności - w miejsce 
idei podniesienia tej publicz
ności, sprzeciwił się temu na 
całej linii. Już niektórzy ak
torzy nie są w stanie żyć w 
tej atmosferze bezideowego 
bałaganu i pogoni za łatwym 

Z KRYTYKAMI (fragment) 

ryzykiem. Przyjdzie czas zu
pełnego bankructwa teatru 
w tym wzajemnym przysto
sowaniu dyrekcji i publiki 
(już nie publiczności) i wte
dy będzie za późno na wszy
stko. Ta idea moja popar ta 
była teorią uznaną powsze
chnie za nonsens. Litości 
godne nieuctwo i lenistwo w 
celu zrozumienia rzeczy nie 
posiadających odpowiedniego 
stempla (zagranicy, lub miej~ 
scowego naukowego autory
tetu), było tego przyczyną. 

3. Idea rzeczowej walki -
wszelkie próby były bezsku
teczne wskutek wyżej wy
mienionych powodów: nie
uctwa, lenistwa i nieuczci
wości. 

Otóż przyjdzie czas artysty
cznej nudy i upadku kom
pletnego sztuki i krytyki i 
wtedy może pożałują niektó
rzy ludzie, że idee moje nie 
zostały w porę w życie wpro
wadzone. Ale wtedy będzie 

za późno. P raca ąrtystyczna 

w próżni, pomijajllc już ma
terialne jej podstawy, tylko 
do pewnego punktu jest mo
żliwa - zdaje m.i się, że w 
związku z wysokim uspo
łecznieniem, które u wielu 
ludzi zupełnie podświadomie 

nastąpiło w ostatnim dziesią

tku lat, zanika też idea sa
motnego artysty, pracujące

go beznadziejnie sattiotnie na 
zimnym stryszku aż do za
gwazdranej śmierci. W dzi
siejszych czasach jest coś 

śmiesznego w takiej konce
pcj i - jej wielkość należy 
do przeszłości . Różne indy
widua na i:óżnych drogach 
szukają wyjścia z tej bezna
dziejnej sytuacji, Nikt je
dnak - to jest ciekawe -
nie wraca na zim.ny stryszek. 
To rozwiązanie zdaje się wy
kluczonym. 

Wyrzeczenie się ma w sobie 
pozory piękna - brzydkim 
zdecydowanie jest kom
promis renegata. 



SAJETAN 

„.Praca! (w natchnieniu dzikim wali młotem; tamci 
wyrywają sobie wszystko; leci im to z rąk; jęczą głucho 
w zapale) O, praco, praco! - Za ciebie, ale tobie nie 
zapłacą! Pre~z z tym! To te głupie prorocze wierszydła! 
Ja jestem realista. Dawaj - masz go - poźdź. O, 
gwoździu, dziwny gościu podbutowy - kt6ż twoją 

dziwność oceni? Dziwność pracy! Czyż jest wyższą marka 
dziwności? - Wziąwszy pod uwagę ohydnę pospolitość 
tej ostatniej - to jest pracy. Kuj! Wal! Ręce •ię palą -
flak6w nie starczy - rżnij, smaruj i pal - potem się 
chwal, p6ki nie wbiją na pal. Ciągle te sobac:iie wieszcze 
rymy - psiakrew! 

II CZELADNIK 

Tu - podbijaj - pier go - wal - zakrzyw. Ta butt 
O, buty, buty - jakieście pikne! Zabucone iwiaty! Cały 
świat zabucim - zapracujem, zagwazdrzem - wszystko 

. jedno. Więzienie nie więzienie - pracy nikt Ilię nie 
oprze. Praca to cud najwyższy, to metafizyczna jedność 
wielości świat6w - to absolut! Zapracujem się na 
śmierć, aż do żywota wiecmero - może! Kto to "1e, 
co w takiej pracy, jak nasza, na dnie jest! 



I CZELADNIK 

Wszystko we mnie dygoce, jak w jakiej turbinie na 
milion koni i klaczy parowych. Dziwek nie trza, piwa nie 
trza - nie trza radia, kina i pajęczarzy umysłu 
wszelakich! Praca sama w sobie - oto jest cel najwyższy 
- Arbeit an und fłir sich! Bierz, wal, dratwę wlecz -
kluj! Buty, boty - powstają, wyłaniają się z nicości 
butowego prabytu. z wiecznej czystej idei buta, tkwiącej 
w otchłani idealnej, pustej, jak sto milionów stodół. 
Kuj, kuj - okute buty nie drą się - to jest prawda, i to 
absolutna. Tyle jest prawd, ile botów i tyle pojęć buta, 
ile wynosi liczność alef jeden! Boże - daj tylko tak do 
końca. Dziwek nie trza - Arbeit an sich - to w serce 
jakby sztych. Piwa nie trza - niech nikt mi mózgu już nie 
przewietrza. Szczęścia idzie z flaków własnych tajny nurt 
- idzie furt. Ręczna b11<:iornia wali jak piekło, co 
wszystko już z nas wywlekło - a nie starczy butów 
dla całego iwiata na hurt - nędzny wiersz - ale nie o to 
chodzi: but się rodzi, but się rodzi! 

ST. I. WITKIEWICZ ,,SZEWCY" 
FRAGMENT AKTU DRUGIEGO 
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KAROL 

IRZYKOWSKI 

„Bo pan Witkiewicz este
tykę swoją wykłada tylko 
negatywnie, ale nigdy nie 
powie po ludzku, na przy
kładzie, bez andronów fi-
lozoficznych, co to jrest ta 
jego fufa, ta Czysta For
ma. Przyznam się, że 

1 

1 dłuższy czas brałem go na 
serio i usiłowałem dopa
trzeć się w jego drama
tach owych idei formal
nych. Nie znalazłem ich. 1 

1 Więc jeżeli teraz p. Wit
kiewicz nie wylegitymuje 
swoich zamierzeń - bez 
wykręcania się, że w „na
tchnieniu" formistycznym 
sam nie wie, co robi -
ja jego sztuki i całe pisa
nie będą uważał za szwin- 1 

del i blagę". 

„Jest w tej metodzie Wit- I 

kiewicza jakaś megaloma
nia: nie chce on się przy z- . 
nać do niczego, wciąż chce 
wyskoczyć ponad siebie i 

1 czyni to bezsilnie. Można 
o nim powiedzieć to, co 
powiedziano o Heinem: że 
jego humor polega na 
tym, że najprzód pokazu
je twarz, a potem - od
wrotną stronę medalu". 

1 „Ale najsłabszą stroną u
tworów Witkiewicza w o
góle jest dia~og, o ile nie 

1 zawiera kawałów .stylis
tycznych. Nie przyczynia 
się do charakterystyki ani 
osób, ani sytuacji, nie po-

' suwa akcji naprzód, wy
pełniony jest byle czym, 
najczęściej dygresjami o 
kulturze, filozofii, mate
matyce, estetyce albo per
wersji seksualnej ( ... ) Au
tor po prostu i bez cere
monii wkłada swoim oso-

w opinii współczes'nych 

bom w usta to, co mu 
przyszło wczoraj i dziś na 
myśl w tych kwestiach i 
czego nie miał jeszcze cza
su napisać w artykule ( ... ) 
N a tak tani dialog pozwo
lić sobie - trzeba nie la
da odwagi czy nonszalan
cji". 

Przegląd Warszawski 
1922, nr 12 

TADEUSZ 

ŻELE'ŃSKl-BOY 

„Witkiewicz nie wypo
wiedział może w teatrze 

I 
swego ostatniego słowa; 

mimo to nie waham się go 

uznać :1a jeden z najsil
niejszych i najoryginal
niejszych talentów sce
nicznych - i to nie tylko 
u nas. Rzeczą interesującą 
i świadczącą, jak bardzo 
teatr ten urodziJ się z tęt
na chwili, jest powinowa
ctwo tego Zakopiańczyka 
z odległym Sycylijczy
kiem Pirande~lą (sic!), mi
mo iż wówczas, kiedy Wi
tkiewicz tworzył swój te
atr, nie tylko dzieł, ale 
nazwiska Pirandella u nas 
jeszcze nie znano, a sam 
Witkiewicz nie zna jego 
pism zapewne dotąd". 

„Flirt z Melpomeną", 
wieczór siódmy, sez. 
1925/26 



Witkiewicz w opinii współczesnych 

„Ponieważ chodzi o naz
wisko w teatrze nowe, po
zwolę sobie zaznaczyć, że 

człowi·ek, który je nosi, 
jest jednym z niezwykle 
oryginalnych i bujnych 
zjawisk naszego życia ar
tystycznego ( ... ) Witkie-

1 wicz jest już z urodzenia, 
I z rasy, do szpiku kości ar
tystą; żyje wyłącznie sztu
ką i dla sztuki. A stosu
nek jego do sztuki jest na 
wskroś dramatyczny; to 
jedna z tych udręczonych 
dusz, które w sztuce szu
kają rozwiązania nie pro
blemów sukcesu, ale pro
blemu własnego jestes
twa." 

„Flirt z Melpomeną", 
wieczór trzeci, 1921 

ANTONI 

SŁONIMSKI 

„Podobnie nieporozumie
niem wydaje mi się walka 
z treścią, z fabułą, z natu
ralizmem, którą wytacza 
Witkiewicz, nie mogąc się 
jednak pozbyć najordy
narniejszej treści i naj
normalniejszej akcji. Do
wolność, którą wprowa
dza jako środek artystycz
ny, nie opłaca się najzu
pełniej. Najsilniejsze mo
menty przechodzą bez 
wrażenia, gdyż tam, gdzie 
nie ma żadnych praw, nie 
ma i wykroczeń przeciw 
prawu". 

„Obie sztuki Witkiewicza 
grzeszą tak dalece przeciw 
mojemu subiektywnemu 
pojęciu o literaturze, iż 

tylko niezaprzeczenie wy
soki poziom inteligencji 

autora i męczące bądź co 
bądź usiłowania mózgowe, 
poparte sporą dawką de
monicznego humoru, skła
niają mnie do poważnego 
traktowania tych trywial
nych skeczów". 

„Gwałt na Melpomenie" 
t. I, Warszawa 1959, 
przedruk z „Wiadomości 
Literackich" 1926, nr 23 

EMIL BREITER 

„W sprawie dramatycz
nej twórczości Witkiewi
cza należy raz rzecz po
stawić jasno. Inną drogą 

idzie jego teoria, a zgoła 

inną twórczość sceniczna. 
Ta ostatnia ma wyraźny 
charakter kabaretu, w 
którym mówi się o rozma
itych sprawach, a w 
gruncie rzeczy i w kółko 

to samo. (.„) Schematycz
ny przekrój postaci jest 
we wszystkich sztukach 
jednakowy i monotonny. 
Dialog wykazuje te same 
cechy. Wydaje się, że au
tor podlega jakiemuś o
kreślonemu kompleksowi, 
który go pcha bezlitośnie 
w jednym kierunku. W 
kiierunku samookreśle

nia". 

„świat", 1926, nr 23 

ZYGMUNT 
WASILEWSKI 

„Ibsen by umarł, gdyby 
go kto nie rozumiał, ten 

dlatego się dobrze 
miewa, że go nie rozu
mieją. Witkiewicz bez 
wątpienia ma talent, ale 
jeszcze więcej ma szczęś-



Witkiewicz w opinii współczesnych 

cia, że urodził się w cza
sach kabaretu i wywrotu, 
które sprzyjają bezczel
ności i próżniactwu arty
stycznemu. Dla Polaka, 
który ma talent, w to 
graj. Nie wychodzi na tym 
dobrze moralność sztuki. 
Autor obcuje z publicz
nością na prawach arleki
nady, spr~edając na zaba
wę to, co miało być_ (przy
puszczalnie) jej celem po
ważnym. ( ... ) Ten rodzaj 
sztuki nie zrodziłby · się w 
czasach Ibsena (.„) Jest to 
sposób patrzenia na świat 
nie tyle poetycki, ile ko-

1 kainiczny". 

„Myśl Narodowa", 1926, 
nr24 

ADOLF 

NOWACZYŃSKI 

„Gdyby Witkiewicz miał 

lat dwadzieścia, to po 
tych dwóch wariacjach 
(Wariat i zakonnica i No
we Wyzwolenie - Red.) 
uderzyłbym pierwszy w 
największy dzwon, w 
gong, w tam-tam, obwie
szczając wszem dokoła i 
każdemu z osobna, że uro
dził się w Polsce najwię
kszy dotychczas komedio
pisarz i fantasta satyrycz
ny. I tak, jak niegdyś po 
premierze Wesela w Sło

wie Polskim lwowskim 
napisałem pierwszy naj
gorętszy i najgłośniejszy 

pean ( ... ) tak teraz też za
grzmiałbym fortissime. 

Niestety, Witkiewicz ma 
już zdaje się powyżej 

czterdziestki. Za długo 

jest za młody. ( ... ) Naj-
, gorsze to, że bytuje i bu

twieje, i siedzi, i gnije w 
tym Zakopanem. Gigan
tyczny w swej nowoczes
ności talent tkwi na złość 
w najbardziej śmierdzą

cej i zatęchłej, podgie
wonckiej, parafialnej 
dziurze w polskim moście. 

(„ .) A tymczasem talent 
to wielki, może nawet 
największy w młodej, ły
sej generacji. Gdyby ten 
człowi,ek oddychał stale 
miazmatami wielkich 
miast, byłby dziś jedy
nym autorem polskim, eu
ropejsko sławnym i mo
dnym, i granym na wszy„ 
stikich scenach najpierw 
eksperymentalnych, po
tem oficjalnych. Ale je
szcze nic nie stracone. Je
szcze i on może wygrać 

największą stawkę, a my . „ zmm ... 

„Gazeta Warszawska 
Poranna" 29 V 1926 



SAJETAN (nie odwracając się w tył mówi do publiki): 
Tera becie gadał. dobrze, żeście mnie zakatrupili, niczego 
się już nie boję i powiem prawdę: jedna jest dobra rzecz 
na świecie, to indywidualne istnienie w dostatecznych 
warunkach materialnych. (Tamci leżą aż do odwołania) 
Zjeść, poczytać, pogwajdlić, pokierdacić i pójść spać. 
Poza tym nie ma nic - to jest, psia ich ścierwa, pyknicka 
filozofia. Bo co są tak zwane wielkie idee społeczne? Oto 
to, co i w tej chwili powiedziałem, tylko nie dla mnie, 
a dla wszystkich. Bo o tym czasie, co go można będzie na 
popularne czytanki poświęcić, to ja m6wić nie będę. 
W robieniu czegoś dla kogoś, w wyrzeczeniu się siebie 
dla drugich nawet mały człowiek może stać się wielkim, 
gdy inaczej już nie może. To jest ta wielkość „dla 
wszystkich" - m6wię to w cudzysłowie, bo wielkość 
istotna to ino je w indywidualnym napięciu i w stopniu 
zginania tym napięciem rzeczywistości: myślą czy wolą 
uzbrojoną w pięść - to wszystko jedno. I tak to w 
powszechności małość w wielkość przez wspólnotę się 
zamienia. - Do cholery w og61e z takim rozumowaniem„. 
(Hiper-Robociarz podchodzi do niego i wali mu z dużego 
colta w ucho. Sajetan mówi dalej, jakby nic. Wszyscy 
podnoszą się, tylko jeden Fierdusieńko leży dalej.) I to 
wszystko niezależnie od tego, czy indywiduum jest 
osobowym fantastą i maniakiem swojej „n" potęgi, czy 
sługą i wyrazicielem klasy jakiejai - wszystko jedno 
jakiej ... 

ST. I. WITKIEWICZ ,,SZEWCY'' 
FRAGMENT AKTU TRZECIEGO 

SZEWCY na scenach polskich 

12Xl957 - pirapremiera 

Państwowy Teatr „Wybrzeże", 

Sopot. 

Reżyser: Zygmunt Hubner, sce
nograf:Janusz Adam Krassowski, 
kierownictwo muzy-czine: Wanda 
Dubanowicz. 

Aktorzy (wg kolejności progra
mu): K. Talarczyk, L. Grzmociń
ski, E. Fet t ing, T. Gwiazdowski, 
L. llass, A . BHiczak, M. Janow
ski, J. Kozłowski, M. Łomżanka, 
Z. Bogdański, M . Nowicki, T, żu
chniewski, Z. Hubner. 

Sztukę zdjęto z afisza po l 
przedstawieniu. 

21IV1961 

Państwowa Wyższa Szkole S:zJtuk 
Plastyc2il1Ych - Lódź. 

Reżyser i scenograf: Jerzy Grze
gorzewski (student PWSSP). 
Aktorzy: Studenci PWSSP. 

Tekst, bairdzo okiroj<J;!ly, grano z 
podtytułem „fragmenty'', choć 

przedstawienie zachowało cią

głość fabu:Larrną nonnalnego spe
ktaklu. Przedstawień 16, z tego 
2 w Gdańsku podczas II Ogól
nopolskiego Festiwa1.u Kulturail
nego Studentów (6-9 V 1951); na 
festhvalu spe~kil uzy.skał na
~odę Państwowej Wyższej Szko
ły Teatralnej w Warszawie. 

16 VI 1961 

Bydgc•ski „Tea•tr Propozycji" 
podczas III Festiwalu Tea•trów 
Polski Północnej w Toruniu. 

Drugie przedstawienie: Byd
goszcz, czytelnia Klubu Między
narc<l-owej Pirasy i K'5iążki -

26 VI 1961. 

Reży.seria i opr.acow,anie drama
turgiczne: Janusz M _arzec. 

Aktorzy (z Pań•stwowego Tea;tru 
Polskiego w Bydgoszczy): Jl. Sło
jewska, A. Buszyński, Jl. Ko
nieczka, A. Kopczyński, J. Ma
rzec, K. Sala, J. Zdrojewski, R. 
Zieliński. 

Tekst był tylko czyta.ny przez 
aktorów, bez i·nscenizacji i sce
nog.rafii. 

13 III 1965 

Studencki Teatr ,;Kalambur" -
w .reda w. 

Reżyseria: W. Herman, scenogra
fia: J . Dąbrowski i J. Jerych. 

Aktorzy: Zespól Studenckiego 
Teatru „Kalambur". 
Spektakl grano 86 razy. 

V 1965 

„Tea.tr Uc.ha i Mózgu" Klubu 
Studentów „Od nowa" - Poznao!'1. 
Reżyseria: Zdzisław Wardejn, 
scenog;z-afia: R. Skupiń. 
Wykonano fragmel'llty sztuki. 



SZEWCY na scenach polskich 

22 XI 1965 

Teatr „13 Muz" - Szczecin. 
Opracowanie i reżyseria: Janusz 
Marzec. 
Ak.torzy: J. Marzec, H. Koniecz
ka, B. A. Janiszewski, Z. Wit
kowski, K. Bigelmajer, J. Kilar
ski, Wł. Sokolski. 
Wykonano fragmenty sztuki. 

2 V 1971 

Państwowy Teatr ~m. Wojciecha 
Bogusławskiego - Kalisz. 
Reżyseria: Maciej Prus, sceno
grafia: Łukasz Burnat. 
Aktorzy: J. Michałowski, M. Ko
strzewski, H. Talar, E. MHde, z. 
Bebak, C. Chrapkiewicz, S. Pa
wlicki, W. Nowicki, Z. Lesień, 

W. Standello, A. Marszalik. 

12 VI 1971 

Stary Teaitr im. Heleny Modrze
jewskiej - Kraków (Teatir Ka
rnera1lny) 
Reżyseria: Jerzy Jarocki, sceno
.g~afia: Krystyna Zachwatowicz, 
muzyka: Stanisław Radwan, 
pantomima: Jacek Tomasik , 
układ akrobacji: Marek Lech. 
Aktorzy: E. Ciepiela, E. Lassek, 
H. Smólska, J. Binczycki, A. Bu
szewicz, E. Dobrzański, H. Giży
cki, J. Grabowski, K. Kaczor, J. 
Nowak, A. Romanowski, W. Ol
szyn, J. Trela, M. Walczewski, 
R. Wójtowicz, Z. Zazula, M. Żar
necki. 

r N a s z repertuar . ---
GŁUPI JAKUB 

Tadeuaz Rittner, reżyseria: Jan Swiderski, scenografia: Wład111ław Dasze1Dski 

PEER GYNT 
Henryk Ibsen, przeklad: Zbigniew Krawczykowski, adaptacja i rei7serła: 
Maciej Prus, scenografia: Wojciech KTakowski 

WSZYSTKO W OGRODZIE 
Edward Albee, przekład: Kazimierz Piotrowski, reżyseria: Janusz Warmiń
ski, scenografia: Zofia Wie-rchowicz 

SZEWCY 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, reżyseria: Maciej Prus, scenografia: Łulcan 
Du mat 

DON CARLOS 
Fr11der11k Schiller, przekład: Zbigniew KratocZ11kows1ci, reżyseria: Maciej 
Prus, scenografia: Łukasz Burnat 

ABY PODNIEŚĆ ROŻĘ 
Andrzej Trzebiński, reżyseria: Janusz Warmiński, scenografia: E1D4 Stan
k iewicz (Scena 61) 

POKOJOWKI 
Joan Genet, przekład: Jan Blot\slcf, reżyseria: Henf'1/k BaTanowslcl-COT"dier 
(PWST), scenografia: Janina Scfeszko (Scena 61) 

HYDE PARK 
Adam K?'eczmar, reżyseria: Zdzisław Tobiasz, scenografia: Wojciech Sieciń
ski, muzyka: JerZ11 Andrzej MaTek (Scena 61) 



Przedstawienie prowadzi: 
Kontrola tekstu: 

Kierownik technici:ny: 
Główny elektryk: 
Kos.Uumy wykonano pod kierunkiem: 

Kierownik malarni: 
Kierownik pracowni modelatorskiej: 
Kierownik pracowni tapicer.skiej: 
Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej: 
Brygadier sceny: 

Halina Staszewska 
Teresa Brzostowska 

Stanislaw Misierewicz 
Zygmunt Bomba 
Władysława Hrybka 
Henryki Krzewickiej 
Adolf Laskowski 
Antoni Wiśniewski 
Stefan Janowski 
Janina Chmielińska 
Roman Pokorski 

Rysunki zamieszczone w programie wykonał 
JAN MŁODOŻENIEC 

Wydawca 
Teatr ATENEUM w Warszawie 

Redakcja prog.ramu: Zbigniew Krawczykowski 

Opracowanie graficZille: Bogdan Żochowski 

Redakrtor techniczny: Zbigniew Celiński 

UWAGA, POSIADACZE SAMOCHODOW! 

Widzowie przyjeżdżający na przedstawienie samochodami 
osobowymi mają prawo do b e z p ł a t n e g o korzystania 
z parkingu strzeżonego znajdującego się p~zy Teatrze. Do 
wjazdu na parking i parkowania wozu podczas przedsta
wienia upoważnia okazanie ważnego biletu wstępu. 
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