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Witkiewicz Osoby: 
Saletan Tempe - Stanisław Kozyrskl 
Czeladnik I - Janusz Skoneczny 
Czeladnik li - Marian Florek 
Księżna Irina Wslewolodowna Zbereinlcka-Podberezka 
- Małgorzata Cholnacka 
Prokurator Robert Scurvy - Marek Ślosarski 
Lokal Księżnel, Flerdusleńko - Antoni Rot 
Hiper-Robociarz - Adam Hutyra 
Józef Tempe, syn Saletana - Bonifacy Dymarczyk 
Gnębon Puczymorda - Tadeusz Morawski 
Dygnitarze: 
Towarzysz Abramowski - Zbigniew Bebak 
Towarzysz X - Jerzy Przewłocki 
Towarzyszka Y - Czesława Monczka 
Chłopi: 

Stary Chłop - Andrzel Iwiński 
Młody Chłop - Marian Wiśniewski 
Gospodyni - Cecylia Putro 
Dziwka - Ewa Kamińska-Jankowska 
Chochoł - Robert Rutkowski 
Strażniczki - Agata Ochota-Hutyra, Beata Przewłocka 
Dziarscy Chłopcy - Waldemar Cudzlk, Bogdan Wąchała 
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„O SZEWCACH" 

( ... ) Świat stworzony w SZEWCACH jest 
różny od rzeczywistego tak samo jak i 
we wszystkich dramatach Witkacego, 
jest świadomie kreowany przez autora. 
Ale o dążeniu do czysto formalnej kon
strukcji nie może już być mowy. Rzeczy
wistość teatralna jest tu metaforą 
świata nie tylko realnego, ale ściśle 
określonego historycznie. Bohaterowie 
sztuki nie są realnymi ludżmi, ale nie 
są tylko postaciami ze schematu forma
lnego. Są przede wszystkim typami re
prezentującymi grupy społeczne, a na
wet pewne ugrupowania polityczne. 
Księżna Irina symbolizuje arystokrację, 
prokurator Scurvy burżuazję, Sajetan 
Tempe - drobnomieszczaństwo, Czela
dnicy proletariat. Hyper-Robociarz 

jest anarchistą, Towarzysz X symboli
zuje socjalistów. Występuje też organi
zacja faszystowska w rodzaju S.A., czy 
„Czarnych Koszul" zwa na „Dziarskimi 
Chłopcami". Oczywiście i tutaj Witkie
wicz nie usuwa zupełnie na bok pomy
słów i chwytów deformacyjnych wypły
wających z jego założeń estetycznych, 
ale używa ich w innym celu. Nie rezyg
nuje z żadnego aspektu swego warsz
tatu pisarskiego. Zachowuje w pełni 
swoją największą chyba zdobycz for
malną - o SZEWCACH trudno powie
dzieć, że są satyrą, trud no powiedzieć, 
że są komedią, ale nie można powie
dzieć też, że SQ tragedią. Oglądamy tu 
historię w jednym aspekcie, komicznym 
i tragicznym zarazem. Bohaterowie 
SZEWCÓW stale mówią przedziwną fi
lozoficzną gwarą, ciągle wymyślają so
bie, chodzą na czworakach. Hrabina 
klnie, szewcy rozprawiają o Husserlu i 
marzą o dziwkach w majonezie, są nie
prawdopodobni, są śmieszni. Ale zara-

zem mamy tam morderstwa, aresztowa
nia, tortury. Tortury jednak odbywają 
się w pisuarze. Ale nie fantastyczne za
chowanie bohaterów, nie ich fantasty
czna psychologia jest tu sprawą najwa
żniejszą. SZEWCY są w pełni dramatem 
filozoficzno-politycznym, są najbardziej 
polityczhym dramatem Witkacego. Hi
storia nie gryzie tu już swego ogona. 
Nie sprowadza się też do dziejów jakie
goś Uebermenscha zbuntowanego 
przeciwko światu. Współczesny dramat 
władzy nie jest już historią jednostek, 
ale przemian społecznych. Cała akcja 
SZEWCÓW, to kilka następujących po 
sobie przewrotó.w politycznych. 

„Kona ona ludzkość pod gniotem 
cielska gnijącego, złośliwego nowo
twora kapitału, na którym nikiej putry
fakcyjne owe bąble, faszystowskie 
rządy powstają i pękają, puszczając 
smrodliwe gazy zagniłej w sobie, w so
sie własnym, bezosobowej ciżby ludz
kiej. Jui nic gadać nie trzeba. Wszystko 

je wygadane do cna. Czekać trzeba aż 
się zrobi i robić, ile kto może" - mówi 
na początku w imieniu klas pracujących 
- Sajetan Tempe. W Polsce panuje 
wówczas burżuazyjna demokracja, 
sfery rządzące reprezentuje prokurator 
Scurvy. Pod koniec aktu pierwszego na
stępuje przewrót faszystowski; rządzić 
zaczynają „Dziarscy Chłopcy". Scurvy, 
jak Ribbentrop, już poprzednio prze
szedł na usługi nowego rządu. Panowa
nie faszystów rozpoczyna się od aresz
towania wszystkich obecnych. W akcie 
drugim szewcy wraz z swym majstrem 
Sajetanem zostają zamknięci w obozie 
i skazani na przymusową bezczynność. 

Wybucha nowa rewolucja i władza 
dostaje się w ręce syndykalisty drobno
mieszczanina Tempego. Zaczynają się 
rządy Prysypkina, który ubiera się naty
chmiast we wzorzysty szlafrok i kupuje 
dywan. Czeladnicy i w tym ustro ju nie 
są szczęśliwi; poprzednio wyzyskiwani, 
ogłupiani i odczłowieczeni przez bez-

myślną, mechaniczną pracę, teraz - te
oretycznie uszczęśliwieni - popadają w 
stan jeszcze większej nudy i nienasyce
nia. Nad sceną zawisa napis: „nuda 
coraz gorsza". Ukazawszy poprzednio 
w osobach Księżnej Iriny i prokuratora 
„zdegenerowanych byłych ludzi" szale
jących w obliczu czekającej ich nieu
chronnej katastrofy, w ostatnim akcie 
pokazuje Witkiewicz ludzi do ostatnich 
granic wyalienowanych, odczłowieczo
nych przez całkowitą mechanizację ży
cia. Ludzi, którzy myślą, że wszystko 
już osiągnęli i nie widzą nic przed sobą. 

Jak cień dawnej epoki zjawia się w 
tym zmechanizowanym świecie Chochoł 
i chłopi z „ Wesela", którzy zostają na
tychmiast przepędzeni. Pojawia się rów
nież, w dramacie ukończonym na rok 
przed śmiercią Piłsudskiego - wąsaty, 
ubrany w kontusz, zglajszachtowany 
wódz - Gnębon Puczymorda. A chochoł 
odrzuca słomę i okazuje się e leganckim 
„bubkiem". 



Witkiewiczowskie „ Wesele" z roku 
1934 kończy się zbiorowym aktem ado
racji. Zmechanizowani, odczłowieczeni 
ludzie czołgają się ku Księżnej Irinie 
będącej symbolem kobiecości, uosobie
niem siły biologicznej. W tym momencie 
wkracza1ą socjaliści - Towarzysz Abra
mowski i Towarzysz X. Księżna zostaje 
nakryta szmatą, jak niepotrzebna papu
ga. 

Witkiewicz pokazuje zwycięstwo 
ostatniej rewolucji, ale na zakończenie 
nie umie już nic więcej powiedzieć; pi
sze jeszcze tylko banalny wierszyk, 
który tragicznego wyrazu nabierze w 
pięć lat później: 

Trzeba mieć duży takt, 
By skończyć trzeci akt. 
To nie złudzenie - to fakt. 

W roku 1939 autor SZEWCÓW oka
zał się najbardziej konsekwentnym ka
tastrofistą: w obliczu klęski świata, z 
którym czuł się związany, sam przerwał 
swoją egzystencję. 

SZEWCY skupiają w sobie wszystkie 
główne cechy pisarstwa i światopo
glądu Witkacego. Charakterystyczna 
jest droga, jaką przebył on tu od trady
cji Młodej Polski. Poetyka SZEWCÓW 
nie przypomina już Wyspiańskiego, czy 
Micińskiego, choć jest w tej sztuce bez
pośrednie nawiązanie do „Wesela". 
SZEWCY są utworem napisanym w zu
pełnie innej epoce. Są misterium, ale 
granym już bardzo buffo. 
Narzucające się porównanie z Pry

sypkinem nie jest przypadkowe. Witkie
wicza dzieli od Majakowskiego zasad
nicza różnica światopoglądu, ale tak 
jak w „Łaźni" widać, że jest ona drama
tem politycznym napisanym przez futu
rystę, tak SZEWCY są dramatem polity
cznym napisanym przez formistę. 

Jan Kłossowicz 
fragm. artykułu „Teoria i dramaturgia 
„ Witkacego" Dialog 1960 nr l 
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O WITKACYM 

( ... ) Do Witkacego stosuje się antynomia 
tyle razy stosowana do nieprzeciętnych 
pisarzy: wieszcz czy błazen, szarlatan 
czy prorok, grafoman czy prekursor, mę
tniak czy geniusz. Stosowano ją do pisa
rzy różnych rangą i ambicjami. Do Gał
czyńskiego na przykład albo do Przyby
szewskiego, niedawno zaś byłem świad
kiem, jak się dwóch bardzo wybitnych 
pisarzy pogodziło, że mętniakiem i gra
fomanem jest Norwid, a geniusz jego 
został wymyślony przez Wykę (gdybym 
nadal zacytował nazwiska byłby strasz
liwy skandal) .. Osobliwa gra, a stawką 
w niej zdaje się być znaczenie literatury 
polskiej, która wedle naszego głębo
kiego przeświadczenia winna być genia
lna, wieszcza, prekursorska albo żadna. 
Rozumiem to dobrze: wszak owi mętnia
cy, błaznowie, genialni grafomani stano
wią jej najciekawszy nurt, a wszystko, co 
tu jest gładkie i poprawne, estetyczne i 
kulturalne, prędzej czy póżniej ujawnia 
wtórność i epigonizm. 

Ale jak ich c..:ytać, tych „jurodiwych" 
naszej literatury, skoro oni sami wszys
tko czynią, aby nie czytać ich wcale? 
Czy brać poważnie myśl i Witkacego, 
skoro on sam poważnie ich nie bierze, 
czy cieszyć się i bawić jego cyrkiem, 
skoro on sam bawi się nim tak świetnie, 
czy też podkreślać czerwonym ołówkiem 
jego myśli i cytować je potem jako motta 
esejów, dramatów i powieści? Co do 
mnie zawierzyłem instynktowi: pociągnął 
mnie cyrk, pociągnęła mnie ta dzika za
bawa w teatr, w filozofię, w psychologię, 
zabawa, w której absolutnej deformacji 



ulega wszelka myśl, wszelka forma, 
wszelki wyraz. Trzeba to tak powiedzieć: 
w pierwszej połowie dwudziestego wie
ku, między dwiema wojnami, z których 
pierwsza stworzyła państwo polskie, a 
druga zmiotła je w przeciągu dwóch ty
godni, pojawił się w Polsce człowiek nie
dokształcony filozoficznie, który stworzył 
własny system filozoficzny, człowiek poz
bawiony talentu malarskiego, który stał 
się jednym z najmodniejszych malarzy, 
człowiek pozbawiony wyobraźni i słuchu 
językowego, który więcej stworzył niż 
którykolwiek ze świetnych pisarzy, jacy 
w tym okresie pisali. I wygrał: w ćwierć 
wieku po jego samobójczej śmierci, obok 
jego pism, obrazów i teorii nie można 
przejść spokojnie. O czym to świadczy? 
O jego wszechstronnym geniuszu czy o 
słabośc i kultury, z której zadrwił? 

Andrzej Kijowski 
Fragm. artykułu „Cyrk Witkace
go" z książk i pt. „Szósta deka
da" PIW W-wa 1972 r. 



PAŃSTWOWY TEATR DRAMATYCZNY IM. A. M ICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE 

Dy rektor naczelny i artystyczny - Ryszard Krzyszycha 
Zastępca dyrektora - Jan Kempa 

Koordynator pracy artystycznei - Alicia Serwa 

Kierownik techniczny - Stanisław Kulczyk 

Pracownie: 
krawiecka - Stefania Witos 
perukarsko-fryzjerska - Anna Bedna rczyk 
e lektrotechniczna - Zbigniew Chęciński 
elektroakustyczna -- Zdzisław Kubziakowski 
malarsko-modelatorska - Genowefa Stępień 
stolarska - Ryszard Maślanka 
ślusarska - Zdzisław Chęcińsk i 
tapicerska - Wanda Rykała, Artur Borkowski 
szewska - Franciszek Ad rianowicz 
brygadier sceny - Jacek Celiński 
Studio Nagrań - Dariusz Mokwa 

Obsługa sceny: 

światło - Zbigniew Chęciński, Robert Klimas 
dźwięk - Paweł Jędrzejczyk 
rekwizytor - Marcin Skrzypicie! 
fryzjer-charakteryzato r - Anna Bednarczyk 
garderobiani - Danuta Witczak, Dariusz Haładus 
montażyśc i - Jacek Celiński, Aleksander Matyka, Andrzej Stanisz, Zbigniew Szewczyk 

W programie ~_ykorzystano fotografie i rysunki S.I. Witkiewi
cza z książek: E. Franczak, S. Okołowicza „Przeciw nicości" 
WL 1986 oraz A. Micińskiej, U. Kenar „Witkacy" WL 1984 

Reda kcja programu - Marta Rudzińska 

Opracowanie graficzne - Iwona Pasternak 
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PAŃSTWOWY TEATR DRAMATYCZNY IM. A. MIC KIEWICZA W CZELSTOCHOWIE 

Dyrektor naczelny i artystyczny - Ryszard Krzyszycha 
Zastępca dyrektora - Jan Kempa 

W repertuarze teatru: 

A. Mickiewicz „Dziady" 

A Fredro „Śluby panieńskie" 

M. Camoletti „Z ogłoszenia" 

P. Malarewski „Czarodzieiska rzepka" 

H. Pinter „Kochanek" 

J. Osborne „Miłość i gniew" 

W przygoto waniu: 

A. Osiecka „lotrzyce" 
S. Wyspiański „ Wesele" 

Biuro Obsługi Widzów - Maria Bakuła 

Zamówienia na bilety zbiorowe ora z in
formacje na temat spektakl i Biuro Ob
sługi Widzów w godz. od 8.00 do 15.00 
(z wyjątkiem wolnych sobót, niedziel i 
św iąt) . 

Przedsprzedaż w kasie biletowej teatru 
ul. Kilińskiego 15 czynne j w ~odz . od 
l O.OO do 18.00. W niedziele i święta oraz 
w wolne soboty kasa czynna trzy godziny 
przed spektaklem. W poniedziałki ka sa 
nieczynna, chyba, że jest przedstawienie, 
wtedy - trzy godziny przed spektaklem. 


