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Przemysław Pawlak 

Literacki sezon’1927, czyli o tym, jak Leszczyoski przed Witkacym wyzyskiwał buty  

W pierwszej połowie 1927 r., gdy Stanisław Ignacy Witkiewicz po raz pierwszy zabierał się do 

pisania Szewców1, w polskiej literaturze, wśród krytyków i prozaików szewski temat królował! 

Członek Czartaka Jan Nepomucen Miller (1890-1977), poeta i aforysta Stanisław Czosnowski 

(1893-1944) bardzo przykry „wróg” Witkacego, niestrudzony polemista i prowokator Karol 

Irzykowski (1873-1944), dosłownie zaczytywali się literaturą na temat... obuwia! I nie były to 

dawne legendy o szewczykach, ani o Kocie w butach, klasyczne bajki francuskie, poematy o 

Kilioskim, ani też Szewczyk spośród Pieśni kalekujących Bolesława Leśmiana. W 1927 r. nowelistyka 

polska szyła buty w nowej oprawie i na zamówienie.  

W Zakopanem dobry znajomy Witkiewiczów, Rafał Malczewski (1892-1965), syn wielkiego Jacka, 

pisał Sprawę Pawła Sztybleta, nadając tytułowemu bohaterowi nazwisko oznaczające fason 

skórzanych butów. Młodziutki, bo zaledwie 22-letni Jan Leszczyoski (1905-1990), przyszły filozof, 

przyjaciel i rywal Witkacego o względy Inki Turowskiej, rok po swoim poetyckim debiucie tomikiem 

Metafizyka i konstrukcje, tworzył refleksyjny poemat O kalece, który szczególną miłością ukochał 

ludzkie nogi. Protagonistą uczynił biednego kadłubka, który postanowił zostad czyścibutem. 

Niewiele starszy od Leszczyoskiego awangardysta Jan Brzękowski (1903-1983) po debiucie 

tomikiem Tętno odłożył na bok poezję, by skreślid opowiadanie Buty nr 138. Ówczesny publicysta 

„Kuriera Wileoskiego”, tłumacz, kierownik literacki teatrów, współtwórca (obok Witolda 

Hulewicza) Wileoskich Śród Literackich, Tadeusz Łopalewski (1900-1979) słał do Warszawy Buty 

księdza Dominika, rzecz o zderzeniu charakterów starego i młodego proboszcza. Zofia z Rejewskich 

Popławska (1891–1969)2, znakomita tłumaczka m.in. dzieł Tołstoja i Dickensa skomponowała 

właśnie wtedy antywojenną nowelę Pietrek, w finale której but żołnierza uderza w głowę niewinne 

dziecko.  

Co spowodowało tak nagłe przeniesienie zainteresowania butami z szewców na pisarzy i parnas 

literackiej krytyki II RP? Zamieszanie wywołała redakcja „Wiadomości Literackich” i Stanisław 

Czosnowski, który starał się na każdym kroku manifestowad swoje powiązanie z literaturą piękną. 

Jeśli nie pisał, to przynajmniej ogłaszał konkursy...3 Tym razem, w numerze 3 z 16 stycznia 1927 r. 

ogłoszono konkurs na nowelę.4 Poproszono o nadsyłanie maszynopisów nieprzekraczających 

tysiąca wierszy, na jeden z trzech tematów: perfidia, posiadanie wiedzy kompromitującej innych i - 

pozornie najprzyziemniejszy - buty. Czasu dano niewiele, bo sześd tygodni: do 27 lutego. Nagroda 

pieniężna była jedna, chod przewidziano też wyróżnienia i druk najlepszych nowel na łamach 

„Wiadomości Literackich”. Trzej jurorzy: Czosnowski, Irzykowski i Miller zobowiązali się do 

bezstronności, czemu miało pomóc opatrzenie prac godłem i odrzucenie prac, których 

anonimowości nie udałoby się zachowad.  

                                                           
1
 Pierwsza wzmianka o tej sztuce w liście nr 145 z 22 czerwca 1927 r. do Jadwigi Witkiewiczowej. S. I. Witkiewicz, Dzieła zebrane. 

[Tom 19] Listy do żony (1923-1927), przyg. do druku A. Micioska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa 2005, s. 151. 
2
 Większośd danych biograficznych pochodzi z Wikipedii; http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/zofia-poplawska-z-rejewskich   

3
 E. Kozikowski, Od Prusa do Gojawiczyoskiej, Warszawa 1969, s. 316.  

4
 http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=57834  

http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/zofia-poplawska-z-rejewskich
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=57834
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Po pierwszych złośliwych komentarzach Irzykowski przewidywał: Zwykłe konkursy literackie w 

Polsce bywają nudne i bezideowe. (...) Zdziwienie wywoła może trzeci temat: buty! Jak to buty, co 

to buty? Czy to jest temat „godny” poety?5 Jako kontrargument podał Falkentheorie noblisty Paula 

Heysego (1830-1914), bazującą na noweli Sokół z Dekameronu Boccaccia i forsującą kompozycję 

dobrej noweli wokół konkretnego motywu, przedmiotu o symbolicznym znaczeniu. 

 

Konkurs, który miał się zakooczyd 3 kwietnia, ze względu na niespodziewanie wielką liczbę 

nadesłanych utworów6 doczekał się rozstrzygnięcia dopiero w numerze „Wiadomości Literackich” 

z 29 maja. W międzyczasie jurorzy zderzyli się z atakami na ideę konkursu na zadany temat oraz 

dobór tematów. Gazetowa polemika Irzykowskiego z Wacławem Grubioskim (1883-1973), który 

nazwał konkurs kinderbalem literackim za 600 złotych, o mało nie zakooczyła się pojedynkiem!  

                                                           
5
 K. Irzykowski, Konkurs na zadany temat *w:+ “Wiadomości Literackie” nr 4 z 23 stycznia 1927 r., s. 3. 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=57835&dirids=1  
6
 Irzykowski narzekał, że koniecznośd czytania nowel konkursowych uniemożliwiała mu pracę twórczą: Schluss! Już dosyd, trzeba 

samemu postarad się o jakąś książkę. Gdzież tam! Nie dali czasu. Najprzód 4 miesiące zajął mi konkurs eksperymentalny (nowele o 
butach!) - niespodziewanie było 140 nowel zamiast 14, potem także różne jury, sprawa honorowa wynikła z owego konkursu, 
pisanie artykułów z dobrego serca, których bym sam nigdy nie pisał, zaproszenia do różnych ciał, sekcyj, i prawie co dzieo otrzymuję 
jakąś książkę lub skrypt. B. Winklowa, Karol Irzykowski: życie i twórczośd, t. 2, Kraków 1992, s. 157. 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=57835&dirids=1
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Znany zarzut: Irzykowski walczy epitetami, nie 

argumentami padł właśnie w jednym z odcinków 

tej obuwniczej kłótni.7 Obraźliwe, przesadzone, 

lecz przyciągające uwagę czytelników tytuły 

paszkwili Grubioskiego świadczą o temperaturze 

tej polemiki: Kpiny z literatury. Kompromitacja 

„Wiadomości Literackich"8, Buty „Wiadomości 

Literackich" czyli „Tępe głowy" p. Czosnowskiego i 

działalnośd propagandowa Pologne Litteraire9. 

Dziesięd lat później Irzykowski przeżywał i 

komentował wciąż ten spór w listach do Karola 

Ludwika Konioskiego (1891-1943): Jeszcze co do 

konkursu na „buty”, nie wiem, o jaką „pedagogię 

przez konkursy” Panu chodzi. Swego czasu była 

między mną a Grubioskim wielka polemika o samą 

myśl takich konkursów. Konkurs dał plon ciekawy, 

ale nie miałem już sił opracowad go, tyle się 

nawojowałem z tym osłem ze starej Warszawy. 

Później pokazało się, że myśl była bardzo 

nowoczesna, bliska reportażów, studiów w terenie 

i innych usiłowao rosyjskich oraz kadenowskich. 

(...) To wszystko wiąże się z Pałubą, tak jak cały 

klerkizm (Wyspa).10  

Dwoma głosami przeciw jednemu za najbliższy 

ideału noweli uznano utwór Wiesław i Gladys11 

przesłany pod godłem Rzeczywistośd, mecenasa 

Władysława Szulca (1900-1984)12, używającego panieoskiego nazwiska swojej matki Ireny z 

Rymkiewiczów jako pseudonimu literackiego. Ten urodzony w Kaliszu adwokat, absolwent 

Uniwersytetu Warszawskiego debiutował na łamach „Bluszczu” nowelą Zdrada, która wcześniej 

też była odznaczona - przez Koło Polonistów tej uczelni13. Jego syn to poeta, prozaik, krytyk i 

dramaturg, prof. Jarosław Marek Rymkiewicz (1935- ). 

                                                           
7
 W. Grubioski, But albo nie but *w:+ „ABC” nr 97 z 8 kwietnia 1927 r. http://polona.pl/archive_prod?uid=24772935&cid=25555935  

8
 „ABC” nr 29 z 30 stycznia 1927 r., s. 5. http://polona.pl/archive_prod?uid=24772665&cid=25541253  

9
 „ABC” nr 57 z 27 lutego 1927 r. http://polona.pl/archive_prod?uid=24772742&cid=25549921  

Irzykowskiego raziło m.in. małostkowe podważanie kompetencji Czosnowskiego jako jurora: I ja, i p. Miller uznajemy, że p. 
Czosnowski i jako fundator, i sam jako autor ma zupełne prawo brad także udział w sądzie. Gdybyśmy o tym nie byli  przekonani, nie 
zgodzilibyśmy się na kompanię z nim. Ale już samo ciągłe wysuwanie tego drażliwego punktu na pierwszy plan świadczy, że p. 
Grubioski, magister elegantiarum w naszej literaturze, jest dziwnie niedelikatny. K. Irzykowski, Pisma rozproszone, tom 2: 1923-31, 
teksty zebr. i oprac. Janina Bahr, pod red. Andrzeja Lama, Kraków 1999, s. 210. 
10

 Listy Karola Irzykowskiego do Karola Ludwika Konioskiego, przyg. do druku i przypisami opatrzył Jerzy Konioski *w:+ „Znak” nr 133-
134, lipiec-sierpieo 1965, s. 878. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=62417&dirids=1  
11

 Pierwodruk w: „Wiadomości Literackie” nr 29 z 17 lipca 1927 r., s. 2-3. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=58061  
12

 http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Rymkiewicz, zob. wywiad Zofii Sawickiej z córką Aliną z Szulców Sawicką 
Kinderszenen starszej siostry: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,6876787,Kinderszenen_starszej_siostry.html 
13

 Publikacja od numeru 45 „Bluszczu” z 7 listopada 1925 r., s. 1321. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103307?tab=1  

T. Peiper, „Zwrotnica” nr 12 z czerwca 1927 r., s. 262-263. 

http://monoskop.org/images/1/12/Zwrotnica_11-12_1927.pdf  

http://polona.pl/archive_prod?uid=24772935&cid=25555935
http://polona.pl/archive_prod?uid=24772665&cid=25541253
http://polona.pl/archive_prod?uid=24772742&cid=25549921
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=62417&dirids=1
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=58061
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Rymkiewicz
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,6876787,Kinderszenen_starszej_siostry.html
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103307?tab=1
http://monoskop.org/images/1/12/Zwrotnica_11-12_1927.pdf
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Czosnowski chwalił autora za dobry pomysł, logiczny przebieg, silną pointę, uprawdopodobnione 

sytuacje, ciekawą psychologię bohaterów, szybko toczącą się akcję, zwartośd konstrukcji, wreszcie 

styl jasny, naturalny, bez frazeologii. Irzykowski docenił „rasowy” temperament pisarski, akcję 

rwącą na pozór a jednak rozgałęzioną w subtelniejsze szczegóły, styl energiczny, a mimo to 

ozdobny, (...) wprowadzenie nowego motywu z życia i pozostawienie nie w pełni wyjaśnionych 

zagadek w psychologii bohaterów.14 Votum separatum do decyzji sądu konkursowego zgłosił Jan 

Nepomucen Miller, który laurem zwycięstwa pragnął udekorowad Jana Leszczyoskiego, ze względu 

na: celowe i konsekwentne wyzyskanie tematu „butów” czy obutych nóg, które autor ukazuje nam 

w przekroju dwóch wyczerpujących rzeczywistośd przecięd poprzecznych: życia realnego i 

metafizycznego symbolu (...), wyrażoną w tej noweli nową i zdobywczą postawę wobec życia, 

wyrastającego prężnie i śmigle na ruinie i pogorzelisku złamanej Polski dnia wczorajszego - kalekiej 

i beznogiej, - która stad się powinna czyścibutem przyszłości - znaleźd w tym szczególne 

upodobanie. Mimo tak kwiecistej i patetycznej laudacji, wygrała nowela nieobuta.15  

Czy było o co kopie kruszyd? Nagroda finansowana przez Czosnowskiego, wpływowego redaktora 

„Diariusza Sejmowego”, nie była symboliczna. Zwłaszcza dla pozbawionych stałych dochodów 

literatów, dziennikarzy, czy studentów musiała jawid się jako łakomy kąsek. 17 maja 1927 r. 

Witkacy prosząc o wsparcie Leona Reynela i przekonując o swej wypłacalności, pisał, że zdobył 

stały zarobek 600 zł w „Przeglądzie Wieczornym”, ale żonie pisał cztery dni wcześniej: Nędza 

zupełna. Pożyczam po 5 zł. W tym czasie portrety malował zazwyczaj za 50, 100, rzadziej za 150 zł. 

W 1927 r. za 600 zł można było kupid 750 kg soli lub kilka krów. Kwota ta była równowartością 67 

dolarów amerykaoskich (kurs rynkowy, nie oficjalny parytet sprzed dewaluacji w 1927 r.) lub 100 g 

czystego złota i wystarczała na dwumiesięczne utrzymanie rodziny.16 

Obrona godności butów jako tematu noweli konkursowej skłoniła Irzykowskiego do remanentu 

europejskiej sztuki, nie tylko literatury. W odpowiedzi na Coś niecoś o mariażu Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych z „Wiadomościami Literackimi” i o konkursie „reprezentacyjno-zagranicznym” - atak 

publicysty „Unii”, ukrywającego się pod pseudonimem Dżumek17, autor Walki o treśd przypomniał 

o motywie butów w dziełach van Gogha, Żeromskiego, rysunkach epoki rokoka, związkach 

frazeologicznych (uszyd buty, głupi jak but) a także w twórczości współczesnych poetów 

Włodzimierza Słobodnika (1900-1991) i Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (1897-1973). W artykule 

Ślepy strzał w konkurs18 Irzykowski odkurzył również tom Zawody Juliusza Kaden-Bandrowskiego - 

apoteozę pracy rąk i ludzi różnych profesji, wykonujących ją z namaszczeniem, poświęceniem i 

poczuciem obowiązku. Szewc zdaje się tu byd lekarzem, opoką, nie naprawiaczem, czy 
                                                           
14

 Wszystkie cytaty z wyroku jury pochodzą z: Rozstrzygnięcie konkursu *w:+ „Wiadomości Literackie” nr 22 z 29 maja 1927 r., s. 6. 
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=58054  
15

 Nowele na konkurs nadesłali też m.in. specjalizująca się w literaturze niemieckiej i angielskiej publicystka i krytyczka Regina 
Reicherówna (?-1939), Halina Maria Dąbrowolska (1902-1962), dziennikarz, historyk i krytyk, znawca twórczości Mickiewicza Teofil 
Syga (1903–1983), dyplomata Xawery Glinka (1890-1957), red. Paweł Hulka-Laskowski (1881-1946), przyszły badacz twórczości 
Conrada Wit Tarnawski (1894-1988), syn Apolinarego, założyciela sanatorium w Kosowie Huculskim, który stał się pokuckim 
Zakopanem XX-lecia, przyjaciółka Marii Jehanne Wielopolskiej, powinowata Iwaszkiewicza, Stanisława z Miłkowskich Iwaoska 
(1897-1968), odznaczona za Koronkę. http://pisarki.wikia.com/wiki/Stanis%C5%82awa_Mi%C5%82kowska-Iwa%C5%84ska  
http://latarnia-morska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Ao-alicji-iwaskiej&catid=39%3Apisarze-
nieobecni-ksiki-zapomniane&Itemid=63&lang=pl;  http://www.zambrzycki.eu/smedia/ftp/o_ksiazkach/kwatera/syga.pdf 
16

 http://www.historycy.org/index.php?showtopic=39151, http://www.nbp.pl/publikacje/historia/rzut.pdf  
17

 „Unia" nr 19 z 19 stycznia 1927 r., s. 3. 
18

 „Wiadomości Literackie” nr 5 z 30 stycznia 1927 r., s. 3. http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=57836&dirids=1  

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=58054
http://pisarki.wikia.com/wiki/Stanis%C5%82awa_Mi%C5%82kowska-Iwa%C5%84ska
http://latarnia-morska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Ao-alicji-iwaskiej&catid=39%3Apisarze-nieobecni-ksiki-zapomniane&Itemid=63&lang=pl
http://latarnia-morska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=754%3Ao-alicji-iwaskiej&catid=39%3Apisarze-nieobecni-ksiki-zapomniane&Itemid=63&lang=pl
http://www.zambrzycki.eu/smedia/ftp/o_ksiazkach/kwatera/syga.pdf
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=39151
http://www.nbp.pl/publikacje/historia/rzut.pdf
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=57836&dirids=1
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producentem butów: Tłumnie, ciżbą idą do szewca, przed świętem po poradę. A on, nad dobrem 

ludzkiej stopy ręce tracący, on, co sobie w piersi niezliczonym mrowiem obcasów grób wykopuje, 

on, co ciąg całego swego życia w pocięgiel nieodmiennej pracy ściągnął, otwiera im drzwi i 

miłosierną pracą je darzy, i własnym zdrowiem ratuje. Uleczone odchodzą prędko, lekko, nie czując 

pracy, która cetnarami siły w nich się zawarła.19 Umęczony szewc przypomina Jezusa na Golgocie: 

Głowa kłoni się na stół. Wśród kołków, szpilek i gwoździ spoczywa, jak w otoczy cierniowej. 

Niewykonana jeszcze praca okazuje się nie wyrzutem sumienia, lecz najmocniejszą pokusą 

szewskiej nocy: kusi wciąż20, sękate ręce rzemieślnika nie pragną odpoczynku, są łakome męki.21 

Całe ciało na kopyto, jak na pal wbite pracuje w wirze, konwulsjach, zajadle, aż po świt, gdy gaśnie 

Droga Mleczna  - srebrny pocięgiel, co światy wiąże.22 Dla tego żądnego pracy szewca najgorszym 

udręczeniem musiałaby byd z pewnością przymusowa bezrobotnośd w scenerii II aktu 

Witkacowskich Szewców... 

Jak podsumował Karol Irzykowski swój wywód o metafizyce buta? Nie chodzi o same buty (...), lecz 

o to wszystko, co – powiedzmy górnie – przez buty przepływa. Powiedzmy, używając terminu 

pewnej filozofki: buty są lornetką na absolut.  

Zaskakująco zgodny był z nim przykuty do swego warsztatu wieczny tułacz po wieczności, Sajetan 

Tempe, gdy w ekstazie wywołanej powrotem szewców do pracy krzyczał: Ręce się palą - flaków nie 

starczy - rżnij, smaruj i pal - potem się chwal, póki nie wbiją na pal. (...) Praca to cud najwyższy, to 

metafizyczna jednośd wielości światów - to absolut! (...) But jako absolut! 

 

Warszawa, 5 - 7 stycznia 2015 

 

Epilog 

W i e r s z  d z i s i e j s z y  p r z y  m y c i u  

Czy znacie Żyda Wanderera, 

Co na Krupówkach ma swój sklep? 

Niejeden powie: „hic Abdera”, 

Codzienny kornie zeżre chleb.23 

                                                           
19

 J. Kaden-Bandrowski, Szewc [w:] Zawody, Kraków 1911, s. 113. 
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=35614&from=publication  
20

 Ibidem, s. 112. 
21

 Ibidem, s. 110. 
22

 Ibidem, s. 107 i 113. 
23

 List nr 133 z 15 maja 1927 r. do Jadwigi Witkiewiczowej.  S. I. Witkiewicz, Dzieła zebrane. [Tom 19] Listy do żony (1923-1927), 
przyg. do druku A. Micioska, oprac. i przypisami opatrzył J. Degler, Warszawa 2005, s. 142. 

http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=35614&from=publication

