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Językowa kreacja rzemiosł i rzemieślników  

w powieści Wiesława Myśliwskiego Ostatnie rozdanie 

Streszczenie 

Celem artykułu jest próba analizy i oceny językowej kreacji świata rzemieślników 

ze szczególnym uwzględnieniem terminów i słownictwa rzemieślniczego obecnych  

w powieści Wiesława Myśliwskiego Ostatnie rozdanie. Aby przedstawić świat rzemiosł, 

autor posługuje się słownictwem ogólnorzemieślniczym, a także terminologią typową 

dla krawiectwa, szewstwa i stolarstwa.  

Analiza badanego słownictwa wskazuje na bogactwo i funkcjonalność wykorzysta-

nej terminologii rzemieślniczej, która posłużyła pisarzowi do odtworzenia z ogromną 

precyzją świata rzemieślniczego (obyczajowości, wykorzystywanych narzędzi, materia-

łów, a także rzemieślniczych wyrobów). 

Posługując się terminologią rzemieślniczą, W. Myśliwski ukazuje proces zanika-

nia tradycyjnego rzemiosła w czasach PRL-u, a jednocześnie wskazuje powody, które 

doprowadziły do odradzania się społeczności rzemieślniczej we współczesnych czasach.  

Słowa kluczowe: terminologia, słownictwo, rzemiosło 

Twórczość W. Myśliwskiego od chwili debiutu stała się przedmiotem 

zainteresowań badaczy literatury. Przez wiele lat krytyka łączyła twórczość pisarza 

z nurtem chłopskim, a nawet – jak zauważyła B. Kaniewska – „»zaszufladkowała« 

[W. Myśliwskiego – dop. R.J-Sz.] jako pisarza chłopskiego”
1
. Przyczyniła się  

do tego zapewne obecna w jego utworach tematyka wiejska: chłopski los, 

chłopskie widzenie świata, kultura chłopska, a zwłaszcza jej kres. W połowie lat 

osiemdziesiątych XX wieku, po wydaniu powieści Kamień na kamieniu, Myśliwski 

„został obwołany likwidatorem nurtu chłopskiego”
2
, a jego twórczość zaczęto 

                                              
1
  B. Kaniewska, Doświadczanie słowa w prozie Wiesława Myśliwskiego, [w:] O twórczości Wiesława 

Myśliwskiego (w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin pisarza), red. J. Pacławski, Kielce 2007, s. 11. 
2
  Ibidem. 
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odczytywać z różnych perspektyw, np. psychoanalitycznej czy strukturalistycznej
3
. 

Już kilkanaście lat temu E. Wiegandt stwierdziła, że jego pisarstwo „obrosłe […] 

w wiele celnych omówień krytycznoliterackich, doczekało się też ujęć mono-

graficznych”
4
. Interesujące próby odczytania dorobku W. Myśliwskiego znajdują 

się w trzech tomach będących efektem konferencji organizowanych kolejno  

w siedemdziesiątą, siedemdziesiątą piątą i osiemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza
5
.  

Najnowsza książka wybitnego współczesnego pisarza W. Myśliwskiego 

wydana została w 2013 roku
6
. Czytelnicy czekali na nią siedem lat od czasu 

publikacji poprzedniej powieści. Ostatnie rozdanie, podobnie jak wcześniejsze 

utwory
7
, tuż po ukazaniu się w sprzedaży zyskało duży rozgłos i bardzo 

przychylne opinie recenzentów
8
.  

W Ostatnim rozdaniu ukazane są losy bohatera, na miejscu którego 

postawić się może wielu dojrzałych czytelników. W powieści nie pada jego imię 

i nazwisko, a meandry losów, mnogość doświadczeń (np. przerwane studia arty-

styczne, trzy lata na psychologii, terminowanie w zakładzie czeladniczym, praca 

pomocnika masarza, a także nauczyciela rysunków, handel antykami i kryształami, 

kupno zakładu odzieżowego i inne, nienazwane, interesy, częste zmiany miejsca 

zamieszkania i mieszkań, zmiany samochodów) powodują, że, jak zauważył  

J. Illg: „Ostatnie rozdanie to historia everymana […]”
 9

. Podobnie jak w innych 

powieściach pisarz zastosował narrację pierwszoosobową, która, według samego 

autora, umożliwia najpełniej ukazanie wewnętrznego świata bohatera
10

. Porządku-

jąc notes z adresami, bohater wspomina swoje życie: przypadkowych znajomych 

i osoby znaczące, drobne epizody i przełomowe doświadczenia życiowe. Ponieważ 

nie kieruje się porządkiem chronologicznym
11

, czytelnik sam musi zrekonstruować 

                                              
3
  Por. B. Kaniewska, Proza antynomii, [w] O twórczości Wiesława Myśliwskiego. W osiemdziesiątą 

rocznicę urodzin, red. J. Pacławski i A. Dąbrowski, Kielce 2012, s. 12. 
4
  E. Wiegandt, Twórczość Wiesława Myśliwskiego wobec literatury ojczyzn prywatnych, [w:] O twór-

czości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza), red. J. Pacławski, Kielce 

2001, s. 105.  
5
  Por. O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza)…, op. cit.;  

O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin pisarza), op. cit.;  

O twórczości Wiesława Myśliwskiego. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, op. cit., . 
6
  Pisarz jest autorem 6 powieści: Nagi sad (1967), Pałac (1970), Kamień na kamieniu (1984), 

Widnokrąg (1996), Traktat o łuskaniu fasoli (2006), Ostatnie rozdanie (2013).  
7
  O popularności autora Ostatniego rozdania i uznaniu krytyków świadczy chociażby fakt, że Myśliwski 

jest jedynym twórcą, który dwukrotnie otrzymał Nagrodę Literacką Nike (w 1997 r. za Widnokrąg 

oraz w 2007 r. za Traktat o łuskaniu fasoli). Pisarz jest również laureatem wielu innych nagród krajowych 

i zagranicznych. 
8
  Potwierdzeniem tej opinii są zarówno recenzje przytoczone w dalszej części artykułu, jak i wybór 

powieści przez jurorów jako jednej z 20 książek nominowanych do Nagrody Nike 2014. 
9
  J. Illg, Wiesław Myśliwski, „Gazeta Wyborcza”, 28 sierpnia 2014, s. 18. 

10
  Por. „Kolista przestrzeń pamięci”. Z W. Myśliwskim, laureatem Nagrody Nike rozmawia A. Franaszek, 

„Tygodnik Powszechny” 1997, nr 44, s. 1. 
11

  Odejście od fabuły, której osią konstrukcyjną jest porządek chronologiczny, przenikanie się czasu, 

przestrzeni, wątków, jest jedną z typowych cech powieści pisarza. Por. J. Pacławski, Czas i przestrzeń 
w powieściach Wiesława Myśliwskiego, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą 
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jego biografię: dzieciństwo w czasach tuż po drugiej wojnie światowej, młodość 

i dorosłe życie w PRL-u a później w okresie transformacji. W wywiadzie opubli-

kowanym niedługo po wydaniu Ostatniego rozdania W. Myśliwski wyznał: 

„żyłem w czterech epokach: przed wojną, […] w czasie wojny – to druga epoka, 

trzecia to PRL i czwarta – po transformacji. […] byłem świadkiem tych czasów”
12

. 

Analizując twórczość pisarza, Z. J. Adamczyk kategorycznie stwierdza, że 

„potężny proces historyczny, który w drugiej połowie XX wieku ogarnął miliony 

Polaków i odmienił życie polskiej wsi, nie ma tak wrażliwego świadka i kroni-

karza”
13

. Trudno nie zgodzić się z tą opinią po przeczytaniu najnowszej powieści. 

Ukazane w niej wydarzenia potwierdzają, że pisarz jest i wnikliwym świadkiem, 

i kronikarzem”. Jako taki skrupulatnie utrwalił w Ostatnim rozdaniu, oprócz wielu 

innych motywów, świat rzemieślników. Sposób jego przedstawienia dowodzi 

dobrej znajomości tematu, która przejawia się m.in. w doborze słownictwa. 

Kreując za pomocą słowa świat rzemieślniczy, pisarz wykorzystuje terminologię 

przyporządkowaną kilku jego sferom jak obyczajowość, konstrukcja warsztatu  

i praca. We współczesnym świecie masowej produkcji, wyrobów, które mają 

wystarczyć na jeden sezon, W. Myśliwski w najnowszej powieści przenosi nas  

w świat wytworów rzemieślniczych: solidnych, trwałych, porządnie wykonanych.  

Celem niniejszego artykułu jest próba analizy i oceny językowej kreacji 

świata rzemieślników ze szczególnym uwzględnieniem obecnych w powieści ter-

minów i słownictwa rzemieślniczego. Za R. Laskowskim przyjmuję, że główną 

cechą terminologii (słownictwa fachowego) jest „tendencja do maksymalnie 

ścisłego i jednoznacznego definiowania terminów właściwych danej dziedzinie”
14

. 

E. Skorupska-Raczyńska terminem nazywa „jednostkę leksykalną, będącą 

interpretacją i znakiem desygnatu z zakresu nauki i techniki”
15

. Zwraca uwagę, 

że termin „cechuje ścisłość semantyczna, systemowość wynikająca z podległości 

określonym zasadom i metodom nazwotwórczym oraz ograniczoność funkcjo-

nalna do określonej sfery działalności specjalistycznej (naukowej, technicznej 

itp.) użytkowników języka”
16

. 

Odwołując się do opinii B. Kaniewskiej o Widnokrągu, powieści W. Myśliw-

skiego z 1996 r., można powiedzieć, że Ostatnie rozdanie „jest książką  

                                                                                                                                     
piątą rocznicę urodzin pisarza), op. cit.; B. Adamiec-Czubaj, Perseweracja wątków i motywów  
w powieściach Wiesława Myśliwskiego, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą 
piątą rocznicę urodzin pisarza), op. cit. 

12
  „Żyło się pod niebem bardziej”. Z pisarzem Wiesławem Myśliwskim rozmawia Donata Subbotko, 

„Gazeta Wyborcza”, 5-6 października 2013, s. 28.  
13

  Z. J. Adamczyk, Pisarz osobny, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą piątą 

rocznicę urodzin pisarza), op. cit., s. 184. 
14

  R. Laskowski, hasło: Słownictwo fachowe [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, 

Wrocław 1991, s. 313. 
15

  E. Skorupska-Raczyńska, Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie  
XIX wieku, Gorzów Wielkopolski 2000, s. 23.  

16
  Ibidem. Por. też S. Gajda, Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon? Opole 1990. 
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o pamięci”
17

, a pisarz napisał ją „nie po to, by opowiedzieć historię swojego 

dzieciństwa, lecz po to, by je […] przywrócić w słowach, rokoszując się każdym 

zapamiętanym szczegółem minionego czasu”
18

. Bohater Ostatniego rozdania 

wspomina pracę rzemieślników w czasach, kiedy rzemiosło zamiera. Taka kon-

strukcja fabuły przypomina znowu wspomnianą powieść. Jak zauważył Z. Kopeć 

„Piotr, bohater Widnokręgu […] rozpoczyna swoja opowieść w chwili, gdy świat, 

o którym opowiada, właściwie przestał już istnieć, gdy można spojrzeć na niego 

z epickim dystansem, a  sam narrator […] dawno już przekroczył smugę cienia”
19

. 

Rzemieślników w analizowanej powieści prezentują krawiec Radzikowski 

i jego czeladnicy; szewc Mateja, który chętnie grywa w karty, stolarz Zamojski, 

który jest wykonawcą wspaniałych drzwi wejściowych do domu matki głównego 

bohatera. Wspomniany jest też ślusarz Myga. Pracują oni w miasteczku, z którego 

wywodzi się główny bohater. Aby przedstawić świat rzemiosł, autor posługuje się 

słownictwem ogólnorzemieślniczym a także terminologią typową dla krawiectwa, 

szewstwa i stolarstwa. Zdecydowana większość słownictwa fachowego związana 

jest z krawiectwem, którego główny bohater uczył się przez kilka miesięcy po 

przerwaniu studiów. Trafiając do zakładu rzemieślniczego, poznał krawca Radzi-

kowskiego i jego czeladników, klientów, rzemieślniczą obyczajowość i etykę  

a przede wszystkim krawiectwo.  

Krawiectwo 

Zakład krawca Radzikowskiego otworzony po drugiej wojnie światowej funkcjo-

nował zgodnie z zasadami rzemieślniczymi: mistrz zatrudniał czeladników,  

na naukę zgodził się przyjąć ucznia. Matka, zachęcając bohatera do przyjęcia tej 

propozycji, mówiła o mistrzu: „Ma roboty huk, przyjąłby i trzeciego czeladnika, 

gdyby znalazł, więc i uczeń może być mu pomocny” (107)
20

. W przedwojennym 

zakładzie:  

miał Radzikowski i posłańca, to znaczy ucznia, który odnosił klientom 

garnitury, płaszcze, palta […]. Usługiwał też przychodzącym do 

zakładu klientom w zdejmowaniu płaszczy, palt, futer, odbierał od nich 

parasole, kapelusze, rękawiczki, szaliki, pomagał w zsuwaniu z pantofli 

kaloszy w czasie pluty. A gdy klient przymierzał już gotowy garnitur, 

obowiązkiem ucznia było obejść go dookoła i oczyścić szczotką (191). 

                                              
17

  B. Kaniewska, Literatura i pamięć, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą 
rocznicę urodzin pisarza), op. cit., s. 193.  

18
  Ibidem, s. 195. 

19
  Z. Kopeć, Koło świata czułymi oczy zakreślone, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego  

(w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza), op. cit., s. 221.  
20

  Po cytacie podaję w nawiasach numer strony, z której przywołany fragment pochodzi w: W. Myśliwski, 

Ostatnie rozdanie, Kraków 2013. 
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Uczeń musiał majstrowi wynagrodzić poświęcony mu czas i przekazy-

wanie tajemnic zawodu: 

Przed wojną […] uczeń musiał jemu płacić. A przynajmniej, jeśli nie miał 

pieniędzy, obowiązkiem jego było sprzątać co dzień w zakładzie, ścierać 

kurz ze wszystkiego, a  nawet myć raz na tydzień podłogę (343).  

Sytuacja uległa zmianie po wojnie, kiedy to majster powinien płacić 

uczniowi. Główny bohater wspominał, że – przyjmując go do zakładu – 

Radzikowski: „zastrzegł, że nie będzie […] nic płacił, dopóki się czegoś nie 

nauczę, aby mógł mieć ze mnie pożytek” (343).  

Nauka krawiectwa przebiegała w kilku etapach związanych z trudnością 

poszczególnych czynności. Terminowanie w zakładzie rozpoczynało się od tych 

najprostszych: „Już pierwszego dnia […] dał mi Radzikowski jakiś szynel  

do prucia” (201). Nauka prucia zajęła głównej postaci utworu wiele czasu,  

a gdy pruł już bardzo sprawnie, majster:  

zapowiedział, że niedługo skończymy z pruciem i przejdziemy na inny 

etap nauki. Jeszcze nie wie, czy ten etap zaczniemy od podszywania 

poduszek w ramiona, czy od wszywania kieszeni u spodni, czy od 

przygotowywania kołnierza […]. Nie chciałby czegoś w kolejności 

mojej nauki przeoczyć (363).  

O kolejnych etapach wtajemniczania w zawód krawca opowiadał również 
bohaterowi kierownik budowy szkoły, który na czas pracy zamieszkał w pensjo-

nacie prowadzonym przez matkę bohatera:  

[…] zaczynał od prucia i przeszedł przez wszystkie następne szczeble 

tego zawodu. Przez fastrygowanie, dekatyzowanie, prasowanie, 

podszywanie podszewek, płótna, włosianek pod piersi, poduszek  

w ramionach, doszywanie kołnierzy, wszywanie kieszeni do wewnątrz, 

naszywanie na zewnątrz, nie mówiąc o guzikach, patkach, różnych 

zakładkach, wypustkach […] a skończył na krojeniu marynarek, 

darowując sobie spodnie. Widocznie uznał, że spodnie nie czynią mistrza 

w tym zawodzie (376).  

Czeladnicy wykonywali różne zadania, a ich dobór uzależniony był od 
umiejętności. Jednemu z dwóch czeladników, Stanisławowi, powierzał mistrz 
mniej odpowiedzialne czynności:  
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jedynie szycie spodni czy spódnic, czy równie mało skomplikowane 

roboty, jak przygotowanie płótna, włosianki pod piersi, podszywanie 

podszewek, fastrygowanie, prasowanie
21

 (204). 

Dużo większym uznaniem cieszył się drugi czeladnik, Romeo:  

Uważał go Radzikowski za niemal równego sobie krawca. […] Powierzał 

mu […] szycie marynarek, i to z tych lepszych materiałów […]. 

Dopuszczał go, oczywiście pod swoim okiem, do krojenia, co w hierarchii 

krawieckich prac jest najwyższym wtajemniczeniem (209). 

Radzikowski uczył nie tylko konkretnych umiejętności krawieckich, ale  
i przekonywał uczniów: „[…] jaka odpowiedzialność spoczywa na zawodzie 
krawieckim” (205). Świadczyć o tym miała anegdota o niewyprutych fastrygach 

przy bocznych kieszeniach smokingu i dramatycznych konsekwencjach tegoż. 
Praca zajmowała rzemieślnikom większość czasu:  

[…] krawcy rzadko chodzą na bale, nieraz do wieczora coś tam jeszcze 

wykańczają” (206). Trzeba być zawsze gotowym do pracy, nie można 

np. pić w pracy: „[…] będziemy pić, to kto będzie szył. Krawiec jak 

posterunkowy, zawsze musi być trzeźwy” (360). 

W powieści wielokrotnie mówi się o podstawowej czynności, której uczył 
się uczeń – pruciu starych ubrań. Prucie nie jest czynnością łatwą, zwłaszcza 
gdy: „Szwy były twarde, zasklepione, niczym młotkiem zbite, nitka nie chciała 
się rwać, każdą trzeba było żyletką przecinać i wyciągać po kawalątku […]” 
(201). Sam majster uczył uczniów prucia: „Rozciągasz trochę szew, nie za mocno, 

tyle co się poddaje, i przecinasz nitkę, potem następną, potem wyciągasz” 
(204). Prucie ubrań nie należało również do prac najprzyjemniejszych, gdyż,  
jak to dosadnie określił czeladnik Romeo: „Przynosi jakiś chuj obszczane 
spodnie i pruj mu” (350). Tę opinię potwierdzał bohater: „Właśnie prułem takie 

spodnie, zażółcone, śmierdzące w kroku, aż mi nos uciekał w bok, w oczy 
szczypało” (350). Niedogodność pracy ucznia została podkreślona poprzez 
epitety wykorzystane do oddania dominujących cech starych spodni: obszczane, 

zażółcone, śmierdzące oraz zwroty językowe nos uciekał w bok22
, w oczy 

szczypało23
, dzięki którym obrazowo została przedstawiona reakcja prującego. 

Radzikowski nie zgadzał się, aby klienci pruli:  

                                              
21

  Płótno i włosianka to charakterystyczne elementy znajdujące się wewnątrz eleganckiego garnituru 
szytego ręcznie, por. np.: http://life.forbes.pl/szycie-na-miare-bespoke-i-made-to-measure,artykuly, 

156148,1,1.html [dostęp: 12.01.2016] lub http://www.szarmant.pl/szycie-na-miare [dostęp: 12.01. 2016]. 
22

  Nos ucieka w bok – brak rejestracji w wykorzystanych źródłach; ten frazeologizm może być 
osobniczą metaforą. 

23
  Szczypać w oczy – wywoływać u kogoś uczucie swędzenia, pieczenia, ostrego, kłującego bólu; gryźć, 

piec, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-4,  red. S. Dubisz, Warszawa 2006 (dalej USJP), t. 3, 

s. 1506. 
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Nie umieją pruć, […] zacinają brzegi albo rozciągają za mocno i nitka 

przerywa szew. […] Wszystkim się wydaje, że prucie to głupiego 

robota, tu prują, tu gadają i przynoszą potem pocięte […] (210-211).  

Chcąc podkreślić trudność prucia, mówił: „Łatwiej kogoś zabić, niż spruć 
szew w takim łachu” (362). Odwołując się do swojego doświadczenia, twierdził: 
„Od prucia zaczyna się sztuka krawiecka. […] Jeśli ktoś chce być krawcem, 
musi przejść przez prucie jak żołnierz przez mycie latryn” (211). Porównanie 
pozornie najprostszej czynności do prozaicznego mycia latryn

24
 komponuje się  

z opisem niedogodności w wypadku brudnych ubrań, których prucie jest dla 
adepta krawiectwa wstępem do opanowania rzemiosła. W czasie swojego egza-

minu czeladniczego, który odbywał się po pierwszej wojnie światowej, Radzi-

kowski również przechodził sprawdzian z prucia. 
Z niezwykłym pietyzmem odtwarza pisarz rzemiosło krawieckie: typowe 

czynności, potrzebne materiały i narzędzia. Z charakterystyczną dla terminologii 
rzemieślniczej precyzją w powieści użyte są czasowniki nazywające różne czyn-

ności szycia: „szycie, cerowanie” (108), „stebnowanie” (182) „podszywanie 

[…] wszywanie” (363) „szycie na maszynie, ręczne, fastrygowanie” (111). 
Mistrz tłumaczył swoim uczniom, że każdego klienta: „Inaczej […] trzeba mie-

rzyć, inaczej kroić” (115). W terminologii krawieckiej słowo miara oznaczało 
‘mierzenie szytego ubrania, przymiarkę’25

 W powieści użyte są zwroty zawierające 
ten wyraz: „miara gotowa”, „miara niegotowa” (190). W trudnych wojennych 
czasach nie było materiałów do szycia, dlatego popularne były przeróbki, jak  
w propozycji: „Może coś do przerobienia? Można i ze starego uszyć nowe” (183). 

Dobry krawiec radził sobie z każda inwencją:  

sporo było […] przeróbek. Z większych na mniejszych, z dziadków  

na wnuczków, z ojców na synów […]. A nawet, choć było już dawno po 

wojnie, przerabiało się jeszcze wojskowe płaszcze, mundury na cywilne 

ubrania” (187).  

Przerabianie ubrań różniło się zakresem:  

Nieraz wystarczyło zmienić guziki, odpruć pagony czy inne naszywki, 

skrócić do kolan czy przed kolana, dorobić patkę z tyłu […]. Wstawiało 

się w marynarce, w plecach, jakiś kawałek z czegoś innego, żeby można 

było zapiąć guziki na brzuchu, a w spodniach, również z tyłu, w pasie, 

poszerzało się tak samo z jakiegoś kawałka (187).  

                                              
24

  Latryna - dół na ekskrementy, prymitywny ustęp (zwykle w wojsku, na obozie harcerskim), USJP, t. 2, 
s. 405; czyszczenie latryn było czynnością prozaiczną, zlecaną żołnierzom młodym lub niskim 
stopniem, czasami też formą upokarzającej kary. 

25
  USJP, t. 2, s. 626. 
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Popularnym sposobem przeróbki było nicowanie, czyli ‘przerabianie, 
odnawianie jakiejś części garderoby, odwracając tkaninę na lewą stronę’26

:  

„Przy swojej sławie nie był wcale bogaty, przeciwnie, raczej biedny. Mogło 
świadczyć o tym i to, że przenicowywał garnitury […]” (194).  

W zakładzie krawieckim przydatne były różne narzędzia i inne akcesoria: 
„igła, naparstek, szydełko” (108), „nożyce, kreda, centymetr, linijka” (181), 
„nici na szpulce” (184). Wykorzystywano też maszyny  do szycia: „Singer

27
,  

nie ma lepszych” (108). Kiedy jeszcze pracy było dużo, krawiec marzył o legen-

darnej maszynie do przymierzania, którą przed wojną profesor Steinhaus 
wynalazł dla  krawca Elerta: „Zmierzył pana w tej maszynie i nie musiał pan 
chodzić do przymiarek. Przychodził pan po gotowy garnitur28” (115).  

W powieści wspomina się gatunki tkanin:  

Z tych próbek uczył nas, jakie są w ogóle materiały, nie tylko garnitu-

rowe. Wełny, bawełny, lny, jedwabie, kaszmiry, mieszane i w ilu 

procentach, jak je rozróżniać (196). 

Wymienione szeregowo świadczą o bogactwie i różnorodności materiałów. 

Niezbędne w pracy krawca materiały różnią się ze względu na jakość:  

[…] byle jaki to materiał, nie będzie z niego porządnego garnituru, 

rzadkie to, mnie się, kolana zaraz się powypychają, kantów nie będą 

spodnie trzymać, więcej w tym lnu niż wełny (109).  

W czasach PRL-u trudno było kupić odpowiedni materiał, co ilustruje 
opowieść ukochanej bohatera:  

Chodziłam już po sklepach za odpowiednim materiałem. Ale jakieś 

szarobure i w nie najlepszym gatunku. Od czasu do czasu rzucają do 

sklepów coś lepszego, to będę pilnować (198-199).  

Sam mistrz-krawiec powtarzał swoim pracownikom:  

gatunek materiału najlepiej sprawdzisz, czy spodnie trzymają kanty. 

[…] Możesz siadać, kłaść się, tarzać, a kanty trzymają, o, to materiał 

prima sort
29

, lepszego nie ma (186).  

Zachwycał się: „O, to jest materiał. Czyściutka wełna. Bielski, przed-

wojenny
30” (109). Za wyjątkową tkaninę uznawano wojskowe sukno ze względu 

                                              
26

  Ibidem, s. 894. 
27

  O maszynach do szycia Singera por. np. W. Jackiewicz, E. Kobielska, Krawiectwo damskie lekkie, 

Warszawa 1964, s. 62-63. 
28

  Zarówno profesor Hugo Steinhaus – matematyk, jak i krawiec męski Elert to postaci historyczne, por. 
np. wspomnienia o Janie Oderfeldzie http://wyborcza.pl/nekrologi/1,101499,7700238,O_Janie_ 

Oderfeldzie__co_200_lat_przepracowal.html?as=2 [dostęp: 15.01.2016]. 
29

  Prima sort (żartobliwy frazeologizm) - o czymś bardzo dobrym, dobrego gatunku, USJP, t. 3, s. 1302. 
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na jego gęstość „nie jakaś tam rzedzizna, materiał gęsty, ścisły” (201). 
Zmuszony do opuszczenia swojego miasta na początku wojny krawiec Radzi-
kowski zabrał to, co miał najcenniejszego - dwie walizki materiałów: „I to angiel-

skie, bielskie, wszystkie oznaczone po brzegach niebieskim szlaczkiem, czyli 

stuprocentowa wełna”31
 (186). W walizkach znalazły się również próbki:  

„Miał tych próbek kilka zestawów. […] Wyglądały niczym książki, oprawione 

w twarde okładki” (195-196). To na ich podstawie zamawiał zwoje32
 i bele

33
 

bądź kupony34
 materiału.  

Na pracę krawca wpływa zmieniająca się moda. W zależności od niej 
zmieniał się krój ubrań, co wymagało posługiwania się odpowiednią termino-

logią. Tak to tłumaczył Radzikowski:  

Takie teraz modne. Dwurzędówki, szerokie klapy, zapinane na dwa 

guziki. Ile to razy za mojego życia były już dwurzędówki, szerokie klapy 

i na dwa guziki. Potem przychodziły jednorzędówki, wąskie klapy.  

Z guzikami było tylko różnie, od jednego do czterech. I tak w kółko, 

szerokie, wąskie, wąskie, szerokie, dłuższe, krótsze, dopasowane, 

luźne, guziki jeden, cztery (114).  

Zmiany w modzie uwydatnione zostały przez potocyzmy: dwurzędówka 

‘marynarka dwurzędowa’35
 i jednorzędówka ‘ubranie zapinane na jeden rząd 

guzików’36
 oraz antonimicznie zestawione epitety szerokie – wąskie, dłuższe – 

krótsze, dopasowane – luźne. Frazeologizm ile razy ‘bardzo często, jakże 
często’37

 oraz wymienione szeregowo i powtórzone epitety szerokie, wąskie, 
wąskie, szerokie podkreślają powtarzalność mody. Maria, ukochana głównego 
bohatera, marzy o płaszczu uszytym przez niego:  

teraz najmodniejsze są lekko dopasowane, zaznaczające figurę, zwężające 

się w pasie, a ku dołowi lekko rozkloszowane, długość do pół łydek, 

lecz mogą być nieznacznie dłuższe. Kołnierz niezbyt szeroki, pod szyją 

zapinany, rękawy wszywane, przy niektórych modelach proponują 

również raglan i w całości trochę szersze, luźniejsze. A zamiast 

kołnierza stójka (198).  

                                                                                                                                     
30

  Bielski materiał, bielska wełna – synonim tkaniny najwyższej jakości, bielskie sukna przez wieki 
uważano z jedne z najlepszych na świecie. Por. http://katowice.wyborcza.pl/katowice/ 

1,75275,3725111.html [dostęp:15.01.2016]. 
31

  Niebieski szlaczek – tradycyjnie w tkaninach wełnianych w brzegu tkackim (krajce) umieszczana jest 
kolorowa nitka, której kolor oznacza procentową zawartość wełny; nitka niebieska oznacza  
100% wełny. Za: W. Jackiewicz, E. Kobielska, op. cit., s. 7. 

32
  Zwój – coś zwiniętego na kształt kłębka, walca; także kształt czegoś tak związanego, ułożonego, 

skręconego; rulon, rola, bela, USJP, t. 4, s. 1100. 
33

  Bela – zwój tkaniny USJP, t. 1, s. 216. 
34

  Kupon – kawałek tkaniny wystarczający na jedno ubranie, na jedną suknię itp., USJP, t. 2, s. 363. 
35

  USJP, t. 1, s. 732. 
36

  Ibidem, s. 1288. 
37

  USJP, t. 3, s. 891. 
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Podobnie szczegółowo i precyzyjnie opisany jest żakiet księgowej, który był  

z grubszego materiału, taki bardziej wiosenno-jesienny, sto procent 

wełny. W kolorze brązowo-beżowym, najogólniej określając, bo właści-

wie był w różnokolorową kratę, z przewagą nitki rudej i brązowej,  

a jeszcze przewijała się cienka nić czarna. Miał kołnierz lekko roz-

chylony, z niewielkimi klapkami, w pasie wcięty, na trzy guziki 

zapinany i po trzy guziczki na każdym rękawie, a z tyłu dość szeroką 

patkę (347-348).  

Efekt realizmu opisu damskich okryć został uzyskany poprzez zastoso-

wanie terminów krawieckich dotyczących technik kroju tkanin: rozkloszować 

‘nadać sukni, spódnicy itp. krój klosza’38
, raglan (reglan) ‘krój płaszcza, sukni, 

bluzki itp., w którym rękaw jest skrojony razem z częścią ramieniową sięgająca 
aż do wycięcia szyi’39

 oraz poszczególnych elementów odzieży: klapka ‘mała 
klapa – wyłóg’40

, kołnierz ‘wykończenie ubrania przy szyi’41
, patka ‘pasek 

materiału przyszyty lub przypięty do ubrania, służący do ściągania jego luźnej 
części lub stanowiący ozdobę’42

, stójka ‘kołnierzyk stojący’43
.  

Szewstwo  

Praca szewca Matei wyglądała inaczej niż krawca nie tylko ze względu na 
różnice między oboma fachami, ale przede wszystkim dlatego, że szewc – 

przedwojenny właściciel warsztatu – po wojnie pracował w spółdzielni szewców 
i cholewkarzy „Świt”, gdzie już nie wytwarzał butów, a jedynie je naprawiał.  
W opisie pracy szewca dominują zatem takie terminy jak: przybijanie fleków, 

przyszywanie łatek, reperacja, podzelowanie, fleki, zelówki, łatki oraz 

szpilki, szpilor, szydło, szewski nóż, kopyto. Naprawianie butów nie należało 
do trudnych czynności, co sam mistrz podkreśla, mówiąc: „Cóż to dla szewca 
flek? Przypasować, wyciąć i tych parę gwoździków” (322). Zniszczeniu butów 
mogły zapobiec odpowiednie wkładki. Szewca złościli klienci, którym zdarzało 
się: „zedrzeć obcasa […] prawie do zapiętka” (121). Chociaż Mateja ironicznie 
wytykał różnorodność obuwia: „Kto, cholera, wymyślił, żeby inne na lato, inne 

na zimę, a jeszcze inne na niedzielę?” (120), to, chcąc podkreślić niezwykłość 
swojego rzemiosła, opisywał przeznaczenie jego wytworów: „damskie panto-

felki […], zwyczajne na co dzień, czółenka, wpół zakryte, odsłonięte, pieta 
czy noski, na lato ażurowe, w paski i różne takie” (123).  

                                              
38

  USJP, t. 3, s. 1006. 
39

  Ibidem, s. 880. 
40

  USJP, t. 2, s. 112. 
41

  Ibidem, s. 170. 
42

  USJP, t. 3, s. 73. 
43

  Ibidem, s. 1406. 
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O zamiłowaniu do wykonywanego rzemiosła świadczą wypowiedzi Matei 
na temat swej pracy. Szycie damskich pantofelków stanowiło dla niego synonim 
„prawdziwej szewskiej roboty” (123) i uważał, że lepiej było je robić niż „męskie 
z cholewami” (123). We wspomnieniach szewca procedura brania miary na dam-

skie buciki nabierała charakteru erotycznego: „Dotknie pan nóżki i już co innego. 
Rysujesz pan stopę. Stawiasz ją pan na papier, klęczysz, a ona patrzy z góry 
na pana, to i dreszcz pana czasem przejdzie, a może i ją” (123). Jednak szewc 

uważał, że, aby uszyć wygodne buty: „[…] nie wystarczy zmierzyć stopę, pod-

bicie czy łydkę, musisz poznać i charakter. […] Platfus, nie platfus, siajniasty, nie 

siajniasty
44, wszystko charakter” (320). Do uszycia butów potrzebna była skóra. 

Mateja marzył, że gdy nadejdą lepsze czasy „giemza będzie” (123). W terminologii 
rzemieślniczej giemza oznacza ‘wyprawioną skórę kozią używaną do wyrobu 
luksusowego obuwia i galanterii skórzanej’45. Opłaty za pracę szewca nie były 
stałe: „A co do ceny za takie pantofelki, można się różnie ugodzić” (123). 

Praca rzemieślnika  

Pracę rzemieślników cechowała dokładność, staranność, solidność i precyzja wy-

konania. Krawiec Radzikowski wymagał tego od swoich uczniów i czeladników:  

Nie przepuścił najmniejszej zmarszczki, trzeba było nieraz odpruwać 

rękawy przy marynarce czy płaszczu i na nowo wszywać […]. 

Poduszki na ramionach przypasowywać aż do wyrównania się 

ramion […]. Stebnowanie, na przykład kieszeni naszywanych, niechby 

mało widocznie zeszło z linii, zawsze dostrzegł, kazał pruć i stebnować 

od nowa (182).  

Drzwi zrobione przez stolarza Zamojskiego, który: „uchodził za sławę 
stolarską w okolicy” (153), były piękne, trwałe i precyzyjnie wykonane. O wyjąt-
kowości rzemieślniczego wyrobu świadczy wypowiedź i zachowanie właścicielki 
domu: „- Zobacz, jakie piękne mamy drzwi. – I niemal z czułością je pogłaskała. 

- mebel, nie drzwi. Zamojski robił. Kosztowały, ale będą na wieki” (153). 
Sformułowanie „Zamojski robił” są najwyższym wyrazem uznania dla pracy 

majstra stolarskiego a jednocześnie zdają się być gwarancją jakości, o której 
przekonał się główny bohater, gdy po latach odwiedzał opuszczony, zrujnowany 
dom rodzinny. Ze zdumieniem skonstatował, że chociaż farba na drzwiach 

                                              
44

  Siajniasty – brak rejestracji w wykorzystanych źródłach; próbę objaśnienia wyrazu niezbyt jasnego 
na podstawie kontekstu podjęłam, przeprowadzając rozmowę z emerytowaną nauczycielką  
j. polskiego pochodzącą z okolic Sandomierza – ziem rodzinnych W. Myśliwskiego. Według niej we 
wspomnianym regionie słowo siajniasty to ‘1. Człowiek powolny, nieudacznik, gapa; 2. Człowiek, 
który chodzi nieudolnie, niezgrabnie, powłóczy nogami, pociąga nimi’. 

45
  USJP, t. 1, s. 1005. Por. też  J. Żurawska-Chaszczewska, Słownik rzemiosł skórzanych, Gorzów 

Wielkopolski 2012, s. 175. 
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spierzchła, do czego przyczynił się upływ czasu, to drzwi: „żeby choć na 
milimetr odstawały od futryny, przylegały, jak przylegały nowe” (153). 
Również ślusarz Myga solidnie wykonał mosiężną klamkę, która po wielu latach: 
„nie wydała najmniejszego zgrzytu, jakby co dopiero naoliwiona […]” (154). 

Być może odejście od tradycji samodzielnego zakładu a może cechy 
osobowości spowodowały, że praca szewca Matei nie była tak rzetelna jak 
krawca Radzikowskiego czy stolarza Zamojskiego. Potwierdzeniem krytycznej 

opinii: „Próżniaczysko. Spółdzielnię założył, żeby nic nie robić. Zaniesiesz mu 
buty, to nigdy na czas nie nareperowane” (93) może być reakcja  Matei, który: 
„złościł się na to swoje szewstwo” (120), gdy klient przerywał  mu grę w karty.  

Dobry rzemieślnik interesował się jakością i trwałością swoich wyrobów. 
Stolarz Zamojski:  

Znany był z tego, że od czasu do czasu zachodził, a jeśli gdzieś dalej 

komuś robił okna, drzwi, meble, jechał rowerem, i sprawdzał, jak się 

jego wyrób trzyma, mimo że nikt nigdy nie zgłaszał zastrzeżeń (154). 

Jakość rzemieślniczych wyrobów i etyka zawodu stanowiły, że rzemieśl-

nicy byli bardzo cenieni. Zaniepokojona pasją malarską swojego syna matka 
głównego bohatera próbowała go namówić do zmiany planów. Według niej 
profesja rzemieślnika stanowiła gwarancję bezpiecznej przyszłości: „miałbyś 
zawód na całe życie, bo szyć będą zawsze” (35). Szukała różnych sposobów, 
żeby przekonać syna, odwoływała się do doświadczenia płynącego z życia: 

A jak przyszłaby znowu wojna, to co malarz? A krawiec będzie zawsze 

krawiec, wojna, nie wojna, bo i w wojnę chodzą ludzie ubrani. Hitler 

był malarz i widzisz, jak skończył. A krawców wojny oszczędzają (187).  

Przedstawiała ten fach jako zajęcie, które nie przynosi stresów:  

Przy żadnym zajęciu tak się człowiek nie uspokaja, jak przy szyciu, 

cerowaniu. Igła, naparstek, szydełko lepsze niż te wszystkie proszki. […] 

U Radzikowskiego miałbyś jak na wczasach. Pójść, to jeden przy 

maszynie, drugi w igłę zapatrzony, ten fastrygę wyciąga, ten prasuje. 

Klient przyjdzie, pogadają, a tak spokój, cisza. Świat się może walić,  

a oni sobie szyją (108). 

Również inne profesje rzemieślnicze cieszyły się poważaniem: „szewc, 

stolarz, kowal czy inny zawód z tych, o których matka mówiła, że są gdzie tam 

potrzebniejsze niż malarze i z nerwów leczą” (180). Wspominając pracę 
stolarza Zamojskiego, główna postać dochodzi do wniosku:  

Sława stolarska bywa na ogół trwalsza niż wiele innych sław […]. 

Sława stolarska trwa przynajmniej dotąd, dopóki te okna, drzwi, 

meble służą ludziom, a bywa, że służą przez pokolenia (154).  
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Inaczej oceniał rzemiosło kontrowersyjny czeladnik Romeo: „Krawiectwo 

to dla tych, co muszą” (343), „I co tam krawiec. Byle kutas potrafi być kraw-

cem” (345). Takie podejście do zawodu oburzało Radzikowskiego: „Dziękuj 
Bogu, że taki fach masz, bo byłbyś nikim” (343). 

Nieodwracalność zmian 

Analizując wcześniejsze utwory pisarza, badacze wielokrotnie zwracali uwagę  
na jeden z charakterystycznych rysów pisarstwa Myśliwskiego – uchwycenie zja-

wiska przemian i ich wpływu na życie ludzi. B. Kaniewska zauważa, że „pisarza 
interesuje właśnie czas zmian, nieodwracalnych przeobrażeń”46

. Podobnie twier-

dzi P. Czapliński: „pisarza w większym stopniu niż nowoczesne projekty intere-

suje zapis długiej smugi skutków. Cudzymi głosami opowiada zatem o wpływie 
modernizacji na różne sfery ludzkiego życia, co sprawia, że jego powieści  
i dramaty stają się epopeją społeczeństwa wprawionego w ruch”47. Również w 
dramatach pisarza M. Lewko dostrzega „zainteresowanie Myśliwskiego osobami, 
procesami i wpływami przemian historycznych na człowieka […]”48. Analizując 
twórczość W. Myśliwskiego w roku 2007 (a więc na kilka lat przed wydaniem 
Ostatniego rozdania), w artykule Pisarz osobny Z. J. Adamczyk stwierdza: 

„Myśliwski we wszystkich swoich utworach […] opowiada o życiu mieszkańców 
dwudziestowiecznej polskiej wsi podlegających procesowi rozległych i gwałtow-

nych przemian gospodarczych, społecznych, cywilizacyjnych, procesowi, przed 
którym – jak przed falą tsunami – nie ma ucieczki ani ratunku, który odmienił 
losy bohaterów, przeorał i wywrócił na nice obowiązujące od dawna normy  

i rytuały zachowań, zasady i nawyki życiowe […]”49. Polska stała się jednym  
z wielu krajów, w których „swoje piętno odcisnęły zmiany ustrojowe, a zaraz 
potem przemiany będące efektem rewolucji technicznej […]”50

. Ostatnie roz-

danie świadczy o tym, że pisarz dostrzega nie tylko przemiany na polskiej wsi, 

ale również dziejące się w środowisku szczególnej grupy, jaką są rzemieślnicy 
zamieszkujący głównie w miastach i miasteczkach. 

W recenzji Ostatniego rozdania, J. Franczak dostrzegł – podkreślając 
swoją obserwację tytułem recenzji Traktat o niestałości – że obraz rzemieślni-
czego świata w powieści służy pokazaniu zachodzących przemian: „Spółdzielnie 
zostają rozwiązane, a majstrowie nie mają zajęcia […]. Upadek rzemieślniczych 

                                              
46

  B. Kaniewska, Wiesław Myśliwski, Poznań 1995, s. 69. 
47

  P. Czapliński, O twórczości Wiesława Myśliwskiego, [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego.  
(W osiemdziesiątą rocznicę urodzin), op. cit., s. 156. 

48
  M. Lewko, Świat wewnętrzny bohaterów chłopskich w dramaturgii Wiesława Myśliwskiego,  

[w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza), op. cit., s. 85.  
49

  Z. J. Adamczyk, op. cit., s. 184. 
50

  Ibidem, s. 185. 
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fachów to symboliczny koniec pewnej epoki: fabryczna i maszynowa produkcja 

odzieży i obuwia zwiastuje powszechną uniformizację”51
. 

W powieści wielokrotnie pojawiają się refleksje dotyczące zmian w życiu 
i świecie. Przede wszystkim podkreślane są różnice między czasami przed-

wojennymi a powojennymi. Ilustruje to wyrażenie przed wojną, odzwierciedlające 

czasy, które nigdy nie wrócą oraz kontekstowo nacechowany pozytywnie epitet 
przedwojenny

52
 zestawiony z określeniem powojenny

53: „Przed wojną elegancki 
mężczyzna nie pozwoliłby sobie tak pachnieć” (212), „Miał Radzikowski duży 
krawiecki notes z przedwojennymi klientami. Powojennych w nim nie 

zapisywał. Powojennych zapisywał, biorąc miarę, na osobnych karteczkach 
[…]” (180). Podobną rolę pełni w językowej kreacji wyrażenie nie te czasy, 

których wyższość, jako dawnych, lepszych i minionych, podkreślał krawiec 
Radzikowski, mówiąc swoim czeladnikom: „Widział, który z was frak? I nie 

będzie już widział. A pelisę z bobrowym kołnierzem widział który? I nie będzie 
widział. Nie te czasy!” (232) Poznany przez głównego bohatera w czasie 
podróży do stolicy konduktor również podkreślał:  

jak człowiek może być normalny w takich czasach? A przyjdą gorsze. 

Zawsze zamiast lepszych przychodzą gorsze. […] przed wojną […]  

to zegarki mógł pan regulować według pociągów (332).  

Uzupełnia je frazeologizm złote czasy oznaczający ‘okres największej 
pomyślności, największego dobrobytu’, a także ‘okres rozwoju czegoś, postępu 
w jakiejś dziedzinie’54, a przyporządkowany również pierwszemu okresowi po 
wojnie, kiedy rzemiosło dość żywo odradzało się, dając nadzieję na normalność55

:  

Ech, były czasy, złote czasy. […] Lepszych już nie będzie. O, były, 

były. […] szyło się, z czego tylko się dało. Miałem dwóch czeladników, 

a szukałem trzeciego. Zakład miał być jak przed wojną” (187-188). 

O wielkich planach świadczy w wypowiedzi forma przeszła „miał być”  
w porównaniu do czasów przedwojennych.  

Nie przypuszczano, że:  

                                              
51

  J. Franczak, Traktat o niestałości, „Magazyn Literacki” 2013, nr 7-8, s. 2-3; dodatek do „Tygodnika 
Powszechnego” 2013, nr 38, s. 3. 

52
  Przedwojenny – taki, który był, istniał przed wojną, pochodzący sprzed wojny, poprzedzający wojnę 

(dziś zwykle w odniesieniu do II wojny światowej. USJP, t. 3, s. 655. 
53

  Powojenny – istniejący, dziejący się po wojnie. Ibidem, s. 470. 
54

  USJP, t. 4, s. 1021.  
55

  E. Skorupska-Raczyńska zwraca uwagę, że frazeologizmy z komponentem złoto (złoty) często 
pozwalają na „interpretację życia społecznego, w tym przede wszystkim pozytywów w kontaktach  
i relacjach międzyludzkich […] dobre czasy to złote czasy”. Zob. E. Skorupska-Raczyńska, Frazeo-

logizmy z komponentem złoto (złoty), srebro (srebrny) w polszczyźnie ogólnej, „Studia językoznawcze”, 
Szczecin 2004, t. 3, s. 302-303. 
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krawiec Radzikowski nie będzie miał już co szyć. Nie dlatego że nie 

wytrzymał konkurencji z innymi krawcami. Nie. Był do końca jedynym 

krawcem w naszym miasteczku. Konkurencja przyszła z innej, 

najmniej spodziewanej strony (108).  

Tą konkurencją okazuje się masowa produkcja. Wspominając jeden  
z etapów swojego życia – handel antykami – narrator oceniał zmiany dotyczące 
wytwarzanych artykułów: 

Przemysłowa przeciętność, seryjna, nierzadko tandetna, mająca 

zaspokoić, jak się mówiło, podstawowe potrzeby ludności, zapanowała 

wówczas w sprzedaży. […] upowszechniająca się tandeta wygrywała 

bitwę o ludzkie gusta, ludzkie przywiązania (135). 

Sam krawiec Radzikowski tak postrzega zmianę pozycji rzemieślniczego fachu: 

Mało kto już przychodzi szyć. Wszyscy przerzucili się na gotowiznę. 

Gotowizna zawojowała świat. […] A dzisiaj mało kto wie, że porządny 

garnitur musi być szyty na miarę. Widzi pan, w jakich lejbach teraz 

chodzą. Tu się marszczy, tam się marszczy, rękaw ściąga, kołnierz 

odstaje, z przodu krócej, z tyłu dłużej czy odwrotnie (114).  

Bylejakość odzieży szytej przemysłowo podkreśla rzemieślnik poprzez 
kontekstowo nacechowane negatywnie: potocyzm lejba

56
 i wyraz gotowizna

57
, 

zastosowanie czasowników wskazujących na wady odzieży: ściągać, odstawać, 

marszczyć – znaczenie tego ostatniego zostało wzmocnione poprzez powtórzenie – 

oraz antonimów podkreślających niedokładność wykonania garnituru: krócej, 
dłużej. Mistrz krawiectwa mówi: „to nie to, co kiedyś, o, nie to, co kiedyś” 
(215). Swoje stwierdzenie rozwija, przywołując konkretne przykłady: 

Kupują gotowe, a potem przynoszą do mnie do poprawek. Jak do 

pogotowia, Zrób pan coś, panie Radzikowski, poratuj pan. O, tu się przy 

rękawach marszczy, tu kołnierz odstaje, spodnie za długie, a wydawały 

się w sam raz. Tu ciśnie, tam rozpycha, za wąskie, za szerokie. I żeby 

tylko takie. Nieraz trza pruć i na nowo szyć, bo po partacku 

skrojone” (215-216).  

Niesolidność produkcji masowej zobrazowana została ponownie poprzez 
czasowniki marszczy, odstaje a także ciśnie, rozpycha, wyrażenia przyimkowe 
wskazujące na niedociągnięcia w szyciu: za długie, za wąskie, za szerokie,  

a także zwrot językowy po partacku skrojone ‘jak robią partacze, po fuszersku, 

                                              
56

  Lejba – luźna, obszerna sukienka, niekrepująca ruchów ciała, USJP, t. 2, s. 414; por. też J. Anusie-

wicz, J. Skawiński, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa-Wrocław 2000, s. 281. 
57

  Gotowizna – coś gotowego, przygotowanego, Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz,  
A. A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warszawa 1900-1927 (dalej SW), t. 1, s. 885. 



RENATA JANICKA-SZYSZKO 

184 

niedokładnie, kiepsko, licho, nędznie, ladajako, nieakuratnie, bez znajomości 
rzeczy’58. Praca rzemieślników była wysoko oceniana, jednak partaczenie pracy 

zdarzało się również wśród rzemieślników. Jeden z klientów krawca Radzi-
kowskiego skarżył się: „Uszyłem jeden garnitur u Rogali, drugi u Knappa, ale to 
partacze” (195). Jak zauważa J. Galant, „motyw utyskiwania nad zmieniającym się 

światem”59
 obecny był już w powieści W. Myśliwskiego Kamień na kamieniu. 

Kres rzemieślniczego świata wiąże się również z upadkiem zakładu krawca 

Radzikowskiego, który tak przedstawił swoją sytuację: „O, tymi rękami już nie 
bardzo jest co robić. Miałem dwie maszyny, to jedną sprzedałem. Miałem 
czeladników, nie mam” (115). Świat rzemieślników zanika, bo umierają starzy 
mistrzowie (np. szewc Mateja, stolarz Zamojski) a ci, którzy uczyli się u nich 
zawodu, wybierają łatwiejsze życie – „[…] właśnie kupiłem upadły zakład 
odzieżowy i mam zamiar szyć tę gotowiznę, którą uznał za przyczynę swojej 
klęski” (189). Synowie stolarza Zamojskiego też nie kontynuowali rodzinnych 
tradycji: „Jeden z synów wyjechał podobno za granicę, a drugi się rozpił” 
(153). Mimo wszystko krawiec Radzikowski wierzył, że nadejdą jeszcze dobre 
czasy dla uczciwego rzemiosła: „Przejedzą się ludzie gotowizną, bo to goto-

wizna wszystko zabiła. Przyjdą po rozum do głowy i oświeci ich, że nie ma to, 
jak uszyte na miarę, wedle miary człowieka. Może zrozumieją, że każdy jest 
inny” (188). Pojawiające się w powyższych wypowiedziach słowo gotowizna 

niesie ze sobą negatywne konotacje. Przekonanie rzemieślnika co do masowych 
wyrobów potwierdza np. bohater, który, wspominając swoją młodość,  zauważył 
zmianę funkcjonowania innego fachu: „Masarz to był wtedy znikający zawód, 
odrodził się dopiero po latach […]” (410).  

Świat rzemieślniczy w Ostatnim rozdaniu został odtworzony z ogromną 
precyzją, na co złożyło się bogactwo wykorzystanej terminologii rzemieślniczej, 
znajomość rzemieślniczej obyczajowości i pracy (zwłaszcza krawiectwa), 
wykorzystywanych narzędzi i materiałów a także rzemieślniczych wyrobów. 
Podkreślają to szczegóły dotyczące mody męskiej i damskiej, informacje dotyczące 

prucia, przeróbek i szycia (np. tak zwane szycie marynarki na płótnie czy wło-

siance). W swojej powieści W. Myśliwski ukazuje proces zanikania tradycyjnego 

rzemiosła w czasach PRL-u, a jednocześnie wskazuje powody, które doprowadziły 

do odradzania się społeczności rzemieślniczej we współczesnych czasach
60

. 

                                              
58

  SW, t. 4, s. 66. 
59

  J. Galant, Gest zamknięcia. „Kamień na kamieniu” Wiesława Myśliwskiego w perspektywie epickiej, 
[w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin pisarza), op. cit., s. 250. 

60
  O potrzebie powrotu rzemiosła i zwiększającej się świadomości klientów, którzy poszukują dobrych, 

trwałych, starannie wykonanych wyrobów, świadczyć mogą artykuły i strony w Internecie np. 
http://life.forbes.pl/artykuly/sekcje/Styl/milion-za-krawca,27769,1 [dostęp: 12.01.2016], http://life. 

forbes.pl/szycie-na-miare-bespoke-i-made-to-measure,artykuly,156148,1,1.html [dostęp: 12.01.2016], 
http://life.forbes.pl/garnitur-na-lato-elegancki-wyglad-w-letni-upal,artykuly,156172,1,1.html [dostęp: 
12.01.2016], http://www.szarmant.pl/szycie-na-miare [dostęp: 12.01.2016]. 
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Posługując się terminologią rzemieślniczą, kreuje świat już zanikający, choć 
wielce malowniczy. Z powieści wyłania się obraz ludzi o wysokiej etyce pracy, 

szanujących swoich klientów, niezwykle uczciwych i pracowitych. Rzemieślnicze 

wyroby są zdecydowanie lepsze niż masowej produkcji nie tylko ze względu na 
jakość wykonania, ale również dlatego: „że nie ma to, jak uszyte na miarę, wedle 

miary człowieka.” Przecież: „każdy jest inny” (188). Z powieści jednoznacznie 

wynika, że wytwory pracy rzemieślników „służą przez pokolenia” (154).  
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Linguistic creation of crafts and craftsmen  

in Wiesław Myśliwski’s novel Ostatnie rozdanie 

Abstract 

The article attempts to analyse and evaluate the linguistic creation of the craftsmen 

world with special consideration to the craft terms and vocabulary present in Wiesław 

Myśliwski’s novel Ostatnie rozdanie. In order to create the world of crafts, the author 

uses crafts general vocabulary as well as terminology characteristic of sewing, shoemaking 

and carpentry. 

The analysis of the examined vocabulary points to the richness and functionality 

of the terminology used, which served the writer in recreating with utmost precision  

the world of crafts (customs, tools they used, materials and craft products). 

By using craft terminology W. Myśliwski pictures the process of disappearance 

of traditional crafts in the times of Polish People’s Republic and simultaneously points 

out the reasons which led to the rebirth of craft community today. 

Keywords: terminology, vocabulary, craft 

 


