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BOHDAN KORZENIEWSKI 

O 'SCENIE STUDYJNEJ 

Nazwa „scena studyjna" wymaga paru słów wyjaśnienia, gdyż mogłaby 
i'naczej doprowadzić do nieporozumień. 
Pracę studyjną, w najlepszym i najprawdziwszym znaczeniu tego ~ło

wa, prowadzi dziś cały teatr. Kaida sztuka, zarówno współcze:m.a, jak. 
i .dawna, jest próbą ukazania dzisiejszości, znalezienia właściwego Języka 
dla . tych myśli i uczuć, którymi żyją ludzie w latach powstawania narod~ 
socjalistycznego. Każda też jest etapem w walce z dawnymi nawykami 
myślowymi, z przeżytkami starych i pustych już form. 

Walka ta na terenie teatru przebiega podobnie, jak w innych dziedzi
.nach twórczości. Tak samo chodzi w niej o tę jasność, prostotę i siłę wy
razu, która cechuje dojrzałych pracowników sztuk.i. Dojrzałych nie tylko 
w sensie opanowania rzemiosła artystycznego, władania w pełni środkami 
swojej sztuki. Sama sprawność techniczna nie wydawała nigdy dzieł trwa
łych. Prawdziwą dojrzałość artystyczną osiąga ten, kto stał się świadomym 

· uczestnikiem walki o nową postać cywilizacji, szermierzem najbardziej 
twórczej, przywracającej ludziom dumę i wielkość, ideologii nowej epoki 
w historii. Dopiero jedność idei politycznej i służących jej środków arty
stycznych daje tę sztukę realizmu socjalistycznego, którą nasz teatr stara 
się opanować. Każdy krok do· niej jest w tej dzi~dzinie twórczości rezul
tatem zespołowej pracy studyjnej. 

Nie mo.żna więc ograniczać tej pracy, obejmują,<:ej cały teatr, do wy
odrębnionych zespołów teatralnych. Tworzenie jakichś laboratoriów tea
tralnych, które by na uboczu od głó·vvnego nurtu naszego życia zajęły się 
poszukiwaniem nowego wyrazu artystycznego byłoby - mówiąc szczerze 
- jawną niedorzecznością. Zrywałoby z naczelnym zadaniem, jakie·dzi
siaj sobie teatr postawił, tj. z powszechnością jego sztuki. Teatr chce, nie 
r~zygm„jąc z żadnej trudnej myśli ani żadnego prawdziwego uczucia, prze
mawiać językiem zrozumiałym dla wszystkich. 

Jest to, jak wiadomo, najwyższa umiejętność artystyczna. Ubiega się 
o nią zawsze sztuka w epokach rewolucyjnych przeobrażeń ludzkości, kie
dy masy ludowe podejmują ·trud i dumę budowy naszej cywilizacji. Od
stępstwo od tej zasady prowadziiłoby nieubłaganie do elitaryzmu, w tym 
wypadku do jakiegoś teatrzyku „dla wybranych", a co za tym idzie do 
języka specjalnego, właściwego dla oderwanych od rzeczywistości grup 
artystycznych -:-- więc języka już od urodzenia martwego. 
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Nie.dl~, tych więc celów Teatr Narodowy powołqje do życia swoją „scenę 
stud~J.ną . W~rasta ona z zupełnie innych potrzeb. Przeprowadzamy mia
nowicie od kilku lat bardzo twórczą i odważną rewizję naszęgo: dziedzi
c~a ,.kulturalnego. W nauce, ~ztuc~, techni,ce, słowem wszędzie odbywa 
się_ "'ie~ka :prac~ porządkowama wiedzy o swiecie przy pomocy metody, 
k_torą się k1eruJemy w _c~łym n~szy:n życiu umysłowym. łviaterializm 
d1~lektycz~y coraz m?cnH?J przenika i kształtuje nasze myślenie. Otwiera 
tez, ~o stWlerdzamy c1ągl~, nie tylko dalękie, ale i bardzo jasne horyzonty. 

Te_J pracy,_ pro~adzon~J wokół, teatr nie inoże przyglądać się z założo
ny.mi rękami. StoJ~ bowiem przed ~im zadania, których nikt za niego nie 
V..:Ykona. ~ramat me zaw~ze zdra?zi wszystkie swoje tajemnice w czyta
ruu. Pełnej _wym~wy nabiera dopiero na scenie, kiedy po długim okresie 
przygoto~an ukaze prawdziwych ludzi. W wypadkach szczególnie trud
nych'. a llteratur~ polska nastręcza ich sporo, oni - ci żywi ludzie - zde
cyduJą ostateczn~e ~ przyda~no~ci :z~ nieprz)_'datności. utworu dla naszej 
kult~ry: Dys~us1a, j~~<I; gdzie mdziej toczy się przy książce czy obrazie, 
tutaj w~nna ~ię rozwiJac:: przy przedstawieniu teatralnym. Oczywiście pod 
warunkiem, ze zdoła ono ukazać rzeczywistość w tym zakresie uporząd
kowaną. 

. „Scen~ studyjna" chce s!użyć dramatom, dawnym i dzsiejszym, jeszcze· 
meprzedyskutowan)_'m. Proba .. sceny! jako _nałwłaściwsza w tym wypadku 
forma Ji>rzygot?.w:1'n~a dyskusji, okaze, w jakim stopniu zaspokajają one 
naszą c1ekawosc sw1ata, wzbogacają wiedzę o człowieku. 
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STANISŁAW HELSZTYJ'.!SKI 

O ŻYCIU I TWÓRCZOSCI JANA AUGUSTA 
KISIELEWSKIEGO 1876 - 1918 

Rok 1899 przynosi J. A. Kisielewskiemu niebywałe powodzenie 
W pierwszych dniach stycznia, ściślej mówiąc 3 stycznia, na scenie Teatru 
im. Słowackiego w Krakowie-, będącego pod kierownictwem Tadeusza Pa
wlikowskiego, ukazała się jego pierwsza sztuka „ W s ieci", w parę miesięcy 
później druga pt. „Karykatury", wreszcie w październiku trzecia „Sonata", 
zyskując u publiczności i krytyków wielkie uznanie. Ponadto prawie rów
nocześnie z wystawieniem ,.W sieci" przyszła wiadomość o nagrodzie, 
przyznanej „Karykaturom" na konkursie w Warszawie. „W sieci" uzyskało 
również nagrodę. Autor ol§niony powodzeniem rozbudowuje ostatnią częś{ 
„W sieci" w osobną sztukę pt. „Ostatnie spotkanie", przygotowuje teksty 
do wydań książkowych, myśli o wystay..rieniu swych sztU:k zagranicą . We 
wrześniu między jedną premierą a drugą, jedzie do Paryża, by przygotować 
grunt pod swe zagraniczne sukcesy, uwija się jak w ukropie, wchłania po
chwały rozbrzmiewające wokoło, staje się bohaterem chwili, nie tylko 
w Krakowie, lecz we wszystkich trzech zaborach, gdzie istniały sceny pol
skie i gdzie byli wrażliwi na nowe sztuki polscy dyrektorowie teatrów. 

Kim był ten 23-letni młodzieniec, który 
w przeciągu jednego pamiętnego 1899 roku 
zadziwił sceny polskie? Był wydalonym 
z szóstej klasy gimnazjum w Tarnowie 
uczniem, któremu własny ojciec proroko
wał w r. 1894, po relegacji ze szkoły, smut
ny koniec. Zdeklasowany przedstawiciel 
warstwy szlacheckiej, mający w pamięci 
arystokratyczne koneksje swoich pr?Od
ków, po trosze artysta, agronom i technik, 
a po prawdzie nauczyciel tańców, tkwiący 
po uszy w lojalności i austrofilizmie nie 
mógł darować synowi odczytu pod szum
nym tytułem „Orzeł i słońce" wygłoszone
go w okresie wielkanocnym r . 1894 na s~u
lecie rewolucji Kościuszkowskiej. Dla nie
go ideały polityczne i społeczne syna, który 
wypominał Austrii Szelę i rzeż 1846 L 

akceptował ·walkę o niepodległość, włączał 
do swojego programu tezy ludowe ks. Sto
jałowskiego i przyznawał się do sympatii 
dla socjalistów, wydawały się zejściem na 
drogi wywrotowe i rewolucyjne. Gdy w 
momencie tym zmarła matka Jana Augu

'ta, nauczycielka szk.::>ły wydziałowej, podziela-
jąca jego poglądy, zatarg między ojcem i synem po
głębił się do tego stopnia, że opuszczenie domu przez 
syna okazało się jedynym rozwiązaniem trudności ro
dzinnych. 

W r. 1895 podążył do Wiednia, w którym, jak w 
wielkiej soczewce odbijał się wyraźnie ówczesny stan 
rozkładu europejskiego systemu kapitalistycznego, 
wchodzącego w etap imperializmu. Drobnomieszczań
stwo zagrożone przez postępującą monopolizację ze 
strony kapitalizmu imperalistycznego, odpowiadało 
w nowych kierunkach sztuki „buntem", który zrywał 
z tradycjami realizmu krytycznego, odrzucał niewy
godną wiedzę o świecie, szukał schronienia p rzed rze
czywistością w mistycznych, albo mistyfikujących 

teoriach „nagiej duszy", „jaźni", „prabytu" . Wyrażało 
się w nich to zagubienie przez mieszczaństwo sensu 
historii, które prowadziło do ideologii reakcyjnej. 

W chwili kiedy Kisielewski zjawił się nad Duna
jem, święcił tu triumfy dekadentyzm wśród pisarzy, 
wśród artystów zaś i malarzy rozwijała się secesja. 
W literaturze i publicystyce rej wodzili Schnitzler, 
Bahr, A1tenberg i Kraus. Pełna temperamentu czwór
ka usiłująca zaszczepić symbolizm na naturalizmie, 

Na str. 4 i 5 karykatury ówczesne z ,.Liberum Veto"' 
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Na próbie. Stud..:nci: Janu::;z Bykiyi1ski, Igor Śmiałowski, Andrzej Sz~zepkowski, 
Zbigniew Kryński 

nadawała literaturze i publicystyce żywe piętno, poruszała zagad
nienia artystyczne i estetyczne, wprowadziła zwyczaj dysput po ka
wiarniach ·i lokalach, królowała w Cafe Central, stawała się sensacją stolic 
i narzucała modę literacką życiu artystycznemu wszystkich większych sku
pisk miejskich w strupieszałej monarchii habsburskiej, dobiegającej swego 
niesławnego końca. Pozbawiony cech dawniejszego realizmu krytycznego, 
ruch ten, znamionujący daleko idące oderwanie się twórców burżuazyj
nych od rzeczywistości, głosił mniej lub więcej wyraźną pogardę dla mas, 
sławił stanowisko jednostki genialnej, staczał się na wąskie, ekskluzywne 
tory sztuki dla sztuki, będącej źródłem deklaracj1i fin-de-siecle'u. 

Jakie to typowe dla schyłku wieku XIX hasła wchłaniał Kisielewski nad 
Dunajem, słyszymy w prologu „Karykatur" , gdzie gromada kolegów Rel
skiego, grupa artystów i studentów, obficie szafująca żargonem wiedeń
skim, obdarzy nas próbką takiej z kawiarń żywcem przeniesionej probie.:. 
matyki, dyskutowanej przez ówczesnych adeptów sztuki: 

„Ibsen, Gladstone, Munch, Kowalewska, Maeterlinck, Nietzsche, Tołstoj , 
Boecklin, Dostojewski, Strindberg, Bebel, posłowie, diabolicy, redaktorzy, 
mistycy, piąta kuria, feministki, palladyści, mizogyni, dzień ośmiogodzinny, 
dramat parlamentarny z przeskoczeniem foteli, akustyka teatralna, bary
kada z pulpitów, votum nieufności, pięć absolutów, artysta-kapłanem, ko
niak arcykapłanem, jeżeli to wszystko nie skończy się na kobiecie, to 
jestem gips". („Karykatury" str. 8). 

Obok Strindberga i Nietzschego, zwłaszcza Nietzschego, filozofa imperia
listycznej przemocy i amoralności, ci zblazowani pseudo-artyści wspomi
nają w ciągu akcji najczęściej absynt, mistykę , kobietę-szatana . 
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Kraków, stolica kulturalna kra ju gospodarcw zacofanego, z partią so
cjalistyczną ·wyraźnie reformistyczną i ugodową, uległ dekadenckiej epi
demii zachodu w ostatniej dekadzie wieku XIX w bardzo wysokim stop
niu i chciwie wciągał w stare swe płuca niezdrowe, schyłkowe idee 
zac:hodu, idące przez Wiedeń . Zaroiło się w kawiarniach Krakowa od dłu
gich peleryn i długich, rozczochranych kędziorów, od wytwornych este
tów i młokosów pretendujących do roli geniuszów, Kisielewski postano
wił ukazać ich w krzywym zwierciadle satyry, na scenie. Od trzech lat 
oddany do użytku Teatr im. Słowackiego, z kierownikiem Tadeuszem 
Pawlikowskim, reagował żywo na nowinki z zachodu. Jan August skiero
wał swą uwagę na ten odcinek. 

Znalazłszy niezadawalaj ącą go pracę kancelisty w biurze adwokackim 
w Krakowie, zamknąwszy się w pokoju rzucił się Kisielewski do pisania 
sztuk. Materiał do pierw:sLego dramatu wziął z własnych przeżyć, z kata
strofy, związanej z odczytem gimnazjalnym w roku 1894. Praca nie dostała 
się na scenę i nie była drukowana . Treścią jej były losy Henryka Włodzim
skiego, kancelisty adwokackiego, który po niepowodzeniu w miłości, oskar
żony o kradzjeż 100 rei'lskich, odebrał sobie życie. Podział bohaterów na 
typy zdecydowanie złe i przesadnie dobre świadczy o niedojrzałości autora. 

Inaczej poszła sprawa z drugim pomysłem, z dramatem pt. „W sieci". 
Dla współczesnych był to najlepszy, najbardziej interesujący utwór Kisi~
lewskiego. Ukazywał na scenie to, o czym prawie równocześnie pisał na 
łamach swego miesięcznika Przybyszewski w swoim dekadenckim mani
feście pt. „Confiteor". Widzowie podziwiali trafnie oddaną atmosferę deka
denckiego podgrodzia wawelskiego. Postać szalonej Julki niedoszłej ar-

W sa.lonie pal1stwa Borkow skich : Tadeusz Łorrmicki, Edward Dziewoilski, Krystyna 
KamiL'ńska , Władysław Bracki, Ewa Kunina 
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tystki-malarki, wydanej wbrew jej woli za nieciekawego filistra, sędziego 
Rolewskiego, ornz postać Jura Boreńskiego, początkującego literata, były 
wzięte wprost z życia. Zachował się list Kisielewskiego do młodej dziew
czyny, znajdującej si.ę na rozdrożu między małżeństwem a sztuką, podob
r..ym do sytuacji Julii, walczącej z filisterskim otoczeniem. Filistrów nazy
wa Kisielewski w sztuce swej „osobami", artystów -- „ludżmi", z tym, że 
„osoby" to coś nierównie niższego niż „ludzie". 

Urodzony satyryk, Kisielewski nie szczędzi jednak w swej ironii nawet 
,Judzi" swej sztuki, podkn:ślaj<1c, że poza i gesty same nic nie znaczą, jeśli 
i~zie o prawdziwą twórczość. Ot-0 jak charakteryzuje oboje swoich wybrań
cow w uwagach reżyserskich, które jednak wychodzą daleko poza tech
niczne wskazówki inscenizacyjne. 

„Julia Chomii1ska, uczennica szkoły malarskiej, która od lat 20 przeszło 
tj. od chwili urodzenia, a raczej „wyrodzenia się" spośród rodziny, musiała 
żyć wśród „osób" powyżej określonych -- jest cała, młoda kobieta. Drugi 
cały człowiek, ale nie cały jeszcze mężczyzna - to Jerzy Bore1'lski, męż
czyzna-dzieciak. Jest w latach cielęcych". 

„Wraz przekonamy się, iż Julia jest malarką, albowiem ma na sobie far
tuch malarski długi, stoi przed stalugami i. portretuje Jerzego, siedzącego 
w fotelu; że Boreński jest literatem, ale początkującym, bo ma długie kę
dziory i nieostrzyżoną bródkę i kamaszki sfatygowane i surdut stary, choć 
czysty, na nosie szkiełka, w ust.ach papieros. Po tym poznaje si.ę literatów 
początkujących". 

„Poznamy jeszcze młodego malarza-cygana, Broni.ka, zwanego Bacą, 
który przed 24 laty urodził się w Warszawie, .obecnie siedzi w K1akowie: 
przed wyjazdem do Paryża zatrzyma! się tu, tu był dla obejrzenia Mate jki 
i od lat 3 codziennrie „jutro" wyjeżdża do Paryża. Oprócz tego kocha sil; 
w góralach zakopiańskich, nosi ciupagę , kapelusz huculski, serdak i na
śladuje tatrzańską gwarę. Na stopach ·balowe lakiery, na głowie czupryna 
pół-krótka z zasady nie czesana, zarost mickiev.riczowski". 

Ironia poety jest niedwuznaczna. Sąd jego wobec niewydarzonych adep
tów sztuki, którym nie młodość, lecz zarozumiałość, nowinki z Zachodu 
i urojenie o talencie uderzyło do głowy, jest wyraźne. W drugiej części , 
zatytułowanej „Ostatnie spotkanie", ironia poety idzie jeszcze dalej. No·
wość krakowskiego zaścianka, lokal nocny „etablissment Orpheum", kiep
skie naśladownictwo wiedeńskich tingel-tanglów, kuszące zaśniedziałych 
miejscowych filistrów fałszywym szychem elegancji, wybrane na miejsce 
schadzki Jura Boreńskiego i Szalonej Julki, świadczy jasno o szyderstwie 
autora, który odzierał swoich bohaterów z ostatnich pozorów powagi i re
sztek ludzkiego dostoj eństwa. 

Dzisiaj po latach pięćdziesięciu to szyderstwo silniej i trafniej odzywa się 
w szkicu dramatycznym, pełnym niekłamanej pasji, w „Karykaturacl-.". 
Tutaj autor wychodzi poza salony i lokale nocne mieszczailstwa krakow
skiego. Dla ukazania nicości moralnej swych „bohaterów" prowadzi ich na 
przedmieścia, styka z „ludem". Nie są to robotnicy fabryczni. Kraków 
urzędników i drobnych mieszczan był na uboczu od w.i.elki.eh szlaków i pro
blemów historii. Nie dostrzega nowej klasy społecznej już wówczas świa
domej swych celów. Ciągle jeszcze widzi niezróżnicowany „lud". Kisielew
ski szuka ludu wśród szwaczek, stolarzy, woźnych tj. drobnego mieszczań
stwa. W dramacie ukazuje trzy różne grupy: zamożną rodzinę Borkow
skich, młodzież akademicką z l\.ntonim Relskim na czele i „doły społeczne". 

Biczem satyry chłoszcze w pierwszym rzędzie „karykaturalnych" inteli-
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gentów, pseudo-elitę studencką, nad-ludzi nietzscheańskich we własnym 
ich o sobie mniemaniu. Nie budzi jego współczucia nawet deklamujący 
o sztuce i piszący wiersze literat Relski, tchórz bez odwagi moralnej i, co 
gorsza, bez poczucia odpowiedzielności społecznej w praktyce życia, a więc 
równie~ jedna z karykatur ludzkich środowiska krakowskiego w epoce 
fin-de-siecle 'u , w całym tego słowa znaczeniu schyłkowiec. 

Co do Borkowskich -- rodziny ziemiańskriej , usadowionej w mieście , nie 
pozostawia Kisielewski żadnych złudzeń o ich roli, odgrywanej w społe
czeństwie. Świadczą o tym słowa tekstu objaśniającego dialogi na początku 
aktu III. 

„Jeste.5my w saloniku państwa Borkowskich. P. Borkowski po sprzeda
niu dużego folwarku, Mądrowa, osiadł w Krakowie, nabywszy kamienicę. 
Lorcię, starszą, wydc;J za mąż nieszczęśliwie, bo mąż umarł w dwa miesiące 
po ślubie, córkę zabrał więc do domu. Stefie, młodszej zachciało się gim
nazjum: pozwolił, bo Stefie nie można niczego odmówić. Największy kło
pot to z tym wisusem I~nasiem, ale młodość wyszumieć się musi. P. Bor
kowski trzyma się zasady: „Niech pamięta wół, że cielęciem był", głównit> 
dlatego zresztą , że Ignasia bardzo lubi, kto wie, czy nie bardziej od Stefy. 
Z żoną od 30 lat żyje w zgodzie: gospodarna bo jest; trochę zrzędziła na to 
życie w mieście, teraz mu ciągle dopieka, iż wdał się w politykę i inną pracę 
obywatelską, no, ale kobiecie wybacza się to, trudno się rozumieć równie 
dobrze na sznyclach, jak na pracy publicznej. Tak też państwu Borkow
sk im schodzi spokojnie dzień po dniu". 

Korzystniej rysują się profile postaci z „ludu": Zosia z matką, Walento
wa i mimo wszystko nawet Wojciech Migdał. Moralna wartość tych osób 
wywodzących ' ię z przedmieść, świadczy dowodnie, że Kisielewski wy-
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Na poddaszu u Relskiego: Maria Kubicka, Maria Mied~ińska, Stanisława Perzano~ 

szedł poza ciasną estetykę dekadentyzmu. Umiał świeżym spojrzeniem 
objąć znacznie więcej rzeczywistości. Jego postawa wobec zagadnień spo
łecznych i politycznych w okresie szkolnym, zainteresowanie problemami 
ludowymi, uczęszczanie na zebrania stowarzyszenia socjalistycznego „Zjed
noczenie", wpływ działaczy proletariackich z Królestwa , zaglądających 
często do Ktrakowa, torował drogę dla tych dodatnich typów ludowych. 
Wiemy zresztą, że w r. 1902 poeta sięgnął po temat wiejski i zaczął pisać 
dramat chłopski. Miał w pamięci okolice Tarnowa, gdzie ojciec swego czasu 
posiadał kawał ziemi i gdzie syn w dzieciństwie spędzał nieraz wakacje. 
Napisane zostały tylko dwie sceny. Język w nich świeży, ba·rdzo barwny, 
wstęp ładny i mocny, został tylko urywek. 

Rzecz znamienna dla rozwoju talentu i poglądów Kisielewskiego, że o ile 
w innym jeszcze dramacie z r. 1899, zatytułowanym „Sonata", wziął na 
warsztat mów problem młodopolski, dekadencki, tragedię artysty malarza, 
muzyka i śpiewaczki, którzy giną z chwilą, gdy nie jest im dane kontynuo
wać działalności artystycznej, to w r. 1904, pisząc „Komedię miłości i cno
ty", wyszedł poza tę ciasną problematykę i wziął za temat zagadnienie sil
nych namiętności ludzkich. 
Niedokończenie sztuki chłopskiej, jak i „Komedii miłości i cnoty" spo

wodowane zostało chorobą psychiczną poety. Równie wieJką bowiem jak 
powodzenie jego w r. 1899, była też tragedia, która go jeszcze tego samego 
roku spotkała. 

Poeta miał wielkie plany: wyjazd zagranicę, podróż do Paryża, wypra
wa do przyjaciela na Kaukaz. Wybrał to ostatnie. W listopadzie 1899, 
zaraz po premierze „Karykatur" w Warszawie, udał się w towarzystwie 
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dwóch przyjaciół przez Odessę do Batumu. Dojechali do Cziatury, gubernii 
Kutaiskiej , u stóp gór, w których ojciec ich przyjaciela, Władysława Eme
ryka, eksploatował kopalnię manganu. Miejs,!_!owość znana z dziejów Mło
dej Polski, o tyle , że Cziatura była właśnie celem podróży przedsięwziętej 
w maju 1901 r. przez Emeryka i Dagny Przybyszewską , podczas której na
stąpiła ich tragiczna śmierć w Tyflisie. 

Nieszczęśliwie też zakońcŻyła się wyprawa z r. 1899. Po trzech dniach 
pobytu w Cziaturze, Kisielewski zaczął stronić od przyjaciół, unikać id: 
i ukrywać jakby jakąś tajemnicę . Poza ich plecami napisał o pieniądze , 
nalPżące mu się z teatrów rządowych w Warszawie za „Karykatury", 
a otrzymawszy je, natychmiast wyjechał do Konstantynopola, a stamtąd 
do Paryża, gdzie stanął w początkach 1900 r . To niewytłumaczone postę
powanie, spowodowane zostało wybuchem manii prześladowczej. W Czia
turze wystąpiły po raz pierwszy oznaki tej choroby, która położyła nagle 
kres świetnej twórczości dramatycznej Kisielewskiego, a w dziesięć lat 
później miała skazać go na pobyt w k1iinice podwarszawskiej , w dwadzieś
cia lat - na śmierć w szpitalu Jana Bożego w ·warszawie. 

Po roku 1899 Kisielewski nie napisał nic godnego uwagi. Próby napisa
nia sztuk o Pani Walewskiej i o Beniowskim zawiodły. Zawiodły też inne 
tematy uporczywie brane na warsztat. Gnany niepokojem zaczął poeta 
zmieniać miejsca pobytu, jeździł z Paryża do Warszawy, z Warszawy na 
powrót do Paryża, na jakiś czas przeniósł się z żoną i córką nad morze 
w Bretanii, szukając natchnienia: bezskutecznie. Otoczony troskliwą opie
ką żony, Julii z Krzymuskich, wziął w r . 1905 żywy udział w organizowa
niu „Zielonego Balonika" w Krakowie. Na wieść o wybuchu rewolucji 
w Królestwie, przyjechał do Warszawy. Próbował również pracy dzienni
karskiej w różnych pismach w Małopolsce i w Warszawie. Zgon nastąpił 
dnia 29 sty~nia 1918 r. 

Jego spuścizna literacka, trudna, skomplikoo/ana, als uderzająca nie
zwykJym talentem dramatycznym, zasługuje niewątpliwie no nową próbę 
sceny. 

Lau1·a i K.alcnicki : Hann.a Skarżanka , Edward Dziewoński 
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.JAN MARCIN SZANCER 

MIASTO, KTÓRE ZRODZIŁO „KAHYKATURY'' 

Kraków jest miastem, na którego tle szczegolnie ostro zarysowuje się 
walka nowego ze starym. 
Widziałem niedawno tę zwycięską walkę, kiedy zetknąłem się z ludźmi 

starego Krakowa i ludźmi „Nowej Huty". 
Ci starzy ludzie, starcy nie w znaczeniu wieku i szacownej siwizny ale 

przynależności do minionej epoki, przedziwnie się zakonserwowali, za
stygli w stylu, którego rysunek pamiętam z lat dziecinnych. Ludzie ci 
właściwie nigdy nie byli młodzi, mieszczaństwo nie uznawało młodości. 
fi:adcy rodzili radców, kamienicznicy kamieniczników. Losy i karierę ży
ciową nakreślano już przy urodzeniu. Wkraczali wprawdzie czasem w ary
~tokratyzm mieszcza11skiego Krakowa dorobkiewicze p::llityki i pieniądza , 
ale nigdy nie osiągali takich szczebli dostojeństwa i uznania pk prawdziwi 
krakowscy mieszczanie. 
. W. oczach dziecka wydawali się ci radcy prawdziwymi olbrzymami. Tu 
z:irk1, plastrony z perłową szpilką, grube złote łańcuszki i szczękające man
Juety stwarzały obraz powagi i siły niezachwianej . Z jakimże więc podzi
wem patrz~łem na buntowników, którzy odważyli się śmiać , kpić w żywe 
oczy z bogow Krakowa, nazywać ich kołtunami, filistrami, snobami. 
Pamiętam, jak raz pokazano mi chudego nieogolonego człowieka, tasz

czącego pod peleryną obraz i rzucono wzgardliWlie „malarz"'. W tym słowie 
,malarz" mieściło się wszystko: i życie niemoralne, i brak pieniędzy, i coś 

._rfa· 

: .\ . I . ) I_ .._ '.z .1.JH",.1.'f 
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w rodzaj, u pomieszania zmysłów , 

co przy współudzialE alkoholu i 
suchot musiało doprowadzić do 
rychłego końca. I gdzie takiego po
chować, skoro nie ma zakupionej 
kwatery na cmentarzu Rakowic
kim, nie mówiąc już o przyzwoi
tym pomniku. Dla mnie te roman
tyczne sylwetki kojarzyły się z 
bohaterskimi Indianami walczą
cymi z przemocą. 

Nie bardzo tylko wiedziałem, o 
co walczą, dziś· myślę, że i oni nie 
wiedzieli. 

Pisze o owych czasach Boy, jako 
o kraju jego młodości górnej i 
chmurnej, ze szczególnym senty
mentem satyryka, który wspomina 
dawne boje. 

Rysuje z ostrością niepowszed
niego obserwatora swoje „karyka
tury" Kisielewski. W każdej z nich 
pokazuje jakiś fragment, jakiś wy-

cinek zagadnienia, ale okres ,,Mło-

dej Polski" i idea z którego wy
rosła nie jest jeszcze krytycznie 
odczy tany. Młoda Polska i miesz
czail ::. t wo krakowskie czekają n,a 
swojego historyka. 

Trzeba sobie powiedzieć, że by
ły to nie byle jakie czasy i nie byle 
jacy aktorzy dramatu. Władzę nie
mal absolutną sprawują wtedy 
Wyspiański i Przybyszewski. Obok 
nich kręci się cały korowód posta
ci świetnych artystów i literatów. 
kroczących z biegiem lat od cy
gańskich kawiarni do profesor
skich i dyrektorskich foteli do la
urów i tytułów . l 

Ale były też postacie dziś za
pomniane i bezimienne, epigoni 
romantyzmu i dzieci szatana. 
istnienia zabłąkane , szamoczące si t'; 
i buntujące przeciw atmosferze. 
przeciw temu klimatowi. któn 
Boy przypisuje Kotlinie Krako.;-

H\ s . .I . M . S -; a111 •1• 1 

skiej, mgle i starym murom zamy kaj <!Cym miasto. Wyznawcy Przyby
.s;.ewskiego wie rzyli , że .sztuka n ic m;i żadnego celu , jest celem sama 
w sobie, jest absolutem, bo j0st odbiciem absolutu duszy'·. Mieszkali na 
pod~aszach, czasem w pokojach umeblowanych , za które ·nie płacili. 

Niektórzy szczęściarze zdobywali coś w rodzaju pro.cowni m ::ilarskiej. 
Wnętrza, które były odbiciem obyczajów zamieszh.:.jących je ludzi. charak
teryzował „absolutny" bezład. 

Pa~ętam , że właśnie tak wyjaśniano mi znaczenie „absolutu" Przyby
szewskiego, pokazując owe zbiorowisko przedmiotów nie nadających się do 
żadnego użytku . Leżały tam papiery , części ubrania, zetlałe draperie , przy·· 
bory malarskie . miednice. garnki„. Nie podobna wprost wyliczyć rzeczy. 
któn:: z biegiem miesięcy czy nawet lat zarastały kurzem i przybierały 
wspólny taJ emniczy i straszny kształt . Do dziś dnia znam j edną taką mu
zealnie brudną pracownię-rezerwat , k torej napnnvdę nie można dać in·· 
nej nazwy niż ,, absolut". 

A sami aktorzy cl rama tu ... 
Ubiory ich były pretensjonalne. gt'sty pozerskie i w tej pozit: zaklamy

v,ra.no się tak zapamiętale , Żt' umi t> rano nawet w st. ·lu epoki - po deka
dencku. 

Smierć w świecie cyganerii była ulubionym tematem literackim i pla
::-;tycznym. Dla „dreszcza'· insc t> nizowano komcdi:rnC"kiv pogrzl·by . Upior
ność dodawała smaku dosyć bezcelO\\·emu życiu . A. może raczej cała ta ża
łobna maskarada służyła określonemu celowi. była chęci ą zadziwiPnia 
i zaimponowania przede wszystkim ow.vm pozorni t> poga rdzan y m burżu
jom. Nie sama twórczość, ale akcesoria nc;azy i dziwn osci by ły wabiki em 
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Rys. J. :M. Szancer 

dla snoba. Snoba w gruncie rzeczy spragnionego sensacji, której dostarczali 
mu „dekadenci". 

Tak więc mimo wrogich manifestacji z obu stron, zamiłowania a czasem 
interesy dekadenta i snoba były zgodne. r , 

Ab;r zrozumieć _tei:i paradoks wystarczy zajrzeć do mieszczańskiego sa
lonu 11 przysłuchac ~lę d?!11owemu koncertowi w czwartek czy poniedzia
ł~k kazdego t~g?dma. Coz ~a stra~~y obraz: śpiewaJące panny na wyda
lllU, akoi:npamuJący urz_ędni~y !llzszych szczebli i ziewająca w udanym 
z~chwyc1e grom~dka . n:1e~nue~e tych s~mych gości. Wszyscy cierpieli 
meludzko~ a_le ~ikt me m1~ł siły pr~erwac .tej tortury nudy. Unosiło się 
nad tym sw1atk1e!11 głębokie prze~wi~dcz~me o. bezcelowości każdego od
ruchu ~un.tu,. poci~szny fatah~i;t zycia miesz~zanina, który dla jałowości 
swego istmema usiłował znalezc wytłumaczeme w „prawach" końca wie
ku, .w opada_jących j~koby. z przestr;i;eni międzyplanetarnych smutkach 
schyłku epoki. Był to istotme schyłek epoki. 

J;~e po~o?~ie_ja~ człowi7k umie~ający nie wierzy najczęściej w możli
wosc SWOJeJ smierc1, ta~ mieszczarun na przełomie stulecia nie zdaje sobie 
sprawy. z nad~hodz~ceJ katas_trofy, z coraz większym uporem broni się 
przed me~k0Jącym1 odgłosanu nadchodzącymi z „Królestwa", wydrwiwa 
1 lekcewazy krakowskich „Wicków socjalistów", zamyka szczelnie okna 
duszne~o _mieszkai:ia i wśród p}uszów, złoceń i zasuszonych palm szuka 
złudneJ wiary w wiecznotrwałość świata posiadaczy. 

Ru;,h.Y s~łecz_ne były nap~awdę groźne, cyganeria straszyła po „tin
gla~h i kawiarnia~~- ~adały .1 tu słowa krwawe, ale najczęściej zapożycza
no Je z apaszowskieJ p10senk1 paryskiej. 
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Może sobie więc mieszczanin pozwolić bez zbytniego lęku na protekcjo
nalny stosunek do artysty, czasami nawet na mecenasostwo. Oczywiście na 
mecenasostwo połączone ze spekulacją na przyszłą sławę protegowanego. 

I znowu w tym popieraniu twórców odzywała się zabawną nutą nadzieja, 
że protegowany może dostąpić zaszczytu pochowania go w grobach zasłu
żonych na Skałce. 

Protegowano więc młodocianych geniuszy, czasem nawet zapraszano do 
domu, oczywiście z zachowaniem pewnych ostrożności. 

Boy pisał : „Jest w istocie coś renesansowego w atmosferze ówczesnego 
Krakowa". 

Szczególny to był „renesans" , w którym rolę Medyceuszy odgrywały 
ubogie karykatury w rodzaju państwa Borkowskich. 

Wydaje mi się, że owa legenda „Młodej Polski" o sentymentalnym cu
kierniku, o właścicielu składu fortepianów, składającym w darze forte
pi:an Przybyszewskiemu, legenda atmosfery szczególnie sprzyjającej roz
wojowi sztuki osł~iała najczęściej dobrze przemyślaną spekulację. 

Atmosfera budziła raczej sprzeciw. Ten sprzeciw wypowiadał się w sztu
ce, choć dławiły go arystokracja, mieszczaństwo i kler, a głaskał i rozła
dowywał austriacki przebiegły urzędowy „liberalizm". 

Wyjścia z tej atmosfery szukano jak Rydel, Tetmajer, czy Wyspiański na 
drodze do Bronowic - w chacie bogatego chłopa „Piasta". 

Druga droga prowadziła na Krowodżę, Czarną Wieś i Ludwinów, przez 
przedmieścia. Romans z przedmieściem kończył się zresztą najczęściej ża
łośnie. 

Owocem jego jest kilka wodewilów jak: „Królowa Przedmieścia" i ,,Kro-
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woderskie zuchy", które w mieszczańskim Krakowie stały się niemal na
rodowym widowciskiem. 

P roblem bo~atera. obciążonego inteligencko-artystowskim światopoglą
dem, który uwikłał się w romans z przedmieściem to konflikt dramatyczny 
„Karykatur" Kisiele•vskiego. 
MóW:ię t~ „przedm~eście '' , bo Kisielt·wski nie rozumiał zagadniema klasy 

robo~mczeJ, proletariatu . Koniec społeczny sztuki jest daleki jak czasy, 
w ktorych powstała. 

Kisielews~i. nie znajduje rozwiązania sytuacji, dramat postaci jest wy
zu~~ z nad~1ei, Jak klasa, którą reprezentują. To też może trudno byłoby 
dz1s patrze~ na _tę sztuk_ę , gdybyśmy ni znali epilogu , który został napisa
ny przez historię ._ To me zburzenie starych murów obronnych, ale zbudo
warue, n_o~ego miasta_ pracy obok Krakowa, zdecydowało o zwycięstwie 
młodosc1 i ostateczne] klęsce krakowskiego dekadentvzmu. 

Je~; w ty~ coś ra?o~nego, że na terenach wsi „Mogiła" powstaje „Nowa 
Huta - miasto SOCJahstyczne, miasto młodych. 

Z perspektywy naszego zwycięstwa możemy z uśmiechem obserwować 
korowód „Karykatur", tych w pelerynach i tych w tużurkach, widma sta
rego Krakowa. 

H ys. J . .M. ::>7.ancer 
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Marian Stańczak: Szkic dekoracji aktu III 

JERZY RAKOWIECKI 

PRZY INSCENIZACJI „KARYKATUR" 

Minęło pół wieku od chwili napisania „Karykatur" . Młodopolska pele
ryna zawisła w muzeum, ucichły tasiemcowe dyskusje „nadludzi" o Nie
tzschem i o „prabycie" , zwietrzało hasło „sztuka dla sztuki", dawno już 
HelsKi, bohater „Karykatur" zasiadł z papą Borkowskim na tym samym 
stołku , którym w niego w roku 1897 rzucał. Rzecz poszła w zapomnienie. 

Dlaczego więc wznawiamy dziś „Karykatury", sztukę, której współcześ
ni tak chętnie dawali miano „epopei psychologicznej"? Oczywiście, dla nas 
utwór Kisielewskiego jest dziś raczej satyrą na epopeję psychologiczną, 
jednakże samo takie stwierdzenie niewiele mówi o przydatności społecznej 
„Karykatur", których zarówno ostrość i bezkompromisowość jak i kieru
nek uderzenia uwydatnia się szczególnie ·dopiero na tle współczesnej Ki
sielewskiemu mody, obejmującej wszystkie dziedziny sztuki, mody zwanej 
dekadentyzmem. 
Prąd ten wyrosły na gruncie rozpadu kapitalizmu w okresie powstają

cego imperializmu wyrzeka się dawnych, postępowych tradycji literatury, 
zaprzecza wartości poznawczej dzieła, które przestaje być obrazem świata, 
staje się obrazem rzeczy niesprawdzalnych, metafizycznych, obrazem 
„duszy". 
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Twórczość nabiera charakteru programowo-żywiołowego, zry\va wszel
kie więzy z rzeczywistością, uciekając przed nią i bojąc się jej. Dekaden:. 
tyzm rodzi się pod koniec XIX wieku, w państwach o wysokim stopniu 
uprzemysłowienia, w okre.;ie narastania dązności imperialistycznych 
(Niemcy, Francja). W artystycznej .Pan-Europie coraz pospolitszym staje 
się typ jednostki, nie uznającej granic, narodów, a tylko różnice umysłu, 
smaku, wychowania. Ojczyzną jego jest sztuka, odrywana świadomie od 
wszelkich przejawów życią. Ten generalny objaw kosmopolityzacji sztuki 
i literatury, obojętność artystów i pisarzy dla życia i celów swego narodu 
i jego postępowych tradycji, doprowadza do całkowitego z2rwania więzów, 
łączących twórcę ze społeczeństwem, dla którego wszelkie przejawy sztuki 
stają się nie tylko obce, ale wręcz nieprzyjazne, wrogie. 

Stanisław Przybyszewski, fanatyczny głosiciel elitaryzmu sztuki, pisze 
początkowo tylko po niemiecku i uważany jest w Niemczech za .meteor ńa 
niebie niemieckiej poezji, Grek Piotr Loiiys. pisze · jedynie po francusku, 
a w kraju swoim jest zupełnie nieznany. Ibsen wystawia swe sztuki na
przód w Niemczech. Jednocześnie w Europie robi się tłok od „nieprzecięt
nych", którzy zawzięcie ze sobą rywalizują. Jeden z nich okradłszy ko
chankę-szansonistkę, zawoła z płaczem do sędżiów : „Panowie! Czytałem 
Nietzschego „Tako rzecze za„atustra". Panowie! Przeczytajcie ·to arcydzie
ło zanim ogłosicie wyrok" . Inny, wstrząśnięty samobójstwem poety Conra
diego, aby być z nim po śmierci wciąż razem, str zela sobie w łeb. 

Oto współcześni Wertherzy, pragnący zdobyć „indywidualność" za 
wszelką cenę. A cena ta skacze jak na giełdzie , by w ostatecznym rezulta
cie dojść do ostatniej już granicy : do imponowania snobo'Vi. Bo, choć wszy_
scy drwią z niego, choć go chcą, jak Relski „w spirytusie chować i turnee 
po Europie" ... to w końcu o jego oklaski i.... pieniądze im chodzi. 

Osobliwością w polskiej odmianie dekadentyzmu jest to, że został on 
przeniesiony do ubogiego Krakowa, do małego miasta liczącego zaledwie 55 
tysięcy mieszkańców, do miasta uparcie nie rezygnującego z dawnych 
tradycji stolicy Jagiellonów, odciętego - jedną granicą1 od całej niemal 
ziemi krakowskiej, mieszczącej się w zaborze rosyjskim - drugą od prze
mysłowego zagłębia na ~ląsku; do miasta żyjącego bez perspektyw roz
woju gospodarczego .i w ·cieniu potężnego „Widnia". 

Kraków jest malEńkim, karłowatym organizmem w łonie monarchii 
austro-węgierskiej, organizmem rozdartym sporami politycznymi i arty
stycznymi, posiadaj(łcym więcej przywódców niż stronników. C:łosi się tu 
liczne programy gospodarcze, polityczne, które z góry skazane są na nie
po,wodzenie. Skutkiem tego nowy ten prąd, sztucznie przeszczepiony. z za
chodu, nabiera w Krakowie tyin jaskrawszych cech karykatury. 

J . A. Kisielewski z niego wyrasta. I choć ulega mu w pewnej mierze, 
ma do niego stosunek wysoce krytyczny. Umie uchwycić pustkę i fałszy
wość głoszonych haseł, zwłaszcza tu na terenie Krakowa. Umie dostrzec 
małość ludzi głoszących te hasła, małość intelektualną i moralną, ostre 
dysproporcje między górnolotnością hasel, a małostkowością ludzi, głupotę 
tych ludzi i śmieszność. 

Oczywiście, że widzi tę śmieszność z pozycji krytyki wewnątrz-klasowej , 
lecz dostrzegając nicość ludzi, ich haseł i moralności, nawraca do .zdobyczy 
realizmu krytycznego, ukazuje prawdziwie obraz tego świata . Postawa 
klasowa, jaką zajmuje wobec rzeczywistości wpływa jednak na ograniczo
ność tego widzenia. Kisielewski nie dostrzega żywych sił narastającej re-
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wolucji° proletariackiej, ruchów robotniczych. Rzecz zai:nyka - po~obnie 
jak realiści krytyczni ~ w obrębie świat.a m_ieszczańsk~ego'. ale urme ten 
świat ukazać z całą bezlitosną prawdą. W1ęc;eJ nawe~ - u~1.e tande~nemu 
amoralizmowi nietzscheanizmowi dekadentów przec1wstaw1c postaci z lu
du, jeszcze z;esztą niedokładnie prz~z niego okr~ś~oi;ego:_ są to drobno
mieszczanie na pół jeszcze chłopi, ktorzy w przec1w1enstw1e do młodopol
skich peler~niarzy kierują się w dziedzinie moralności zdrowym rozsąd-
kiem i ludzkimi odruchami. . . . . . 

Być może, że czas zmienił proporcje w1dzerua, ze ~ il: mego na s~utek 
zażyłości z dekadentyzmem była chęć skarykaturo:wama 1 tych postaci, ~l~ 
rzeczywistość była silniejsza. Sw~at ten moralnie; w postawie ludzkie], 
wyraźnie góruje. . . . , . · · eł · 

Faktem jest że Walentowa opiekuje się Zoską i pomaga Je] ~up ille 
bezinteresowni~, że matka ma prawo uczy~ „na~człow:ieka" Relsk1~go_ el7~ 
mentamej ludzkiej uczciwości, faktem Jest, . ze M1~dał chce się zeruc 
z dziewczyną, która wniesie mu w p<>sagu ---:-;-, Jak?y me b?'ło - kołY:s~ę: 
I wreszcie Zośka, której „do szkół me dawah , ktora w uc1~czce od p1ęsc1 
oiczyma-pijaka trafia do „pana" Relskiego, która z ?ezgran~cz:iym_ zauf~
niem odda mu swoje młode życie i siebi~ s~n:ą, nie wie?z~c\ ~e Jest Jedy;i1e 
eksperymentem, rekwizytem „akadermckleJ uc~t~, miłosc1 - ta Zoska 
to pełny człowiek. „Ja nie jestem tak bardzo głupi~ ---: t~umacz~ z płaczem 
Relskiemu. „Ja tego wszystkie nie umiem pow1edz1ec, ale .lCł. ma_m !o 
w głowie. Mam wszystko ... · I ja ciebie bardzo kocham, a to Jest w1elk1e 
sfowo. To tego nie kupić, ani się nauczyć". , . 
· Jest w tej banalnej historii miłosnej coś niebana~ego, cos, co _me poz

wala nawet sceptykowi wzruszyć ramior:-a~i: to ":'1elka, prawdziwa kul
tura uczucia tej dziewczyny, kul_tur<ł;, ktoreJ ~elski g~oszący i:no~e hasło 
„czystości uczucia" nie nauczy się rugdy. I me mu me pumoze owczesny 
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komentator doszukujący się w nim „wydatnej jednostki w konflikcie z po
spolitym otoczeniem" (Recenzja z warszawskiej premiery w „Rozmaitoś
ciach" w r. 99), czy inny burżuazyjny esteta, piszący te oto słowa: „Postać 
Relskiego woła wielkim głosem o rzeźbiarza, któryby jego duszę zaklął 
w marmur, a w skurczu tragicznym jego twarzy wyraził bezbrzeżną go
rycz, zniechęcenie, cierpienie .i rozpacz, to znaczy wszystko, co zdobywa 
wyższa natura w zetknięciu ze środowiskiem niższym" ... 

Sztuka kończy się haniebną klęską Relskiego, a wyraźnym zwycięstwem 
Zośki. Czy autor to widzał. Prawdopodobnie tak, skoro taki nadał bieg 
wypadkom. 

Dla nas rzeczą podstawową w inscenzacji „Karykatur" było wydobycie 
kontrastu między załganiem dekadentów, a ludzką postawą, -chęcią dopo
możenia, cechującą ludzi z przedmieść Krakowa. Druga myśl, którą chcie
liśmy wydobyć ze sztuki to os:ry atak na pozy artystowskie, śmieszne pre
tensje do miana „twórców" u ludzi, którzy wraz z"e swoją klasą społeczną 
zrezygno\.vali z twórczego stosunku do życia. 
· Dla nas twórcą jest ten, który wznosząc fabryki, czy domy, ujarzmiając 
i wykorzystując dla pożytku człowieka siły przyrody, udoskonalając na
rzędzia i metody pracy, oddziaływując wreszcie za pomocą słowa, obrazu, 
rzeźby, muzyki na drugiego człowieka - pomaga mu w walce, prowadzi 
do zwycięstw, kształtuje jego światopogląd . Dla nas twórcą jest tylko i je
dynie ten, który zmienia i doskonali świat. Przynależność do jakiegokol
wiek zawodu, a więc również do zawodu artystycznego - nie daje prawa 
do miana twórcy, jeśli się tego prawa nie zdobędzie przez udział w prze-
budowie życia. · 

A jednak i dzisiaj, w dobie nieodzownej . i wzmożonej twórczości na 
wszystkicN odcinkach pracy, w okresie ostrej, nieustępliwej walki z po
~ostałościami burżuazyjnymi, z mieszczańskim pojmowaniem świata, nie 
brak ludzi, którzy, starym zwyczajem po tę zaszczytną nazwę sięgają -
prawem kaduka. 

To prawda, nie noszą dziś czarnych peleryn, nie chodzą stadami, jak 
młodopolscy dekadenci, ale nad naszym życiem ciążą, jak ciąży każda 
martwota. 

* * * 

Pasja demaskatorska Kisielewskiego formuje ludzi w ostrych konturach, · 
w realistycznym kształcie. Kisielewski na wzór dobrego karykaturzysty 
wydobywa tylk0 te elementy, które są mu potrzebne do ukazania typo
wości kanfliktów i charakterystyczności postaci. Inne odrzuca, nie intere
sują go. Stąd wywodzi się szkicowość sztuki, sprawiająca wiele trudu w rea
lizacji scenicznej, lecz obowiązująca zarówno reżysera, aktorów, jak i sce
r.ografa. W rRmach tej szkicowości teatr pra1mie ukazać możliwie. pełnych 
i niezdeformowanych ludzi. - To dopiero zdoła zapewnić celność satyrze. 
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