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PORTRET JANA AUGUSTA KISIELEWSKIEGO 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

PIEŚŃ O ZIEltll NASZEJ 
FRAGMENTY 

A czy znasz. ty, bracie miody, 
Te najmilsze dla Polaków 
Starej Wii-ły ci mne wody 
I nasz stary. polski KrnJ·ów? 

A cr.y znasz ty te ulice, 
Puste w nocy, brudne we dnie. 
Gdaie się snują eks-szlachcic 
Tępiąc smutne dni pows7.ednie? 

A czy 7.nasz ty te kawiarnle 
(w cał~m 'wiecie takich nie ma). 
Gdzie dzień cały marnie, gw~ rnic 
Wałkoni się cud - bohema·! 

Estetyczne rozhowory 
Rozbrzmiewają od stolików, 
Sztukę pcha na nowe lory 
G ono c. k. urzędników. 

Niech się fale zjawisk kłębią 
Gdzie$ tam w \\"iC'lkich stolic wirze 
l\!y tu żyj em życm glęhią ! 
(Jak robi!ki w :t, rvm -yrzc. 

Siedzi dziewczę z li'ernlem 
(Led\\•1 go oczami nie zji), 
Upokojonc surogatem 
I koniaku, i poezji. 

On jej :zepta co' do uszek, 
I n elek tern praży z bli ·ka: 
I - traci dziewczę wianuszek., 
Ale - .. św1atopoi::ląd" zyska! 

\V z:i,·stko wietrzy za nierządem, 

O przy:tępnei marzy !rajdzie: 
Z estetvcznym płynąc prądem 
Każdy jakie< ló:i..ko znajdzie. 

Ni eh !run ble Inne nacje 
z, dzi i.1j;i n · w ~órę -
Kraków lei ma swoje racje: 
Swoją \lila ·nq ma kulturę! 

Tak więc: chytry j t Germanin, 
Francuz - .-pr :ny, Wloch - namiętny. 

A zaś każd krakowianin: 
Go I 1· i n le I i g e n t ny. 

ru&. J. M. Szancer 
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STANISLA W HELSZTYNSKT 

() życiu 1 

.Jana Aug·usta 
h. Ól'czości 

Kisiele'" kicg·o 
(1 R71l- 191 R) 

Rok 1899 przyno 1 .r. A . Ki. icl w ki.~rnu ni hywałc powodzenie. 
W pierw·zych dniach styczni.a lici l j m111\ iqc 3 tycznia na scenie 
Teatru im. Sło \Sckiego w Krakow , będącego pod kierownic wem 
Tadeu za Pawllkow ki •go, ukaz.al< .ltuku W 11ieci, 
w parę miesięcy później dru~a p Karykatury, wr 1.cie w pazdzierniku 
tr.z.ecia Sonata, uzy. kujl\C u pub! ic1..n ·ci i k tyków wielkie uznanie. 
Ponadto prawie równOC'ZC -nic z wr t;i vleniem W sieci przy zla wia
domość o nagrodzie, przyznanej Knrykatt1rom na konkursie w War z.a
wie. W sieci U7J'sknło również mlb't"Odę. Autor olśniony powodzeniem 
rozbudowuje o talnl czę c W siect w otmn sztukę pt. Ostatnie spot
kanie, przygotowuje tek ly do wydar'i ksir1~kowych, mv -li o wy-tawleniu 
nowych sztuk za~anlcą. Wt• Wt'ZC.! ni u między Jt'<inq pr mler<1, a drugą, 

jed.7.ie do Paryża, by p17.Yf.Wlownć •runl pod swe zagraniczne sukcesy, 
uwija się jak v ukropie, rchłnnia p<Jchwały rozbrzmi ~w<1jące wokoło, 
staje . ię bohaterem chw li, ni t •lko w Kmko Vll', lecz we wszystkich 
trzech 7.aborach, ~dzic Is iały sceny pobkic 1 gdzie byli wrażliwi na 
nowe sztuk.i pol cy d Tekt mwie 

Kim był ten 23 letni mlo<l1J ni , kl 1ry w przeciągu jednego pa
miętnego 1R!ł9 roku 7.ll<lziwil c n' poi.! ki ? Byl wyd lonym z sZóstej 
klasy gimnazjum w Tarnowia uczni m, któremu własny o.idee proro
kował w r. lB!H po rcle ncJi 7-e szkolv, smutny koniec. Zdekla ow ny 
przedstawiciel warst" .zl eh ckiej, mający w pamięci ary tokTatyczne 
konek je swoich prz-Odkr't , TK• I z nrlyst.n, agr nom I technik, a po 
prawdzie nnuczycl I tańc6\\, tk viqcy lX' u zy w loJ Jności i austrofiliimle 
nie mógł darown yno •l odcz ·tu potl swmnym tytułem Orzeł i slo1icP. 
wygi\•. zonego w okr ie \ •relkanocn ·m r. 1894 na stuleci r wolucii 
Kościuszkow kiej. Dla nie", idealv polił •czn Jl<,lleczne . ·na, któtT 
wypomln I Au Irli Sz Ję 1 rzct I łl40 r. t•kc Jl I wnlkę n ni epod! -
głość, włączał d swoJ gn pr• rainu t zy lud • k . S oJnłowskicgo 
l przyznaw l się cl<• sympatii dln ocJahstow, w\'dawaly ię zejściem 

na dr~i W.)'\\'TOtcru·c i rewo'uc ·jnc. Gdy \\ m11menc1 lym zmarł:! 

matka Jana Augu la, n uczyc1 lk zk ly \ •ydzi !1>wej, p1xlz.ieJająca j~o 

poglądy, zatarg między ojcem i yncm pogłęb]! się d t go •topni . ż 

opuszczenie domu prze.z , ię .1 !dynym r z.wią1„mi m trud-
ności rodzinnych. 

W 1895 podążył du W!t>dnia w którym J:ik '· wielkiej .SOCZt!W<' 

odbijał się \\ Tażnlc li\\czcsnr stan rozkładu uropcjsklego .ystemu 
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kapitalistycznego, wchodzącego w etnp imperializmu. Drobnomi zczan
stw zagr<Y.i:on • pn i po tępując4 m1>noix•li1.<icję z· strony kapitalizmu 
imperialistycznego. odpowiadal0 w nowych kierunk„ch sztuki „buntem··. 
który zrywal z tr<1dycjam· re·di;rmu k1ytycznego, odrzuca! ni wygodną 
wiedzę o świecie. szukał schroniemd pr.led 1·zeczyw1staticią w mistycz
nych albo w mistyl1ku.iąc:ch te )l"i eh „nagiej du zy", „ja7.ni", „prabytu". 
Wyrażało się w nich to zagubienie przez mieszcz ństwo sensu historii, 
ktore prowadziło d ideologu rea key jnej . 

W chv·:ili kiedy Kisiel wski zjawił •ię nad Dunaiem . .święcil tu triumfy 
dekadentyzm w.śród pisarzy, w~ród artysto\\" 1..aś i mnlan:v rozwijała 

się secesja. W literaturze i pubJicy t;ce rej wodzili: Schintzl r. Bahr, 
Altenberg i Kraus. Pełna t mpcramcntu czwórk.i usiłuj<1c< zaszczepić 

symbolizm na n t.urali7.mie, nadawnla literatu1-le i pulJlicy tyce żywe 
piętno, poruszyła zagadnienia arlysl ·czne i est •tyczne, wprowadziła 

zwyczaj dysput po kawiarniach i lokalach królowała w C.1re Central. 
stawała się sensacją stolic i nar.lucala modę ltl >racką życiu arty tycz
nemu wszystkich większych kup· k miej. kich, w strupi zalej mo
narchii habsburskieJ, dobiegającej swego nie.-;lawnego końca. Pozbawiony 
cech dawniejszego real izmu krylyczn go 1 uch ten, znamlonujący daleko 
idące oderwanie • ię twórców burżuazy 1nych od neczywistosci, glo ·it 
mniej lub więcej wyraźną pogardę dla mas, sumil st, nowisk jedn -tki 
genialnej, staczał ię na wą kie, ekskluzywne lory sztuki dla sztuki, 
będącej źródłem deklaracji fin-de-s.iecle'u. 

Jakie to Lrpov.e dla schyłku wieku XIX hasta wchłaniał Ki i lcwski 
nad Dunajem, słyszymy w prologu Karykatur, gdzie rom.1da kolegów 
Relskiego. grupa artystów i ·tud ntów obfici szafuJąca :i.argonem 
wiedeń ·kim obdarza nas próbką t.akiej z knwi:irni żywe m prz ·nie. io
nej problematyki. dy:kutowanej pi-.lez ówczesnych adeptów szlukt. 

Ibsen. Gladsto11e, Munch, Kowalewska, Mal'tC'rlinck, Nfrtzsche, Tol
stoj, Boecklin, Dostojeu•ski, Strind.b<:rg, Bebel, posloww, diabolicy, re
daktorzy, mistycy, piqta kuria. feministki. pallady:ict, nuwguni, dzień 

ośmiogodzinny, dramat parlamentarny z pr:cskoczt•11iC'm foteli, akustyka 
teatralna, barykada • pulpitów, 1 otum 11ieuf110ści. pięc absolutóu:, 
artysta-kaplanem, koniak arcykaplanem, jeżeli to wsz11stko nie .skon
czv się na powiecie to jestem gips. (Karykatury Str. 8). 

Obok Slnndbergo i ietzschego, zwla zc1.a Nietzschego, Ulozofa 
imperialistycz.nej przcm cy i amoraln~ci, ci zblazowani jpseudo-adyści 
w pomlnają w cią u akcji najczęś i j absynt, mbtykę. k bi lę-:zatana. 

Kraków, tolica kulturalna kraJu, gl podarc:w zacofaneg z partią 

socjalistyczną. wyraźnie reformi:;lycznq i ugodową. uległ dekadenckiej 
epidemii zachodu w o.stalni J d kad1ic wieh:u XI.· w bardzo wysokim 
. topniu i chciwie wciągał w slar swe płuca niez.drowc. schyłkowe 

idee zachodu, idące przez Wieden. Zaroiło się w kawiarniach Krakowa 
od długich peleryn i długich, rozcwcbranych kędziorów, od wylwor-
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nych sletó~ • i młok ·o\\' p1·et. ndujqcvch Jo i 111 gen1u 1.fJw, Kl!lelewsk1 
po tano\\ li ukaz•ic 'eh w krzywym z vierciadle alyry. na scenie. Od 
trzech la oddany do użytku Teatr im. Słowackiego, z kier. Tadeuszem 
Pawlikow::.k1m, reagował żywo na nowinki z zachodu. Jan ugust kie-
1 wał swą uwagę na tcm odcinek.. 
Znalazłszy niczadawalającą g pr cę kanceli Ly w l>iur.le adwokackim 

\\' Krakowie. 7.l.lmknąwszy ię w pokoju l'ZUC:il sit; Kisielewski do 
pisanin ·ztuk. Materia! do pierwszego dramatu wziął z własnych prze
żyć, z kata~trnf:1:. Z\\ iązanej z odcZ) tern gimnazjalnym w roku 1894. 
Praca ni do tała ·ię na ·cenę i nic byłu clrukow· na. Treścią jej były 
1 ·y Henryka Wlodzimskie o, kanc lbty adv.okack1 o, który po nle
powodzeniu w miloscl. ·kar.;mny o kl'adzi i. 100 reńskich, odebrał 

oble życie. Podział bohaterow na t,vpy zdecydowanie zie 1 przesadnie 
d bre swiadczy o niedojrzałości uutora. 

Inaczej po.zła p1 wa z drngim Pi my.'lem, /. dramatem pt. W sieci. 
Dla '\\'S}}Ólcz snych byl t.o najlep„z,\', najbardziej mt.eresujący utwór 
Kisielewskiego. Ukaz\ wal na scenie lo. o czym prawie równocześnie 

pisał na łamach sw go miesięczmka Przyby zew ki w swoim deka
denckim mani! cie pt. Confiteor. Widz<>wie podzh\ lali trafnie oddaną 
almo::.ferę dekadenckiego podgrodzia wawelskiego. P tać szalonej Julki 
niedoszłej arty t.k1-malarki, wydanej wbr~w jeJ woli za nieciekawego 
fili. tra, sędziego Rolewskiego, oraz postać Jurn Boreitskiego, początkują
cego literata. były wzięte wprnst z życia , Zachował się li.>t Kisielew
skiego d młodej dziewczyny znajdującej się na rozdrożu między 

malżeń. lw m a „ztuką. poclobne1 do ·ytu cji Julii, walczącej z filister-
kim otoczeniem Fili. Lruw naz)·wa Kl ie! wski w sztuce swej „osobami", 

artystów - ,ludzmi", z vm, że ,.o: bv" to cos nierownie niższego 

niż ,.ludzie'•. 
Urodzony satyryk. Ki idewski nie szczędzi jednak w swej ironii 

nawet „ludzi" swej . ztuki, P«!kreslając, że poza i gesty same nic 
nie znl!czą. j li id,de o praWd.l.iW4 twórczość. Oto jak charakteryzuje 
oboje S\\·oich \\ybranców w uwagach reżyserskich, które jednak wy
chodzą daleko po;o.a techniczne '-\'skazówki inscenizacyjne. 

Julia Chomiń ka, uczennica szkoły malar kiej, która od lat 20 
przeszło, tj. od chwili u.rodzenia, a raczej „wyrodzenia ·ię" spośród 

rodziny, musi.ala życ wsród „osób" pou·yżej określonych - jest cala, 
mloda kobieta. Drugi caly czlowiek, ale nie caly jeszcze mężczvzna -
ro Jerzy Boreński, mi:żcZ1Jz11a-dzieciak. Jest w latach cielęcych. 

Wraz przekonamy się, iż Julia jest malarką, albowiem ma na sobie 
fartuch malarski. dlugi, stoi przecl stalugami i portretuje Jerzego, 
siedzącego w fotelu: że Boreitski jest literatem, ale początkujqClJm, 

bo ma długie kędziory i nieostrzyżonq bródki: i kamaszki sfatygowane 
i surdut tary, choć C'Zyst11, na nosie szklelka. w ustach papieros. Po 
tym poznaje się literatów poczqtkujqcych. 



Afls: prapremleru „Kar11katur'" 

Poznamy jeszcze mlodego ma.larza-cyJana, Bronika zwanego Bacą, 

który przed U laty urodził si.; w War zaivte, obecnie .siedzi w Krako
wie, przed 1.vyjazdem do Paryża zatrzyma! się tu, tu był dla obejrzenia 
Matejki i od 3 lat codzie11111e •• jutro" u•11jeż.dża do Paryża Oprócz tego 
kocha się w górach zakopiańsk1cl1, nosi dupagę, kapelusz huculski. 
serdak i naśladuje tatrza1isl1q gw1Jrę. Na stopach balou·e lakiery, tui glo
wie czupryna. pól-krótka z zasady nie czesana, zarost mickiewiczowski. 

Dzisiaj po lnlach p1ęćd:lic ·1ęciu szyd t l\ ·o ~tlnlei l Lrafniej cd
zywa się w szkicu dramutycznym. pclnym nlt.:kłamanej pasji, w Ka
rykaturacll. Tutaj nutor wychodzi poza i.alony i lokale nocne miesz
czań twa krakowskiego, Dla ukazania nico ci moralnej ::owych „bohate
rów" prowadzi ich na przcdmiescia styka „z ludem". Nie są to 
robotnicy fabryc-.1.ni. Kraków urzędników i drobnych mieszczan był 

na uboczu od wielkich szlaków i prnblemów hi:torti. Nic d . trzega nowej 
klasy spotecznej już wówczas Ś\\ladom j ·wych celów Ciągle jeszcze 
widzi niezróżnicowany .,lud". K " ·ielewski szuka ludu wśród szwaczek, 
stolarzy, woźnych, tj. drobnego miL-szczanstwa. W dramacie ukazuje trzy 
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różne grupy; zamożną rodzinę 13-0rkowsk.ich, młodzież akademicką 

z Antonim Rel kim na c-.i:elc i „doły poleczne''. 
Biczem satyry chłoszcze w pierwszym rzędzie .. karykaturalnych" 

mleligenlów, pseudo-elitę studencką, nad-ludzi nietz.scheańsktch we 
własnym ich o sobie mniemaniu Nie budzl j~o wspc>lczucia naweL 
deklamujący o ·ztuce i piszący wiersze literat Rel ·ki tchórz bez od
wagi moralnej i. co goi. za bez poczucia odpowledzialnośc1 połecznej 

w praktyce życia, a więc równie-i jL'dnn z karykatur ludzkich środo
wL<;ka krakowskiego w •p ce fin-de-siecle , w całym tego słowa zna
czeniu >chyłkowiec. 

Co do BorkO\\' klch - rodziny 7.lemiań klej, usadowionej w m1esc1c, 
nie pozo. tawia Kisiele\\' ki 7..adnych tludzen o kh roli, odgrywanej 
w społeczenstwie. Swiadcz.ą o tym słowa tekstu, objafoiającego dialogi 
na poc:zątku aktu III. 

Jeste ·my u• saloniku pa?istwa Borkowskich. P. BMkowski po sprzeda
niu dużego folwarku, Mqdro1L·a, osiadl w Krakowie, nabyu·szy kamie
nicę. Lorcię starszą, wydal za maż nieszczę.rnwie, bo mąż uma.rl w du·a 
miesiące po slubie, córkę zabral wi.;c do domu. Stefie, mlocbuj zachcta
lo się gimnazjum; pozwolil, bo Stefie nie można n!czegn odmówić. 

Największy klt>pot z tym wisusem Ignasiem, ale mlodosć wyszumieć się 
musi. P. Borkowski lrzymu się zaso1dy: „Niecll pamięta wol jak cielę

ciem byl"', glóu·nie dlatego zresztq, że Ignasia ba.rdzo lubi. kto wir. 
czy nie bardziej od Stefy. Z żoną od 30 lat żyje w zgodzie, gospodarna 
bo jest, trochę zrzędzi/a na to życ:le w mieście, teraz mu ciągle do-

Ka111ka1ura z „Liberum Veto"' 



pieka, ii wda/ &ię w politykę i iitnq praci: ob11watelskq. na, ale kobie
cie wybacza się to, trudno się rozumiPć równie dobrze na szny<:lacfi, 
jak na pracy publicznej. Tak też państwu B'1rkowskim schodzi spo
kojnie dzień µo dniu. 

Korzystniej rysuJą się profile postaci z „ludu'': Zosia z matką. Wa
lentynowa i mimo w zYSlko nawet Wojciech Migdal. Moralna wartość 
tych osób wywodu1cych się z przedmiesć, ·wiadczy dowodnie, że 

Kisielewski wyszedł poza ciasną ·t tykę dek!•denlyzmu. Umiał świe

żym spojrzeniem objąć znacznie więcej rzeczywistości Jego postawa 
wobec zagadnień społecznych i politycznych w okresie szkolnym, 
zainteresowanie problemami ludowymi, uczęszczanie na zebr„nia to
warzyszenia socjalistycznego ,.Zjednocz ni"", wpływ działaczy proleta
riacldch z Królestwa, zaglądających czę:;to do Krakown, torował drogę 

dla tych dodatnich typów ludowych. Wiemy zrc ·zt<i. że w r. 1902 poeta 
sięgnął po temat wieJski i zaczął pisać dramat chłopski. Miał w pamięci 
okolice Tarnowa. gdzie ojciec swego cza.su posiadał kawal ziemi, 
i gdz.ie syn w dzieciństwie spędzał nieraz wakacje. Napisane zostały 
tylko dwie sceny. Język w nich świeży, bardzo barwny, w tęp ładny 

i mocny, został tylko urywek. 
Rzecz znamienna dla rnzwoju i poglądów Ki iclewskiego, że o ile 

w lnnym jeszcze dramacie z r. 1899 zatytułowanym Sonata wziął na 
warsztat znów problem młodoPolski, dek<Jdenckl, tragedię artysty ma
larza, muzyka I śpiewaczki, którzy giną z chwilą, gdy nie jest im 
dane kontynuować d7jałaln 'ci artystyczne.i, to w r. 1904, pi. ząc 
Komedię miłości i cnoty, wyszedł poza tę ciasną p1 obiema tykę 1 \',rziął 

za temat zagadnienie silnych namiętn 'ci ludzkich. 
Niedokończenie :;ztuki chlop kiej, jak i Komedii miłości i cnoty 

spowodm.vane zostało chorobą psychic:mą poety. Równie wielką bo
wiem jak powodzenie Jego w r. 1R99, byla też tragedia. która go 
jeszcze tego samego roku .potkała. 

Poeta miał wielkie plany: wyjazd za~1 <nicę, podróż do P1.1ryża, 

wyprawa do prqjaciela na Kaukaz. \\'yhral tu ost:Jtnic W listapadzic 
1899 zaraz po prerni rze Karykatur \\ Warsi"„aW1e. udr l , ię w towarzy
stwie dwóch przyjaciół przez Odes:sę do Batumu Dujechal! do Cziatury 
guberni Kutai.skiej, u stóp gór. w klcirych ojcl ~ ich przyjaciela. Wla
dysława Emeryka, ek ploutował kopalnię manganu. l\Ii j~c wość zmma 
z dziejów Młodej Polski, o tyle, że Cl.i~tut była wlasn1e celem po

dróży przedsięwziętej w maju 1901 przez Emeryka 1 Dagny P1·zyb ·
szewską, podczas której na tąpiła kh tr.igic-.ma śmierć w Tyfilisie 

Nieszczęśliwie leż 7..akończyta się ' ypr'llwa z r . 11!99. Po trzech dniach 
pobytu w Cziaturze, Ki. ielcwski :z< cz<1ł str 1nić od przyjacicil, unikać ich 
i ukrywać jakby jaką.S Lajcmnic~. Po7.a ich plecami Tlllpis;:i! o pieniądze. 

należące mu się z teatrriw rządowych ,,. Wars7..<1wic z;; Karykatury. 
a otrzymawszy Je natychmiast wyjechał do Konstantynopola. a tamtąd 
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do Paryża, gdzie stanął \\ początkach 1900 r. To nicv.'Yllumaczone 
postępowanie, spowodowane z :.tat wybuchem manii prześladowczej. 

W Czialurze wystąpiły po mz pierwszy oznaki tej choroby. która 
położyła nagle kres swietnej twórczości dramatycznej Kisielewskiego, 
a w dziesięć lat póżniej miała skazać go na pobyt w k.Iinice pod
warszawskie1, w dwadzieścia lat - na śmierć w szpitalu Jana Bożego 
w \Varszawic. 

Po roku 1R99 Kisielewski nie napisał nic godnego uwagi. Próby 
napisania sztuk o Pani Walewskiej i o Bcniow kim W\Viodty. Zawiodły 
też inne tematy uporczvwic brane na war-ztat. Gnany niepokojem 
zaczął poeta zmiemać miejsca pobytu, jeżdził z Pary-la do Warszawy, 
z Warszawy na powrót do Paryża, na jaki' czas przenió·ł . ię 7. żoną 

i córką nad morze w Bt·et.:inii, szukając natchnienia: bezskutecznie. 
Otoczony lroskliwą opieką żony, Julii z Krzymuskich. wziął w roku 
190.ł żywy udział w organizowaniu Zielonego Balonika w Krakowie. 
Próbowal również pracy dziennikar klej w różnvch pi mach w Malo
pol.sce i w Wurszawie. Zgon nastąpil dniu 29 stycznia 1918 roku. 

Jego spuścima literacka, trudna, skomplikowana, ale uderzająca 

niezwykłym l<llenlem dramatycznym, zasługuje niewątpliwie na nową 
próbę sceny. 

S. HELSZTYŃSKI 

ru.t. J. li!. Szanc ·r 
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'11•· J. Zaruba 

.. Ka1·ykatury„ 'v oczach k1·ytyków„. 
.J. A. Ki lelewski wystąp1t, jak \\ lc1domJ w 11199 r ku niemfll równu

cześnie z. dwiema sz1ukami, które .• powiadaly w~ bitny talent w·ama
topisarski. d raczej - byty już zr altzowaniem tllkich „zapowiedzi". 
I oto j<1k .Tanu August. pm.\ i tal w pi ·n· ·zym wydaniu swego sław
nego Piśmiennict1ca pn/~J.;i1•go n.~tatuic/J lat dwud:ie.stu (Lwów 1902) 
Wilhelm Fcldmun: 

C1cll11. dumny u:yswdl z krakou·sl'iej izl'ąJ stude11ckiej młodzieniaszek, 

a z whnicchem melauc/ioli;nej w::ga rdy, za ktorym się kryje bezdl ń ez 
z walk przeżytych - wy~zedl i sz.turmem ::dobyl Kraków, zdobyl War
szawę . Zdobył mlodo.'c1q przeb11jną. br.skq. przez najpiękniejsze duchy 
wymar:::o11q mlodosciq, krórej rue :ep ula nawet poza dandysa bul
wm·ou•ego„. i\!Iloduść to cu<lmt•na, irńdlo '!11u e, które l>ije meprzeµarcie. 
rozryu•a rtawet ska/11, zalewa. użyfl'la ląl.:i i gaje, perląc się tysiącami 

blasków ZL słońcu... Młodość ż11wiotou·a, tryskająca tysiącem pędów, 

marzeń. le:: s;::<"~ęścia :: l<'(JO, źc 'Żyj'. porywów t1L·órczych n,ieskoliczo
nych jak niesko1iczonq jC'Sl i<'J moc c::11cia, ·ila życw •. 1Wlndość - dusza 
naga, lt'ięc oderwana od zagadnil'H dnia, od deklamacji tendencyj 
nych... Mlodosc - drzewo osypane najpiękniejszymi kwiatami. wy
ciąga1qce bezlik ramzon, pęków, oczu do słońca, pi1qce tys1ącz1111mi po• 

rami powietrze i promienie zumiqce odwieczną pie. ń w::rastania, 
rozkwitlt, potęgi . żądne prężen.ia swych ramion. próbowania swvch sil 
w burzy i walce, rzucające światu su:ojq won, swoj szum wspanialy, 
swój widok, sily swoje, zanim rzuci owoce, a chcą od niego trochę 

gruntu, wolnej atmosfery, swobody wzrostu. Na drzewo to ludzie się 

rzucają. Nie z ;,-ickierą, l>y je od razu ::walić, oplotą je tysiącem 

kleszczy, zatrują soki, oplują pęki . 
.. Relski oszałamia się 1ak cala gromada głów rozpalon11ch, wirem 

górnych idei - niezdolny z tego chaosu wlasną u•yprou•adzić gwill2dę, 

wpada w drobny kłopot, śmieszny wobec kolizji życiowych, dla1L'iącvcłl 

Jura i Julę, i daje mu uró 'ć do znaczenia tragizmu, l'atum. Przy
garnia. Zośkę, ale gdzież u niego ten poziom ducha, ta wyższa nad 
bioto codziennosci sila niebosiężna?.„ 

Własna wina, wlasna słabość go gubi - a co gubi, tę dziewczyn(,' 
z ludu i tę drugą „ inteligencji, co jak ćmy biedne lecą do tego .~wiata, 

które im ię uśmiecha i które jest t11lko ogniem bengalskim? Czy nie 
jesteśmy igraszkami w ręku mocy wvższe; - bardzie) slepe;, bardziej 
nieubłaganej niż dusze filisterskie - w ręku mocy ciemnych, okrut
nych?„. 

To był wybuch entuzjazmu krytyka. A oto iak inny krytyk przeciw
tawił się pochwałom (Herbert Sand: Wspólczesny dramat polski. Kl'a

ków 1911. str. 141); 
Smarkateria pozerska jako równoważnik teatralizmu jest centrem 

twórc.zości Kisielewskiego. Kisielewski jest tu·órcq zbyt niepotrzebnie 
ceni.onym.„ Kisielewski mógł powstać u: czasach, w których pod11ió.~l 

swą głowę ćwierkający lirycznie gryf chimerycznego artyzmu z ca/q 
tragifarsą i karowego wyciągania swych paralitycznych rqcuk ku 
tzw. art pour art., jeśli zaś tragi/ar ·q było koturnowe, pajacou;ate 
prometeizowanie trocinowalych Relskich i Bore11skicl1, to zgoła dn
broduszną farsą było to jowialne tlo f1/Uiterskiej normalności życioU'l'J 

z jej tradycyjnymi buntującymi się córkami - orlicami i córkami -
gęsiami, nowatorami - literatami itd.„ itd„. W tU'ór~~o. c1 Kisieli re

ski.ego brak w ogóle momentóu· dynamicznego urabiania się treści 

w krystalizację pewnych wynikowych formul. Jedyną formulą, która 
go obowiązuje jest pewność, że .;,yci to taka radykalna redukcja 
wszelkiej powagi., piękna, s1ly t tragedii du r1111sztokmceyo pozromu. 
trywialnej burleski, smutnie marnej far:.y„. no a czlowiek, człowiek, 

który n.a przykład zwie się panem Relsk1m na tle teatrologtt życia 

pokurczy się, oglupieje, i ot. gotowa karykatura, którą póżn1e; apro
buje życie i która uregulowala już o tyle sprawę swego mimicry 
zyciowego, ze może od razu pow~drować do kabaretu wrsolej koszo
neryi. życia. 

Karykatury zaara.nżowaly t atr trag i z.ujących e:r-promete;ów, emeru

towanych, paralitycznych ex-i/carów, które niczego w ~ciu 11ie biorą 
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serio, bo nic poważnego nie jest im dostępnem.„ „.\It1 artu.Set·· jest 
tl'Pdlug mnie sztukq o stokroć bardziej sknncPntrowanym napięciu 

satyrycznym niż wszystkie utu•ory Ki ieleu:sk1ego i11 gr mia„. K1stell'W
.~ki czuje farsi: . u·ych bo11aterów, FPldman w „My arty.fri" na 11iq 
patrzy. W tej olbrzymil'j ró::nicy tk1t•1 nwzaprzeczalna u·yżs::osć Feld
mana. 

Kisie/Pwski jest liry ującym spowwd11ikiem farsy, Feldman otwartym 
i męsko - ::decydrm·anum jl.'J satyrykiem ... Bo cóż niby jest punktem 
wyjścia tragedii u K1.11'l tcskil.'go, In. en innym ry uje się w konturach 
Wawelu, to dla mego jawi ,ęię tt prost tv empirycznej formie paktu 
pr::ymu,,owo~ci życia. Życic jest przymu em. który możemy dlatego 
odczuć, ponieu:aż przeci11· granitou:i iego ,;zastanego" rwiemy się 

z ::agu•iq i11dehmninistyc=nego czynu - chcemy sami stanou:ić i okreś

lać siebie. Chcemy sami dzierżyć wladczq dyktaturę nad sobą. Tym
czasem wyręcza na co do tego życie - przymus ... Jednak tego wsryst
kiego nie u::naje Kisieleu·ski. 

1 cóż się dziwie. że po takich i im pod bnych kr) tkach biedny 
Jan Augu t pr1.est ł pisać, a naw t poczuł pióro-wstręt? Mocniej 
by nie w\•trzymali. 

(Wybral: JASZCZ.) 
Teatr 1953 nr 15 

.TA ' MARCl1 SZA CER 

~1iasto. któn· zrodziło .. Ka 1· ·I-at u 1·\ •• . . 
Kraków jest mia Lem. na którcg e . lC7. •oln C I lro Z f}' wuje 

. ię walka no>A egu ze starym 
Widziałem niedawnu tę zwycięską walkę. kiedy zctkn,4lt·m 1ę z. ludz

mi starego Krakowa i ludźmi 'owej Hutr, 
Ci :la1zy ludzi , starcy ni 

mankiety ;twarzaly obraz powagi 1 dy n1cz.ac iwmn J 

więc podzi\\'cm pair.tyłem na bunto\\ntków, kl >r7. 

kpić w ży\\e oczy z. bogow Krak •a, nazy\Hrno ich 

koro ni 

cmentarm Rakowickim, nie mówiąc JUZ 

mnie te romantyczne syh ·ctki kojar.cył ' 
walczącymi z przemocą 

'ie bardzo tylko wiedziałem, o co walczą dzi. 
wi<:dzieli. 

Pi.-ze o owych czasach Boy, jako o kr<1ju j 

i chmurneJ, ze szczególnym sentymentem . atyryka. 
dav:ne boJe. 

11 

wdz1e 
\\lcZ 

11.Jrz.' mim! 
zczi:ku nc~ 

Z Jak1mze 

Ci la-

ze I oni nie 

Ry u.ie z ostmścią niepowszedni o ob„e1 \\al r »W J • ka ykatury" 
Kbielew ki. W k.iżdej z nich poluuuje jaki Ira •m nt jakiś \\ ycmek 
zn dnienia, l okres , Uoclej Pol ki" 1 idea. 7. kl 1 

j ·t krytvczmc odczvlany. Młoda Pol.ska i mi 
czekają na swojego historyka. 

Trzeba sobie powiedzieć. że byly ni byl jakie cui y i nie byle 
j cy aktorzy dramatu. Władzę niemal absolutną . r wują wtedy 
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Wyspiański i Przybysze-wski. Obok nich kręci się cnly korowód postaci 
~wietnvch arty tóv. i literatów, kroczących z biegiem lat od cygań

skich kawiarni do pr fesor kich i dyrcklor>okich fot li. do lau rÓ\\ 
i Lytułów 

Ale były też postacie dzis zapomniane i bez.imienne, ~pigoni roman
tyzmu i dzieci szatana. istnienia zubtąkane, !'ZB.IDOC7.z1CC się i buntujące 

przeciw atmosferze, przeciw temu kLirnaLowi. który Boy przypi 'uje 
KoUinie Krakow kiej, mgle i . tarym murom zamykającym miasto. 
Wyznawcy Przyby~zewskiego wierzyli, że sztuka nie ma żadnego celu, 
jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbic iem abso lutu 
duszy. Mieszkali na poddaszach. czasem w pokojach umeblowanych, 
zu które nie płacili. 

Nlektó1·zy S7..C7.ęścinrze zdobywali c ś w rodzaju pracowni malarskiej. 
Wnętrz.a. kllit·e były odbiciem obyczajów zamieszkujących je ludzi, 
charakteryzował „absolutny" bezład. 

Pamiętam, że właśnie tak wyjaśniano mi znaczenie „absolutu" 
Przybyszewskiego, pokazując owe zbiorowisko przedmiotów nie nada
jących ~ię do żadnego użytku. Leżały tam papiery, częSci ubrania, 
zetlałe draperie, przybory malarskie, miednice, garnki„. Niepodobna 
\>.tprost wyliczyć rzeczy, które z biegiem miesięcy czy nawet lat za
rastały kurzem i przybierały wspólny tajemniczy i straszny kształt. 

Do dziś dniu znam jedną taką muzealnie brudną pr.icownię-rezerwat, 
której naprawdę nie można dać innej nazwy niż „absolut". 

A sami aktorzy dramatu ... 
Ubiory ich były pretensjonalne, ge:;ty pozer kie i w tej pozie za

klamj'\van się tak 7..apamięt.ale, ze umierano nawet w stylu epoki -
po dekadencku. 
Smierć w swiecie cyganerii była ulubionym lematem literackim 

i plastycznym. Dla dreszczu inscenizowano komedianckie pogrzeby 
Upiornosc dodawała smaku dosyć bezcelowemu życiu. A może raczej 
cala La żałobna maskarada służyła okre 'lonemu celowi, byla chęcią 

zdziwieniu i zaimpono\l'ania przede w zystkim ov.'}'m pozornie po
gardzanym burżujom. Nie sama tworczolic, ale akcesona nędzy i dziw
ności byly wabikiem dla snoba. Snoba w gruncie rzeczy spragnionego 
sensacJi. której dostarczali mu „dekadenci". 

Tak więc mimo wrogich mt1ni!estach z b u stron , zamilowania, 
a czasem intere;y dekadenta i snoba były zgodne. 

Aby zrozumieć ten paradoks wy ·tarczy zajrzee do mieszczanskiego 
salonu 1 przysłuchiwać się domowemu koncertowi w czwartek czy 
poniedzialek każdego tygodnia. Cóż za straszny obraz. śpiewające 

panny na wydaniu. akompaniujący urzędnicy niższych szczebli i ziewa
Jąca w udanym z.a.chwycie gromadka n iezmiennie tych samych gości. 

Wszyscy cierpieli nieludzko, a1e nikt nie miał siły przerwać tej tortui-y 
nudy Unosiło się nad tym światkiem głębokie prze!iwiadczenie o bez-
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celowości każdego odruchu buntu, pocie:>zny fatalizm życia miesz
czanina, który dla jałov. "ci swego istnienia usiłował znalezc "''Ytłu 

maczenic w „prawach" k nca wieku, \\ pad,tjących J•tkoby 7. prze
strzeni międzyplanetarnych . mul kach scl1 ·lku cpoki. Był ,o lslolnie 
schyłek epoki. 

Ale podobnie jak CL.łowiek umiel'ający ni, \\'i..,r/.y n. JC7..ęsciej w m żl!

wosć wojcj śmierci, tak m ieszc1.anin nn pn.elomie ·tuleda me 
zdaje obie . prawy z nadchodz<1~e.1 katast1 ofy. z t'OI az w1ęk.szym 

uporem broni się przed m poku.iącym1 odglu: mr nudchodz<1cymi 
z „K róle:; twa"', wydn\'iwa i lekceważy krak m• kich „\Vickciw socja
li -tów", 7..amyka szczelnie okna dusmego mi .~lJmnia i w. ród plu zów. 
złoceń i zasuszonych palm szuka złudnej wiar}' w wiecznotrwalosć 

świata posiadaczy. 

Ruchy :połeczne byly naprawdę grozne, cy an..,ri.i strru.zyła po 
.,tinglach" i ka\\'iarniach. Padały lu słowa knvawe. ale najczę ·ciej 
:wpo;lyczano je z apaszowskiej pwsenki paI}'"ktej. 

!\-foie . obie więc mieszc7.anin pozwolic: bez zbytnie~n I •ku na pro
tekcjon;1lny stosunek do artysty. cza ·mi nawet na mecenas stwo. 
Oczywiście na mecenasostwo połączone ze spekulacją na przyszłą 

i.lawę p1otegowanego. 
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I znowu w fym popieraniu twórców odzywała ię zabawna nula 
nadzi i. ż prot :;ownny rnriże d stąplć zn. zezy tu pocho\\ nn1a n" 
w grub· eh Ul lużon\'ch n t Sknlce. 

Protegowano wu~c mlodoci n) eh eniuszy. czru;ern na\\ el zaprru.zano 
do domu. oczywiM:ie z znchowun;em pewnych o~trożn 'ci. Je t w isto
cie cos rene_an ·o" gi w tn o f rze uwcz nego Krakowa. 

Szcwgolm· t<> byl . 1 c~an~". w klorym r ilę Mcdycew;zy OOf:IYWah 
ubogie karykutury w rod7.1JU pun twa Borkow!>kich. 

Wydaje mi się, ze owa IL'genda „MlodeJ Polsk • o sentymentalnym 
cukierniku, o \\łasc1ciclu kl idu forlepianów, składającym w darze 
fot·L ,,ian Przybyszew k11 mu, leg nda tm< ·tery zez gólnie ~pt-lYJO

Jąc j r07\\ jowi z.tuki o lama nnjc~sci j d bt·z' przpmv [anq pe

kulac.ię. 

Atmo iera budzi la r;,czl'J pr.l ~iw. T n ·przeciw wypowrndał się 

w z.tuc . choć dł \\lly go ·11„ tok1.1cJa, mieszczań t\\o i kler, a gla. kał 
i 1ozladm\ywa p1 z biegły uaędowy .Hb •ralizm". 

WyJ:.cia -; tej zukano jak Rydel, Te maj er, czv Wv ·pl n
- w chncie bogatego chłopa .,Piast:.1' 

Dr a prow:-idzilu n 1 K!O\\odrze Czarną Wi ś i Ludwinów, p17ez 

przed mi cia. n man. z pt z1.."Clrni ciem konczy1 się zresztą najczęscicJ 

:l.alosnie. 

Owocem jego jest kilka wodewilów Jak: Królowa Przedmie~cia 

i Krou·od rskie zuchy, któ11:' w m:eszc.zailsk1m Krakm.ne Lały s1 • 

niemal narodo\\ yrn w ido \'i ki• rn. 

Probl m bohatera łx:iąi.pne int l.igencko-arty tycznym swinlo-
pogląd m. który uwikłał się w romans z przedmi clern. to kontlikt 
dramatyczny KaT11katur Kisielewskiego. 

Muwię tu .. przcdm!L':cie '. bo Ki. i >lewski nie i·ozumial zagadnienia 
klasy robotniczej, proletai iatu. Koniec spole<:zny sztuki je.>t daleki. 
jak czasy w których po\\'!>tala. 

Kisiel v kl nie znajduje rozwiązania sytuacji, dr:imat po taci jest 
wyzuty z nad.z.ici, jak klasa. którą reprezentują. Toteż może trudno 
byłoby cizi' pakz1..'Ć na tę sztukę ~dybyiimy nie znali epilogu, który 
zostal napisany przez hi torii,:. To nie zburzenie starych murów obron
nych, ale zbudo\\anie nowe o mia! ta pracy obok Krokow . zdecy
dowało o zwycięstwie rnlodo'c1 i ostatecznej kię ce krakowskiego 

dekadentyzmu. 

Jest w tym coś 1 d snego. że na ter nach wsi „Mógila" powstaje 
.,Nowa Hut.'.l" - mia to ·ocjalistyczne miasto młodych. Z pei ·pek
tywy naszego zwycię:.twa możemy z u 'miechem obserwować korowód 
Karykatur, tych w pclerynach i tych w tużurkach, widma tarego 

Krakowa. 
J. M. SZANCER 

Z WARSZTATOW P. W .. T. 1 F. 

O. Wilde „BRAT MARl\'OTRAW1"1Y" 
8cen. J. /I!, Srancer r t. ,\I Kaniewska 



KIEROWNICY DZIAŁÓW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN Biiq-KOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
JÓZEF PIKORA 
JÓZEF MARLJCKI 
G E R T P Y D D E 
TERESA GAWRYSIAK 
IGNACY KOŁODZIEJCZYK 

Kostiumy: 

MARIAN JóZWICKI 
HELENA KOŁODZIEJCZYK 
HENRYK ZWIKIEWICZ 
HENRYK KISZKA 

Charakteryzacja: 

ZDZISLAW PAPIERZ 

Brygadierzy Sceny: 

STEFAN 
FRANCISZEK 

OL.CZAK 
ZURAWSKI 

Kierownik OśwleUenla. 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Z...ca Kler. Oświetlenia: 

IRENEUSZ GOLEC 

Kierownik Gospodarczy: 

WIKTOR SERA PIN 

Klerownik Biura Organizacji 

Widowni: 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKI 

Kierownik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny Księgowy: 

STANISLA W GA WALKIEWICZ 

Biuro Organizacji Widowni - Lódź, ul. Obrońców Stalingradu 
0

21, 
tel 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

Teatru Rozmaitości (na miesiąc wcześniej),w godz. od 8-16, 

Kasa Teatru Powszechnego czynna priez. cały tydzień od godz. 10-13 

i od 16 do ro:z;pocz.ęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -
tel. 350-36. 

Kasa Teatru Rozmaitości czyn.na w dniach przedstawień od godziny 
10-13 I od 16 - do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-H. 
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WIELKI DOM OBUWIA 
P.S.S. ART. PRZEMY LOWE - W ŁODZI. UL. PIOTRKOWSKA 111 

_..., ---------

prowadzi PRZEDAŻ OBUWIA 
Hll;SH.IEGO 

Dlł.HSlllEGO 

I DZIEClll;CEGO 
hk1 c:.h wzorach, rozmia-

g tunkach na podach 
k01 zan eh i zast •pczych na 

\\ z.y i por roku. 
Klienci znajdą tam obuwie wg 
S\\ o eh . o zeb od tanich gatun
kó\ • do luk ·u,o\ eh włącznie. 

Na mi j cu czynne punkty po
„zerzanla obuwi or z naprawv 
obuwi na od eh órzan.)·ch 
i za. t<:Pczych. 
Patronat WoJewódzkiego Przed
. iębio1 twa Handlu Obuwiem 
dbać b 7.ie o t le, pełne za
opatrz.en! kl pu w pełny a or
t~-rncnt obuwia. 

:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·: ··················· „. • ... ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.············ ::: : ::: : : : : ::::::: ~~ . ·~· .... ··:·: ·:;:::::::::;::: ::::::::: :; :: ; : :;: : :: :; : ;:::::: :::::::::::::::::::: ················· . •.·.•.•.·.·.·.·•·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.••·.·•·••.•.·.·.·.••·. •• • • • • • • • ~ ••••••••••••••••••• • „ •••••• ' • • • • • • • • - •••••••••••••••••••• „ ••• ················· ~ „. ·„· ....••••.•..•.•..•. 
·:·:·:·:·:·:·:·: •• „ •• • ·=·= ·=· :·:.:. :-:·: ·=·=·=·=·=·=· 
:·:·:·:·:·:·:·:· „ • ·„ .••. :·: ·=·=·=·=·= ·= .·.········•··· -. ·„·.· . . . . . . . . 
mmtf PAŃSTWOWY ZAKŁAD UeEZPIECZE. 
:::::::::::: ...... . . . . . ' .. ' ... ···•······· ..... 
··········· ..... ..... . . . . . 
:::::::::· .... •.·.·.·.· ········ 
~:~:~:~ 
······ . .. •.•.•. 
:·:·: .·.· . .... 
•:•,' 
:·: ... 
•• .. 

PROWADZI 
UBEZPIECZE, "IE OD OGSJ , KR DZIEŻY Z WŁAM,,„ 
NIEM I RAB~KU RUCHOMO •. CI DO,JOWYCH 

Ubezpieczenie obejmuje: urządzenie mieszkania i przedmioty 
o·ob· tego użytku I ZAPEWNIA POKRYCIE DOTKLIWYCH 
STRAT SPOWODOWANYCH POŻAREM LUB KRADZIEż.i 

SKŁADKA ROCZNA WYNOSI ZALEDWIE ZŁ 2 
OD KAżDEGO 1.000 SUMY UBEZPIECZENIA 
Zgłoszenia przyjmują upowa.żmeni ajenci, J>QSia.daj. oy legi
tymacje oraz be-Lpo5r nio O d d T i a.1 dla m. Łodzi 
AJ. Ko'oius--zki 57 
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SZYJE ODZIEŻ 

N A R A T Y 

SZ.YBKO I SOLIDNIE 

PUNKTY USLUGOWE· 

1. Piotrkowska 28 
2. WSIChodinJa 7S 
3. PiOUil:O\\ '1 

4. Główna 61 
s. ltzgowsll.a &S 
6. :>lowomlt>J 5 

7. . "a\\rot ta 
8. • "&\\TOt 39 

9. Zbocze u - Stoki 
10. Alldrleja 21 

ko ka 121 
lrkll'\\ ka 161 

Wlęckowskit> o 4 
,J a<'.za. 15 
"I Ul~ ma 15 

J6. Jara.:-za 3 

n. ;";a.\\ rot 8 

SPRZEDAŻ 

1. PlotrkoWSka 61, 

2. Piotrkowska 167, 

tel. WHIG 
324-73 

" 236-61 

230-17 „ 402-29 
320-85 

2ł2-13 
„ 226-63 

•• 380-67 

„ 381-48 
301-47 

„ 235-29 
„ 242-3~ 

2H-t5 

,. 238-M 

" 316-o2 

Okry<'ia l ubiory dam. i męsl<le 

„ „ 
dzlednno 
Okrycia l ubiory dam. i męskie 

dzi~inne. "' 
Okry la i Ubiory dainskie i ruęskle 
O kry<'la d.am:;.kle i mę. kie. od:zież 
. luź.bowa. 
Okrycia dam. i mę!ikie 

,, „ " 
J>ła&:l.<'Ze J>(llJ>el owe. 
Okr)oia dam. i męsikie 

~ l)<'Cj aln4Mć : 

I służbowe 

,, „ ,, „ 
Suknlt> damskie: wlec.i:orowe, slubo.e, 
I n kl1Zd4 okazję. 
li.aft. bieli.zna dams.ka, suknle. bleU:ma 
pościelowa. 
Suk.nie damskie I dz.lecl:mle. 

.A RATY KONFEKCJI GOTOWEJ 
W SKLEPACH: 

td. 236-61 Sprzed&t: ubiorów i oilrYć JlMl9ildch 
I damsk.lc.h. 
Sprzedał: ubiorów okryć IDę8lldeh 
I damM:kh. 

Zakłady Gra!I=e RSW „Prasa" - Lód.t, żwirki 17. zam. 1213. 
N. 2000. IV. łll. L-12/li47 




