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RÓŻEVVICZ 

KTO JEST 
.POETĄ 

poetą jest ten który pisze wiersze 
i ten który wierszy nie pisze 

poetą jest ten który zrzuca więzy 
i ten który więzy sobie nakłada 

poetą jest ten który wierzy 
i ten który uwierzyć nie może 

poetą jest ten który kłamał 
i ten którego okłamano 

poetą jest ten który jadał z ręki 
i ten który odrąbał ręce 
poetą jest ten który odchodzi 
i ten który odejść nie może 
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( ... ) To, co najwazmeJsze dlań, poeta mówi 
w poezji. Poezja liryczna jednak, także ta wy
bitna (a może właśnie ta wybitna) nie jest 
miejscem na rozmowę. Jest monologiem raczej 
niż dialogiem, monologiem skierowanym często 
do pojedynrzego adresata, pragnie go przeko
nać, vvytłumaczyć mu coś - zgoda. Język 

jednak poezji lirycznej (nav.ret tej „sprozaizo
wanej") jest odrębnym systemem samym dla 
siebie i rozmówca musiałby podjąć dyskusję 

wewnątrz tego systemu, odpowiadać Różewi

czowi wierszem różewiczowskim, jego obrazo
waniem, jego rytmem, sposobami kojarzenia 
itp. Oczywiście nie jest to możliwe i jeśli praw
dą jest, że wiersze bronią się same, to również 
prawdą jest, że poeci bronią swoich wierszy 
mową niewiązaną. Próbują wtedy formułować 
swoje refleksje w innym porządku niż porząde 
ich wierszy. Próbują wyjaśnić nieporozumienia, 
które otaczają ich poezję . Próbują także wy

jaśnić sobie sam ym , co czynią właściwi e, pisząc 

poematy, po co to czynią i komu . 
( ... ) Dla Różewicza poezja była zbyt często 

pięknym kłamstwem by nie stawała się wro
giem prawdy, kłamstwem perfidnie używanym 

przez polityków. Może nie być zdolna do pro 
jektowania nowego oblicza 'wiata, bo zrodziła 
się nie w nowym pięknym świ cie, ale w oto
czeni u rozsypującej się, gnijącej cywilizacji. 
Praca poety jest daremna, bo poezja rozsypuje 
się wraz z cywilizacją, z dawnymi formami 
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kultury, które utraciły spoistość. M'iędzy poe
zją, a tym, co nią nie jest, nie ma ostrej grani
cy. I, co więcej, nie trzeba takiej granicy prze
prowadzać, odrywać poezji od życia codzien
nego, . codziennych postaw życiowych autora. 
Nie jest bowiem poezja czymś danym z ze
wnątrz, żadną formą iluminacji. Poezja nie 
przezwycięży sprzeczności, mieści się w sprzecz
nościach, klęskach, absurdzie współczesnego 

życia, a na pewno nie przezwycięży śmierci, 

która jest losem nieuchronnym i nie trzeba 
udawać, że nie jest losem tragicznym. Poezja 
jednak, jeśli chce być (a jej istnienie jest stale 
zagrożone, zaprzeczane, kwestionowane), musi 
stanąć po stronie współczesnego świata i współ
czesnego człowieka, po stronie kryzysu, owego 
Nic, które nie jest jednak nicością, jest bowiem 
sytuacj,ą współczesnej cywilizacji, żyjących 

w niej, kochających, cierpiących, walczących, 

poddających się i nie poddających zarazem ab
surdowi ludzi. Poezja ma być blisko człowieka, 
tego rzeczywistego realnego, a nie zaprojekto
wanego w utopijnej przyszłości, wtedy będzie 
humanistyczna, tylko humanizm może przynaj
mniej częściowo usprawiedliwić jej istnienie. 
Stara poezja umarła, tak jak umarł stary świat 
w swoim porządku. Nowa się jeszcze nie naro
dziła, albowiem człowiek współczesny nie od
czuwa narodzin nowego porządku świata . Nie 
ma więc poezji, ale jednocześnie trzeba ją upra
wiać, bo choć trudno mówić o „.porządku, to jest 
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czlowiek działający, kochający, cierpiący, 

przyjmujący lub nie przyjmujący do wiadomoś
ci absurdu svvej sytuacji i sytuacji ludzkości -
człowiek wartość najv,ryższa. Człowiek ten dzia
ła według pewnych norm, które odczuwa jako 
uczciwe lub działa wbrew nim, jest porządny, 
<-:i.lbo jest łajdakiem, \Vie o tym. Ethos poezji ma 
być ethosem tego współczesnego człowieka , 

znajdującego się we współczesnej, nader trud
nej sytuacji. 
(„.) Dla Różewicza poezja jest oczywiście także 
szukaniem wśród przeciwieństw, tyle że jeśli 

istnieje rozwiązanie tych sprzeczności, jest ono 
w Życiu, a nie w Poecie, w rzeczywistości, któ
ra zawiera prawidła moralne, głębsze niż prze
żywająca się kultura, gnijąca cywilizacja. Od
rzucając, z bólem, tak z bólem wszelkie tran
scendentne wobec życia odniesienia, podmiot 
liryczny Różewicza stwierdza, że szukać tych 
prawiqeł może tylko w dostępnej poznaniu rze
czywistości społecznej, jawiącej się jednak 
współczesnemu poecie jako gnijąca cywilizacja 
i przeżywająca się kultura. Jako „spadanie" 
cywilizacyjne i „spadanie" osobnicze, egzysten
cjalne, ku śmierci. Ta forma, w której pokazuje 
się człowieczeństwo i człowiek, to właśnie owo 
Nic, które jednak jest wartością, nie jest nicoś
cią, bo jest bytem społecznym, w którym żyje
my, jedynym życiem prawdziwym i autentycz
nym. 
Dla Różewicza rozwiązanie sprzeczności istnie-
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je w życiu, a nie w poecie, przeto z nieufnością 
odnosi się on do wszystkich szybkich, cząstko
wych syntez poezji, dlatego gotów je odrzucić, 
jednak, pisząc wiersze, stale tvvorzy takie syn
tezy, stale spotyka się niejako w sobie z po
czuciem radości, z poczuciem syntetyzującego 

w pełnię, oczyszczającego uczucia estetycznego, 
które przeżywa nie tylko odbiorca dzieła sztu
ki, ale przecież w stopniu nieraz wyższym 

i oczywistszym, w wielu szczęśliwych chwilach 
swej twórczości, przeżywa je autor. Zrezygno
wanie z jednej zasady kompozycyjnej1 na rzecz 
drugiej, z małej metafory na rzecz dużej, z jed
nego tropu na rzecz innego niewiele daje. 
Wszystko to niejako samo rozwiązuje się (dzie
je) w wierszach, wszystko to rozwiązuje się 

w paradoksach, grotesce, rozłożeniu ról, wielo
głosowości liryki. Lecz przecież liryka, zwłasz
cza poety tworzącego własny styl, własny język 
dzieła, jest jednolita, nie jest dialogiem, lecz 
monologiem, jest przyjęciem jednej, określonej 
stylistycznie („małą kamienną, nieubłaganą 

wyobraźnią') roli. Rozłożenie ról oczywiście 

występuje w dramacie i dlatego też dramat 
okazał się w pewnym momencie konieczny, nie 
wypierający, ale wspierający wypowiedź li
ryczną, już od chwili, gdy do „Zielonej róży" 
została dołączona , ,Kartoteka''. 
„Przygotowanie do wieczoru autorskiego" jest 
komentarzem do własnej twórczości, refleksją, 

zbiorem wspomnień, pomysłów, pokazaniem 
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swcich wierszy (nie dokcńczonych, nie mają
cych j sz ze koniecznej, acz siłą rzeczy kłamią
cej formy) S\vo'ch obrazków scenicznych, swo
ich ol mik itp. J es pokazaniem bólów i utra
piEń, d ienniki"m poufnym, S\.voich drażliwo~ci 
autor~kich, swoich kom Jleksów zapładniają

c eh poezję i ob_· ną przed wmavvianiem przez 
krytyk·~ kompl ksów, do których poeta się nie 
poczuwa. Jest nade wszystko wyrazem (uza
sadnione j ni stety) obawy, by poezji tej, która 
wyraża jasne stanow:sko stylistyczne i formuje 
'.vlasny pogląd na świat, nie zamykano w for
mułki , by nie „chwytano za słO\vo" poety, któ
ry jest jasny w sformułov.raniach, ale nie jest 
doktrynerem wobec własnej poezji, który ma 
prawo jednym słowem, by nie traktowano jego 
wypowiedzi na zjazdach i felietonów w oder
·waniu od ·wierszy, dramatów i prozy, zmieni9.
jących się, pcszukujących, dziejących. 

10 

Hl°>}. i-:\\ ir. z 
POEMAT 

PATETYCZNY 

Opluli poetę 
przez wieki będą 
wycierali ziemię i gwiazdy 
przez wieki 
będą wycierali własne twarze 

Poeta żywcem pogrzebany 
jest jak podziemna rzeka 
przechowuje w sobie 
twarze imiona 
nadzieję 
ojczyznę 

Poeta okłamany 
słyszy głosy 

słyszy ~wój głos 
rozg'ląda się 
jak człowiek w nocy 
obudzony 

Lecz kłamstwo poety 
jest wielojęzyczne 
i ogromne 
jak wieża Babel 

jest monstrualne 
i nie umiera 
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„Ciężki i pusty leżę znów pod ścianą. 
Nie obchodzi mnie to, że sąsiedzi mają rozryw
kę. Grube stare kobiety złożyły ręce na brzu
chach i patrzą na mnie. Kiwają głowami, 

mówią do siebie i patrzą na mnie. Ja siedzę 
przez kilka lat pod ścianą, nagle wstaję i biję 
w nią głową. Na czworakach trzymając trój
kątny pysk w przednich łapach mówię do ścia
ny. Podkręcam wąsy z drucików i zapałek, po
trząsam łańcuszkiem. Śpiewam do sciany. 
Wszędzie są za.sadzeni męczennicy, w paździer
niku, w listopadzie wypuszczają białe pędy 

z ziemi, tłoczą się i plączą pod nogami. Żywi 
męczennicy zderzają się z umarłymi. Wybucha
ją sprzeczki, leją się łzy, słowa. Wreszcie wszy
scy razem wmurowują w ścianę tablicę z na
pisem. 
Kładę się pod ścianą. Spię długo między ze
schłymi liściami, starymi afiszami, butelecz
kami. Czasem biorę garść ziemi i popiołu i po
sypuję sobie głowę. Chcę coś powiedzieć do 
tych kobiet albo do siebie. Milczę, bo cóż moż
na powiedzieć"· 

„Spojrzenia" - po dziś dzień summa prozy 
poetyckiej Różewicza - zaczynają się od obra
zu pt. „.Ściana". Zwracano już parokrotnie 
uwagę na bardzo ścisły związek "Spojrzeń" 

z „Kartoteką", nie podkreślano chyba jednak 
dość wyraźnie znaczenia "Spojrzeń" dla c a ł e j 
dotychczasowej dramaturgii Różewicza. A prze
cież kolejne ustępy i rozdziałki tej najznako-
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mitszej u Różewicza prozy można by wręcz ~ 
obok tłumu cytatów poetyckich - wpisywać 

metodycznie jako motta do wszystkich_ jego ko
lejnych sztuk. 
( ... ) Pod tą \,vięc ścianą dzieje się dramat i gro
teska. I jest to dramat nieustającej, intensyw
nej pamięci. I jest to groteska martwych lub 
udających życie rekwizytóvv - słów, postaci, 
formuł, sloganów, konwencji obyczajowych, 
moralnych, światopoglądowych, artystycznych, 
całych wreszcie obszarów kultury - anachro
nicznych i niby współczesnych. Przez pokój 
Bohatera „przepływa" więc nie tylko ulica, ale 
i wszystkie skomprymowane motywy, wszyst
kie uporczywe obsesje całej liryki Różewicza: 
okupacja i „różowe ideały poćwiartowane'', 

okresy „błędów" i kociokwiku, klaskania 
i zgrzytania, krwawy nonsens naiwnych zasad 
ubiegłowiecznej e.9.ukacji i jazgot krzykliwy 
ogłupiających zjawisk „kultury masowej", 
i nareszcie to nieodmienne urzeczenie zm ło

wą, materialną postacią świata - jedynym po
noć oparciem, jedyną obroną przec:F abstrak
cji, która jest śmierc ią. W t 1m sensie jest to 
więc także „kartoteka" liryczna Różewicza. 

' 
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IH)ŻE\\ ICZ 

NIC 
W PŁASZCZU 

PROSPERA 

Kaliban niewolnik 
nauczony ludzkiej mowy 
czeka 

z pyskiem w gnoju 
z nogami w raju 
obwąchuje człowieka 
czeka 

nic nadchodzi 
nic w czarodziejskim płaszczu 
Prospera 
nic z ulic i ust 
z ambon i wież 
nic z głośników 
mówi do niczego 
o niczym 

nic płodzi nic 
nic wychowuje nic 
nic żyje dostatnio 
·w niczym 

nic czeka na nic 
nic grozi 
nic skazuje 
nic ułaskawia 
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B OGI W A U REOLI 

„Ojczyzna" p. Sardou, olśniewająca wielkimi 
efektami z wprawą i zręcznością wywoływa
nymi, czyni wrażenie eleganckiego salonowca 
naszych czasów przebranego w zbroję ryce
rza. Tło, główne motywy i psychologiczne 
założenie, jak gdyby dla współczesnego stwo
rzone dramatu, grzeszą konwencjonalizmem, 
często nawet nienaturalnością i naciąganiem, 
stanowiąc założenie tragedii historycznej. 
Co też już literatura naszych czasów ;\·a
gami małżeńskimi nie czyni - najczęściej 
przedstawia je w kształcie wielkich uszów, 
czasem je złoci poczciwością i dobrodusznoś
cią; tym razem p. Sardou ozdobił je aureolą 
patriotycznego męczeństwa, zaparciem się 
ha!'1by męża dla ojczyzny. Założenie to wy
daje się nam jeśli nie fałszywym, to wywołu
jącym pewną ckliwość. 

( ... ) P. Wardzyński ,który w salonowych ro
lach razi niepewnością siebie w ruchach 
i wymowie, skoro tylko przebrany w kostium 
i ma rolę nieco dramatyczniejszą, robi nader 
korzystne wrażenie ( ... ) 

Czas nr 220, 27 IX 1870 

KŁOPOTY Z ŁOTREM 
AMBARAS Z PULKĄ 

Gra p. Bendy (Józefa, w „Katarzynie Jagiel
lonce"), szczególniej mimika i owo ciągle zgi
nanie się i płaszczenie, które miało cha
rakteryzować łotra było przesadzone, zakra
wało na karykaturę i udawanie było widocz
ne. W ogóie nie obeszło się bez przesady 
i pewnej afektowanej patetyczności. ( .. )Innym 
zlyrn przyzwyczajeniern, z jakim często na 
nas.zej scenie się spotykamy („.) jest nagle 
w toku spokojnej mowy podnoszenie, a ra
czej wykrzykiwanie pewnych wyrazów, aluo 
calych fraz; powiadamy: wykrzykiwanie, 
rzeczywiście 11ie ma 10 takirh r azach żadnego 
stopniou:ania w podnoszeniu głosu, tylko na
gle jakby z pistoletu wystrzelone, wylatują 
ad captandam benevolentiam np.: „Polka 
nigdy slowa nie lamie'', albo „krwi Jagielloń
ska' i tp. Podnieść podobne ustępy nieraz 
należy, jednak nie nagłym krzykiem, na któ
ry spokojny słuchacz nieraz wzdrygnie się 
na stołku; jest sila inna, wewnętrzna, która 
bez hała su daleko większe robi wrażenie, sila 
należycie pojętego i duszą przeniknionego 
słowa. 

czas 1863, nr 241 

NIECHĘĆ DO WIDOWISK 
POWAŻNYGH 

Publiczność, zwłaszcza jej część zasiadająca 
w lożach, nieobecnością swoją dowodzi, że 
oparta na upr zedzeniu niechęć do widowisk 
poważnych, do odbierania silniejszych wra
źeń budzących głębsze myśli i głębsze za
stanowienie się nad życiem - dotąd jeszcze 
silnie jest zakorzenioną. 

o .. .le, Kalina 1869 nr 29 

ZADANIA AKTOI:OW W NOWSZYl\I DRAMACIE 

z charakterem, jaki przybrał nowszy dramat, za
danie artystów także uległo zmianie; tradycja sce
niczna już tu niewiele pomaga a nierównie wię

cej znaczą studia z natury, brane z różnych 

\<arstw otaczającego nas społeczeiistwa. Aktor 
musi się zrobić tak naturalnie prostym, tak 
w swoich 1·ucbach swobodnym, jakby nikt na 
niego nie patrzał, a w mowie tak dalekim od 
w•zelkiej afektacji i elegiczności, jak bywają lu
dzie z tej afery, gdzie śmieszność graniczy 
z śmiertelnym grzechem. Gra w rozumieniu tea
tralnym jest tu prawie niemożebną, a jednak grać 
trzeba. 

Czas nr 42 z 21 II 1871 
Niewiasta 1861, nr :;o 

NIE CHICHOTAĆ!!! 

Zrobić musimy tę uwagę kilku szczególniej 
artystkom i artystom, iżby zaniechali nadal 
chichotania na scenie, dowodzącego nie tyle 
lekceważenia publiczności, ile nie dającego 
jej na chwilę zapomnieć, że gra, którą widzi, 
jest tylko naśladowaniem rzeczywistego 
życia. 

Niewiasta 1861, nr 50 

LIST MODRZEJEWSKIEJ 

do SIERZPUTOWSKIEJ 

Zakopane, VII 1872 

( ... ) Czytam i robię szydełkiem. Mama jest ze 
mną, wobec czego nie jestem całkiem sannot
na. Teraz wlaśnie czytam „Jak wam się po
doba" Szekspira. Tlumaczenie zle; ale sztuka 
jest najpiękniejszą sielanką i mam nadzieję, 
że kiedyś w niej zagram, chociaż bardzo 
wątpię, czy moi warszawscy bliscy przyja
ciele byliby radzi widzieć mnie w kostiumie 
chłopca, bo Rozalinda nosi strój pazia. Jestem 
pewna, że Tobie by się to nie podobało. Znam 
Twoje uprzedzenia, a jednak, a jednak -
mogę zerwać więzy skromności i ukazać się 
w nim. Ty się nasrożysz, oczywiście, ponie
waż Ty i niektórzy moi przyjaciele widzą we 
mnie mniej więcej ladnq kobietę, żonę arysto
kraty. To, że jest ona artystką, to sprawa 
drugorzędna, cenne uzupełnienie dla ozdoby 
pani Chłapowskiej, której nie chcielibyście za 
nic w świecie zobaczyć za rampą, ubraną 

w trykoty. A jednak zapewniam Cię, że wy
glądam w męskim stroju zupełnie przyzwoi
cie. Grywałam takie role już przedtem. Moim 
zdaniem ja jako kobieta z towarzystwa zaj
muję swoje stanowisko tylko dzięki tytułowi 
mego męża, ale uważam swoją pozycję arty
styczną za wyższą od towarzyskiej, jaką zaj
muję. Mój mąż podzieta mój poglqd, inaczej 
nie pozwoliłby mi zostać na scenie. 

Korespon..llłnc;a Modrzejewskiej, 
t. 1, s. 208-209 

MONALDESCHI W 1845 R. 
•Vystawa dramatu Monaldeschi przepełniła sal~ 
v.idzów aż do natłoku. Wspomnimy na innym 
miejscu o tym wzniosłym dramacie i grze artys
tów, tu nadmienimy tylko tyle, że starannośe 

i przepych z jakim dzieło to wprowadzono na sce
ne naszą, w niczym nie ustępuje najpierwszym 
teatrom europejskim. Znawcy podziwiali wytwor
ność dekoracji. Widok przystani morskiej, sali 
królewskiej z biblioteką w głębi, sali tronowej, 
pokładu okrętowego w akcie czwartym i perspek
tywy na pełne morze tudzież w dali przechodzą

cych okrętów, na koniec sali gotyckiej w akcie 
i:-iątym trudne S'! do opisania; trzE•ba je widzieć 
okiem równie bystrym i znawczym, jak mistrzow
skim i śmiałym jest pędzel ich twórcy Gropiusa. 
De złudzenia był cały akt dziejący się na pokła_ 
dzie okrętu, powiększał Je szczególniej posępny 

i uroczy śpiew majtka na szczycie głównego ma
sztu siedzącego, którego głos z góry spadał i aż 

do duszy się wdzierał. Melodramat do tej sceny 
przez dyrektora opery p. Szlagórsklego ułożony 

i z precyzją wykonany zjednał mu najżywsze za
dowolenie publiczności; a piękny głos pana Ha
ganowskiego, któn•go za każdą zwrotką tysiączne 

okrywały oklaski, dopielniał reszty tego czaro
cłziejskiego obrazu i spowodował po czwartym 
akcie entuzjastyc~ne przywołanie szacownego śpie-
v.raka. 

Gazeta Krakowska 1845, nr 10 

llEWYROZIMIAlA GORLIWOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORCY 

Artyści dramatyczni mimo w ogóle najlepszych 
chęci, znakotego niektórych indywiduów usposo
bienia i talentu, niemniej natężonej pracy, często, 
a szczególniej zaś w pierwszych wystawach sztuk 
n.owych, dopuszczają się różnych uchybień. To pa
mięć ich zawodzi, to nie zgłębiwszy dokładnie 

przedstawionych charakterów takowe mylnie poj
mują lub niedostatecznie wyrabiają. Przyczynę 
tP.go żadnej innej okoliczności przypisać nie moż
na, jak tylko bezwzględnej i niewyrozumiałej gor
liwości samego przedsiębiorcy. Obok licznych re- ' 
prezentacji w ci'!gu miesiąca grudnia 6 sztuk zu
pełnie nowych a 3 sztuk wprawdzie odnowionych, 
Ale dla świeżych artystów zupełnie nowym przed
miotem pracy będących danymi było, nie wspo
minając jeszcze o sztukach nowych na przyszły 

miesifjc przygotowywanych. Wśród takowego na
Viału pracy niepodobnym jest zachowanie jako
WE•go porządku, a tym samym osiągnięcie dosko
nałości. Sam bo-.viem wymiar czasu takowej nie 
dopuszcza. 

Raport K. Benoe z 31 XII 1843 

TARTUFFE
sprawa nadał aktualna 

Wiadomo, ile nieprzyjemności miał autor z po

wodu przedstawienia tej figury. Nie spodziewał 

się jednak biedny Molier, że po tylu latach w Kra

kowie znajdz1e się kaznodzieja, który go klątwą 

obrzucać będzie 7.a to, że wyświecał fałszywą reli

gijność. Zdaje nam się, że nie potrzebujemy wy

mieniać nazwiska kaznodziei - opinia publiczna 

zna je dobrze •. Kaznodzieja ten wziąwszy w obro

nę świętoszka, rzucał gromy na genialnego pisa-

1·za ( ... ) Wiele także domów w Krakowie, jak sły

s~eliśmy, gorszyło się przedstawieniem „Swię

toszka". 

Kraj 1872, nr 82 

• Ks. Zygmunt Golian 

SPÓR O NEGLIŻ 
( ... ) zamierzamy odpowiedzieć na uwagi poczynio

ne w Nr 40 Kraju z powodu drugiego przedsta

wienia „Beatrix Cenci", pod rubryką: Wiadomości 

z literatury i sztuki. ( •.. ) Recezent żąda, aby 

w pierwszej scenie matka Cenci wychodziła w ne

gliżu nocnym. Otóż niewątpliwie ze względu na 

realizm tak powinno być. Jednak o ile wiemy, 

zarząd wystawiając tę tragedię czuł tal< dobrze 

jak Słowacki, że jest w niej szkopuł, oto zbyt 

drastyczna i gorsząca sytuacja w scenie pierwszej. 

Słowackiego wielką zaletą w „Beatrix" jest, że 

umiał niejako ominąć ten szkopuł, że w dwóch 

słowach tylko dotknął odrażającego faktu, a jedy

nie rozwinął jego nastpstwa. Było w tej wstrze

mięźliwości poczucie i miara estetyczna. Przedsta

wiając tragedię należało koniecznie powodować 

się tymi samymi względami, oslabić o ile można 

było ohydę sceny pierwszej, Otóż scena ta umie

j<;tnie i z miarą odegrana przez naszych artystów, 

szczęśliwie niejako przechodzi. Cóżby zaś to za 

okropny był widok, gdyby Beatrix, matka Cenci 

i Azo wpadali w koszulach lub w negliżach!! In

stynkt estetyczny zabraniał podobnego w tej chwili 

stroju i zdaniem naszym nie zawiódł w tym wy

padku ani zarządu, ani reżyserii. W scenie zaś 

x•rzy studni neglii jest całkiem niemożliwy, skor<> 

r.eatrix i matka dopiero co wróciły z pogrzebu, 

a Beatrix ucieka od studni l udaje się do ojca 

Anzelma. 

Afisz Teatralny 1872 nr 70 

opr • .Jel'Z)' Gol 
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