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Dekret Rady Komisarzy Ludowych o anulowaniu 

traktatów zawartych przez rząd byłego Cesarstwa 

Rosyjskiego z rządami Cesarstwa Niemieckiego 

i Austro-Węgierskiego, królestwa Pruskiego i Ba

warskiego, księstw Hesji , Oldenburga i Sakson;i 

oraz miastem Lubeką. 

„.Wszystkie układy i akta zawarte przez rząd 

b. Cesarstwa Rosyjskiego z rządami królestwa Pru

skiego i Cesarstwa Austro-Węgierskiego dotyczące 

rozbiorów Polski zostają ze względu na ich sprzecz

ność z zasadą samookreślenia narodów i rewolu,cyj

nym poczuciem prawnym narodu rosyjskiego, który 

uznał niezaprzeczone prawo narodu polskiego do 

niepodległości jedności , zniesione niniejszym 

w sposób nieodwołalny. 

Przewodniczą c y R ady Komisarz y Ludowych 

W . ULJJ\NOW (LENIN) 

„ Zbió r Ustaw i Rozporządzer1 

Rządu Robotniczego-Chłopskiego" , 

nr 698, 5 września 1918 r. 

„Przebudzene się Azji i początek walki o władzę 

przodującego proletariatu Europy znamionują nową 

otwartą z początkiem dwudziestego wieku fazę dzie

jów powszechnych". 

„(. .. ) po okresie przebudzenia W schodu nastaje 

w rewolucji współczesnej okres udziału wszystkich 

narodów W schodu w rozstrzyganiu losów całego 

świata ... Narody Wschodu bud·zą się, aby praktycz

nie działać i aby każdy naród rozstrzygał sprawę 

losów całej ludzkości". 

W. I. LENIN, Dzieła t, 19 
W-wa 1950, s. 67 



WŁODZIMIERZ LENIN - zdjęcie z okresu pobytu w Polsce, 

w latach 1912-1914. 

MAKSYM GORKI 

Ze wspomnień 
o Leninie 

„Aż do rnku 1918, do niskiej i podłej próby zamachu na 
życie Lenina, nie spotykałem się z nim rw Rosji i nie widy
wałem go nawet z daleka. Kiedym do niego przyszedł, sła
bo jeszcze władał ręką i ledwie poruszał przestrzeloną szy
ją . Gdy dałem wyraz memu oburzeniu, odpowiedział nie
chętnie, tak jak się mówi o tym, co się już uprzykrzyło : 

- Bijemy się. Cóż robić? Każdy walczy tak, jak może. 

Witaliśmy się jak dobrzy przyjaciele, choć, oczywista, 
przenikliwe, wszystko widzące oczki miłego Iljicza spoglą
dały na mnie, „zbłąkaną owieczką", z wyrażnym polito
waniem. 

Już po kilku minutach mówił z pasją: 

- Kto nie jest z nami, ten jest przeciw n am. Ludzie 
niezależni od historii - to fantazja. Jeśli załoi.ymy nawet, 
że kiedyś ludzie tacy byli, to dziś ich nie ma już i być nie 
może. Nikomu nie są oni potrzebni. Wszyscy bez wyjątku 
wciągnięci zostali w wir rzeczywistości, powikłanej jak 
nigdy jeszcze. Powiadacie, że nazbyt upraszczam życie? 

I że to upro-szczenie grozi zagładą kultury, ·nieprawdaż? 

Tu następuje owo ironiczne, a tak charakterystyczne: 

-- Hm-hm ... 
Przenikliwe spojrzenie staje się jeszcze bardziej przeni

kliwe, i przytłumionym głosem Lenin ciągnie : 

- No dobrze, ale czy, waszym zdaniem, miliony chło

pów z karabinami w rękach - to nie jest grozba dla kul
tury, co? Sądzicie może, że Ucz.rodiłka dałaby sobie radę 
z ich anarchizmem? Wy właśnie, którzy tak duŻQ rozpra
wiacie o anarchicznych tendencjach na wsi, powinni byście 
lepiej od innych rozumieć naszą robotę. Trzeba rosyjskim 
masom ludowym pokazać coś bardzo prostego, w pełni dla 
ich rozumu dostępnego. Proste są właśnie Rady i komunizm. 

- Sojusz robotników z inteligencją, powiadacie? Istotnie, 
byłoby to wcale niezłe. Powiedzcie zatem inteligencji -
niech idzie do nas. Przecież, waszym zdaniem. inteligencja 
rzetelnie służy dziełu sprawiedliwości. O cóż więc chodzi? 
Prosimy do nas; wszak to my właśnie wzięliśmy na siebie 
ów trud ogromny podźwignięcia ludu i powiedzenia światu 



całej prawdy o życiu; wszak to my właśnie wskazujemy 
ludziom prostą drogę do ludzkiego życia, drogę wyzwole
nia się z niewolnictwa, nędzy i poniżenia. 

Roześmiał się i powiedział bez złości: 

- I za to właśnie dostałem od inteligencji kulę. 

A kiedy już ton naszej rozmowy st aw c; ł się bardziej nor
malny, powiedział do mnie z żalem i goryczą: 

- A czyliż ja podaję to w wątpliwość, że inteligencja nie 
jest nam niezbędna? Wszelako rnmi chyba widzicie, jak 
wrogo jest nastrojona i jak żle pojmuje nakazy chwili. 
I nie dostrzega ona wcale tego, że bez nas jest bezsilna, 
że do mas nie dotrze. Jej będzie winą, jeśli za dużo poleci 
tutaj wiórów. 

Rozmowy na ten temat wynik::.ily przy każdym niemal 
naszym spotkaniu. I chocL: ż w słowach jego przebijała nie
ufność, niechęć do inteligencji, w praktyce zawsze oceniał 
właściwie rolę energi intelektualnej w procesie rewolucji 
i jakby zga:::lzał się z tym, że w istocie rzeczy rewolucja -
to wybuch tej właśnie energii, która w przeżytych i cia
snych już ramach nie mogla znależć d la siebie możności 

prawidłowego rowoju. 

Byłem u niego kiedyś, pamiętam, z trzema członkami 

Akademii Nauk. Mówiliśmy o konieczności reorganizacji 
jednej z wyższych uczelni Petersburga. Odprowadziwszy 
uczonych, Lenin rzekł z satysfakcją: 

- To rozumiem. To - mądr z y ludzie. Wszystko jest 
u nich proste, wszystko jest ściśle sformułowane; widać od 
razu, że ludzie ci dobrze wiedzą czego chcą. Praca z takimi 
ludźmi - to przyjemność. Szczególnie mi się spodobał ten ... 

Tutaj wymienił nazwisko jednego z wybitnych ludzi nauki 
rosyjskiej, a już nazajutrz mówił do mnie przez. telefon: 

- Spytajcie S, czy zechce on pracować z nami. 

A kiedy S. przyjął tę propozycję, Lenin ucieszył się 

szczerze; żartował sobie, zacierając ręce: 

- Tak po kolei przyciągniemy do nas wszystkich Archi-· 
medesów Rosji i Europy; świat wtedy - choćby nie chcial 

- przecież się odmieni!" 

„Nieraz miałem okazję rozirnawiać z Leninem o surowości 
rewolucyjnej taktyki i życia. 

- Czegóż wy chcecie? - pytał to'nem, w którym dźwię
czała nuta zdziwienia i gniewu. - Gdzież tu możliwy jest 
humanitaryzm w tak niebywale zaciekłej walce? Gdzież 

tu jest miejsce na roztkliwianie się i wielkoduszność? 

Europa nas blokuje; nie otrzymaliśmy spodziewanej porno-
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cy ze strony proletariatu europeJsK1ego; ze w.;zystkch stron 
jak niedżwiedż pch a się na nas kontrrewolucj :l ; a my co? 
Mamy nie walczyć, mamy się nie bronić - n:e mamy pra
wa? No nie, wyb :;czcie, nie tacyśmy głupi. Wiemy, że tego, 
czego my pragni'=mY, nie może zrealizow<:ć nikt inny prócz 
nas. 

Czy naprawdę sądzicie, że siedziałbym tutaj, gdybym by! 
przeświadczo:-iy o czym innym? . 

- A jaką miarą określicie w bójce ilość uderzeń koniecz·· 
nych i zbędnych? - spytał mnie kiedyś po pewnej gorącej 

rozmowie. Ja mogłem na to proste pytanie dać tylko t::ką 
odpowiedź, że w tych sprawach decydują raczej czynniki 
~ub:ektywne i emocjonalne. Myślę, że nie ma innej odpo
wiedzi. 

Niejednokrotnie zamęczalem go prośb c. mi różnego typu, 
i niekiedy czułem, że to moje wstawiennictwo, za tym czy 

innym człowiekiem, budzi w nim żal do mnie. Czasem 
pytał: 

- Czy nie wydaje w~m się, że się zajmujecie głupstwami, 
blahostkami? 

Ja jednak robiłem to, co uważałem ia niezbędne . i nie 
ods>tręc1.:'1 ły mnie od tego owe rzucane z ukosa, gniewne 
spojrzenia człowieka, który poznał dobrze wrogów prole
tariatu. Kiwał ze smutkiem głową i powiadał: 

- Kompromitujecie się przecie<!: w ten sposób w o:::zach 
towarzyszy, ;·obotników. 

Ja wskazywałem, że towarzysze, robot:"licy, będący 

„w stanie rozjątrzenia i podniecenia", częstokroć nazbyt 
lekkodusznie i „prosto" odnoszą się do sprawy wolności 

i życia cennych i wartościowych ludz: : że lo , podług mo
jego zdania, nie tylko że kcmpromituje rzetelne a trudne 
dzieło rewolucji - przez owo zbędne, a czasem bezmy:llne 
oiuucieństwo - ale i obiektywnie szkod;d sprawie rewo
lucji, odstręcza bowiem od wiązania s ię z nią poważny 

odłam sił nie byle jakich. 

- Hm-hm - sceptycznie burczał wtedy Lenin, z m1eJsca 
mi przytaczając liczne przykłady zdrady inteiigencji. sprze
niewierzania się przez n:ą sprawie klasy rol:;otniczej. 

- Mówiąc między nami - ciągnął - wszak wielu zdra
dza nie tylko z tchórzostwa, lecz,, ta~że /. powodu unżonej 
miłości własnej, z obawy przed konfuzją, ze strachu, że 

umiłowa.na teoria ucierpi w zetknięciu z praktyką. My s:ę 

tego nie boimy. Teoria, hipoteza, nie j ęst dla nas niczym 
„świętym"; jest to dla n zs narzędzie robocze. 

A jednak n:e pamiętam takiego wypadku , żeby Iljicz 
ccim:'Jwil mojej prośbie. Jeżeli czasem jakiejś nie spełnia-
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no, to nie było to jego winą, lecz wynikało chyba z tych 
„wad mechanizmu", od których nigdy w sza k nie była wol
na ciężka machina rosyjskiego aparatu p<: ństwowego. Nie 
można tu wykluczyć i czyjejś - złą wolą podyktownej -
niechęci do ulżenia doli tych wartościowych ludz i, do oca
lenia im życia. I tutaj też możliwe było „szkodnictwo" -
wswk wróg jest równie cyniczny jak chytry. Niejednokrot
nie zemsta i złość ludz.ka działają siłą inercji. I oczywiście 
są też mali ludzie, nie całkiem zdrowi psychicznie, opano
wani cJ10robliwą żądzą rnzko,zowanh się cierpieniem bliź

nich. 

Kiedyś mi pokazywał z uśmieche:n depeszę: 

„Znowu aresztowany każcie mnie wypuś.::i:" 1 podpis: 
Iwan Wolny. 

- C zytałem jego książkę; bardzo mi się podobała . W nim 
ja od r azu, już po pierwszych słowach, czuję człowieka, 

który zdaje sobie sprawę z nieuchronnoś.::i pomyłek, który 
nie gniewa się, szat nie rozdziera z racji doznanej osobi
stej krzywdy. A jego, zdaje si ę, już aresztują po raz trzeci. 
Cóż, może byście mu tak poradzili, żeby się lepiej do mia
sta przeniósł, bo go tam jeszcze zabiją w końcu. Widać nie 
bardzo go tam lubią. A więc poradźc'.e mu. Zadepeszujcie. 

Zdumiewała mnie nieraz gotowość, z jaką Lenin śpieszył 
z pomocą ludziom, których uważał za swych wrogów -
co więcej nawet: troska o ich przyszłość. Kiedyś na przy
kład pewnemu generałowi, chemikowi , groziła śmierć . 

- Hm-hm - chrząknął Lenin, wysłuchawszy uważnie 

mej relacji. - A więc, waszym zdaniem, nie wiedział, że 

synowie u k ryl i broń w jego laboratorium? Jest w tym coś 

romantycznego. Lecz trzeba, żeby to zbadał Dzierży11ski. 

Ma on s ubtelne vyczucie prawdy. 

Po kilku dniach dzwonił mi do Pietrogrodu: 

- Tego waszego generała wypuścimy. Zdaje się, że go 
już nawet wypuszczono. Co on zamierza robić? 

- Hamoemulsję ... 

- T a k, tak, rozumiem, jakiś tam karbol' No cóż, niech 
sobie robi ten swój karbol. Wy mi powiedzcie czego mu 
potrzeba ... 

I by osłonić swą wstydliwą radość z uratowania czło

wieka, Lenin pokrywał ją ironią: 
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Po kilku dniach znowu mnie pytał: 

- A jak generał? Czy się urządził?" 

„- Jedliście obiad? 
- Jadłem. 

- Nie zmyślacie? 

- Mam świadków - jadłem obia d w kremlowskiej sto -
łów ce. 

-- Sły szałem, że tam marnie f,Otują? 

- Może nie marnie, lecz mogliby lepiej. 

Od razu zaczą ł mnie wypytywać szczegółowo: w czym tu 
przyczyna zła tkwi i jak to poprawić ? 

I burknął gniewnie: 

- Cóż oni tam, nie potrafią znaleźć jakiegoś porządnego 

kucharza? Ludzie harują niemal do utraty przytomności: 

trzeba im gotować smacznie, by więc<:!j jedli. Wiem, że 

produktów mamy niewiele, a i to kiepskich - właśn ie po
trzebny tu jest dobry kucharz. -- I przytoczył wypowiedź 

jakiegoś specjalisty z zakresu higieny o roli smacznych 
przypraw w procesie jedzenia i trawienia. Zadałem pytanie· 

- Jak też wam starcza Ćzasu na myślenie o tak :ch rze-
czach? 

On też zapytał: 
- O racjonalnym odżywianiu? 

I tonem słów dał mi do zrozumienia, że moje pytanie 
było nie na miejscu". 

„Kiedyś przychodzę do niego; na s tole leży tom „Wojny 
µokoju ". 

- Tak , To!stoj ! Cóż, zachciało mi się przeczytać scenę 

polowania, ale przypomniałem sobie właśnie, że m am na
pisać list do towarzysza ... Czytać zaś w ogóle nie ma kiedy. 
Dopiero dziś w nocy przeczytałem waszą książkę o Tołstoju. 

Uśmiechnął się, przymrużywszy oczy, z rozkoszą wyciąg
nął się w fotelu i przyciszonym głosem ciągnął szybko: 

- Olbrzym, co? To ci mocarne człowieczysko! Tak, to 
jest, panie dzieju, artysta ... Wiecie, co jeszcze jest tu zdu
miewające? Otóż do czasu tego hrabiego nie bylo w litera
turze prawdziwego c hłopa. 

I patrząc na mnie spod przymk niętych powiek , zapytał: 

- Kogo w Europie można stawiać z nim na równi? 

Sam sobie odpowiedział: 

- Nikogo. 

I zacierając ręce zaśmiał się , kontent. 

Często w n im dos trzegałem ów rys dumy z Rosji, z Ro
sjan, z rosyjskiej sztuki. Cn.sem rys ten wydawał mi się 

dziwnie jakoś nie pasujący do Lenina, nawet naiwny, le:z 
później nauczyłem się w nim słyszeć oddżwię;, głęboko 

ukrytej , radosnej miłości dla pracującego ludu. 

Na Capri , przyglądając się, jak rybacy ostrożnie rozplą
tują sieci, porwane i splątane przez rekina, zauważył: 
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- Nasl pracują żwawiej. 

A kiedy wyraziłem co do tego wątpliwość, powiedział 

nie bez goryczy: 
- Hm-hm, a czy nie zapominacie wy Rosji, mieszkając 

tu, na tym wzgórku? 

Diesnicki - Strojew mówił mi, że kiedyś, jadąc z Leni
nem pociągiem przez Szwecję, przeglądał niemiecką mo
nografię o Dilrerze. 

Niemcy, siedzący w tym samym iprzedz.iale, pytali, co to 
za książka. Potem .się okazało, że nic nie słyszeli o swoim 
wielkim malarzu. Wywalało to niemal zachwyt u Lenina; 
dwa razy z dumą rzeki do Diesnickiego: 

- Oni nie znają s·woich, a my 1..namy. 

Kiedyś wieczorem, w Moskwie, w mieszkaniu Pioszko
wej słuchając wnaty Beethovena w wykonaniu Isaja Di
browejna, powiedział: 

- Nie znam niczego wspanialszego od „Appassionaty", 
gotów jestem słuchać jej codziennie. Zadziwiająca, nad
ludzka muzyka. Myślę tak zawsze z dumą, być może, naiw
ną; jakież to cuda mogą tworzyć ludzie! 

mrużąc oczy, dodał ze smutnym uśmiechem: 

- Ale nie mogę słuchać muzyki zbyt często; działa mi 
na nerwy; ma się ochotę gadać miłe głupstwa, gładzić po 
główkach tych ludzi, którzy, żyjąc w brudnym piekle, po
trafią tworzyć rzeczy tak piękne. A dziś gładzić po główce 
nie wolno nikogo - jeszcze ci rękę odgryzą - i trzeba bić 
po główkach, tak, bić bez litości, chociai w zasadzie, zgod
nie z naszym ideałem, jesteśmy przeciw wszelkiej prze
mocy nad ludź:mi. Hm-hm - piekielnie trudny obowiązek". 

„Kiedyś, odprowadziwszy do drzwi gabinetu pewnego to
warzysza, „działacza gospodarczego", z którym rozmawiał, 
powiedział tonem wyrażającym niekłamany szacunek i po
dziw: 

Dawno go znacie? Ten człowiek mógłby stanąć na czele 
rządu każdego państwa w Europie. 

I zacierając ręce, dodał z uśmiechem: 
- U nss jest więcej utalentowanych ludzi niż w Europie". 

„Jego s.tosunek do mnie był stosunkiem surowego naczy
ciela, a :'..arazem dobrego, „troskliwego przyjaciela". 

- Zagadkowy z was człowiek - rzekł do mnie żartobli
wie - w literaturze niby dobry realista, a w stosunku do 
ludzi - romantyk. Każdy jest dla was ofiarą historii! Zna
my historię, i mówimy jej ofiarom: obalajcie ołtarze, burz
cie świątynie, precz z bogami! A wy mi chcecie dowieść, 

że taka, bojowa partia klasy robotniczej powinna przede 
wszystkim zapewnić inteligentem wygodne życie. 

Może się mylę, ale wydawało mi się, że Iljicz lubił po-
gawędzić ze mną. Prawie zawsze mi proponował: 

- Gdy przyjedziecie - zatelefonujcie, to się spotkamy. 

Kiedyś zaś powiedział: 

- Z wami zawsze ciekawie się rozmawia; macie i szer
szy i bardziej różnorodny zasób wrażeń. 

Wypytywał o nastroje inteligencji, szczególnie zaś intere
sował się uczonymi - pracowałem podówczas z A. B. Cha
łatowem w „Komisji do Spraw Polepszenia Bytu Uczo
nych". Interesował się literaturą proletariacką. 

Czego si~ po niej spudziewade? 

Mówiłem ,iż spodziewam się po niej wiele, lecz uważam, 
że bezwzględnie konieczne jest założenie instytutu literatu
roznawstwa z ka,tedrami językoznawstwa, języków obcych -
zachodnich i wschodnich - folkloru, historii hteratury po
wszechnej, i, odrębnie, historii literatury rosyjskiej. 

- Hm-hm - zaczynał, przymrużając oczy, śmiejąc się 
cicho - szerokie i olśniewające perspektywy! Że szerokie -
nie mam nic przeciw temu, ale olśniewające„. jak myśli
cie? Wszak własnych profesorów nie mamy w tej dziedzi
nie, a burżuazyjni taką historię nam pokażą„. Nie, nie ma 
teraz co brać się do tego. Ze trzy, pięć latek trzeba by po
czekać. 

I skarżył się: 

- Zupełnie nie ma kiedy czytać. 

Niejednokrotnie podkreślał z naciskiem agitacyjne zna
czenie twórczości Domjana Biednego, lecz powiadał: 

- Trochę za bardzo prostacki. Idzie za czytelnikiem, 
a trzeba raczej wyprzedzać go trochę. 

Do Majakowskiego odnosił się z niedowierzaniem, a na
wet z rozdrażnieniem. 

- Krzyczy, wymyśla, jakieś krzywe Ęłowa, a wszystko 
to jest, według mnie, chybione raczej - chybione i mało 
zrozum~ałe. Rozsypane jakoś to wszystko; trudno czytać. 
Utalentowany, powiadacie? Nawet bardzo~ Hm-hm, zoba
czymy! A czy nie uważacie, że coś bardzo dużo pisze się 
u nas wierszy? I w periodykach całe strony wierszy, 
i zbiorki wychodzą co dzień prawie. 

Powiedziałem, że pociąg młodzieży do poezji jest rzeczą 
naturalną w takich czasach i że - według mnie - mier · 
ne wiersze łatwiej pisać niż dobrą prozę; nie wymagają 
też one tyle czasu; a poza tym mamy bardzo wielu dobrych 
nauczycieli sztuki poetyckiej. 
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- No, żeby wiersze były łatwiejsze od prozy - w to nie 
wierzę! Nie mogę sobie tego wobrazić. Ze mnie choć skórę 
zedrzyj, dwóch linijek nie napiszę - powiedział i zmarsz
czył brwi. - Trzeba rzucić w masy całą starą litera.turę re
wolucyjną, wszystko, co wyszło u nas i w Europie" . 

MICHAŁ SZATROW 

Michał Szatrow, urodzony w r. 19:32, ukończył w Moskwie 

w r. 1956 Instytut Górniczy w tytułem inżyniera górnictwa. 

Od tego mniej więcej czasu pisze dla teatru. Początkowo 

związany był z teatrem młodzieżowym. W r. 1960 napisał 

sztukę pt. Ciąg dalszy, tragedię , której akcja rozgrywa się 

w czasie budowy linii kolejowej. „Chciałem w n iej poka

zać - zwierzał się autor - jak na naszych oczac: h zmie

nia się psychika mas ludowych. Idzie o obraz ludzi bier

nych, którzy zaczynają rozumieć, że to oni właśnie są go

spodarzami życia, że od nich zależą losy ojczyzny. Sam 

proces jest niezwykle złożony, dramatyczny - i pasjomt

jący dla autora dramatycznego". 

Szósty lipca jest częścią trylogii o tematyce len inows kiej. 

Sztuka napisana w 1964, wystawiona w Moskwie przez 

Teatr im. St a nisławs kiego i MCHAT, w Polsce grana była 

po . raz pierwszy przez Teatr Telewizji (26 .III.1965 r. , reż. 

J. Krasowski), a następnie przez Teatr Polski we Wrocła

wiu, również w reżyserii' .J. Krasowskiego. Tłumaczowi 

sztuki, Jerzemu Koenigowi, autor, obecny na premierze 

wrocławskiej inaugurującej ogólnopolski festiwal sztuk ro

syjskich i radzieckich zorganizowany dla uczczenia 50-lecia 

Rewolucji Pażdziernikowej - powiedział tak ( „Współczes

ność" nr 8 z r. 1967): 

„Nie piszę sztuk his torycznych. Piszę , a przynajmniej są

dzę, że piszę, sztuk i współczesne. Historia pokazana w spo

sób prawdziwy, historia, na którą spoglądamy z dzisiejszej 

perspektywy, jes t zawsze współczesna. Historia jest lekcją 

dla wpółczesności, o ile ta nie chce powtarzać błędów, które 

już raz zostały popełnione. Zrozumienie historii może nam 

oszczędzić powtarzania błędów przeszłości. P isząc o historii, 

myślę przede wszystkim o współczesności. A po to, żeby 

nie naginać w sposób mimowolny historii do współczesno

ści, zajmuję się dramatem dokumentalnym". 



W repertuarze Teatru: 

Widowisko muzyczne 

LECHA BUDRECKIEGO I IRENEUSZA KANIECKIEGO 

DZIŚ DO CIEBIE PRZYJśC NIE MOGĘ 

Komedia 

ALEKSANDRA FREDRY 

PAN JOWIALSKI 

Widowisko dla dzieci i młodzieży 

HENRYKA SIENKI.l!:WICZA 

W PUSTYNI I 1W PUSZCZY 

Komedia Moliera 

ŚWIĘTOSZEK 

TADEUSZA RÓŻEWICZA 

AKT PRZERY1W ANY 
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