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nieznany nan1 doty<.·hczas kwiat. 
Inn'' niz, ""'robrażnia krakow 
skic'h rzemieSlnikbw,kształtują 
caszopk~.Innyniiprzcdstawic 
nia staropolskicKazimic~Dej 
mka.W)rdajc Slf on byc swiatem 
jak gdyby owyc4 nicudol11ych 
rzc1nicslnikow atcnskichze,,Snu 
11ocy letniej ';ktorzy n1 ie} i doSC 
~pału,aby swą. nieudolność prze 
m1e11ić w au tc11 tyc~nł tcatral 
noSć.Lałl-tarzc wystawiali prze 
ważnie sztuki o ~wi~tycli 111e •• 

czcnnikacl1,obohatcrach biLliJ . , . 
nych ora~przyp.o'!~csc1 c:wan 
gclicznc.wystaw1al1 Jc:,bo~r,c~ 
ła sobie tego zwicrzcl1nosc 
111iejska i liose:iclna,a ta~ż~iwi 
dzowic,lu.dz1cprzcw!'~l11epro 
sci jal~ sami lalka1.ozc.N1cse11s 
n1oralnyws~akic p~z)rci~gał 
ku tyn.1 te111aton1,alc1cl1w1ao 
.-\viskowosc ,sensa«..1rj nosc. 

-- ał..1f widowi kową. było bo 
wiem odci~cic głowygłOwncmu 
bO owi trakcyjn1c po.-
wan.o rownici ws~tk.ic2'til~lV 
głbwnc,mimo żccclcm moralitc 
tu~łopat~picniewy ti pku. 
LU ~c roz micliwartOść uty 
li ma tJrch ~ ktown_y h mo 
mcntÓw tcan-alnychZ~pomina 
li icc:~ too~k~~ch 
celach ~tuk tworzą.cwidowi 

. . ka, ktorych ·~ej byłorado 
~ci oczu iż P'Żrtku dla du 
my.Zmieniali 11 ie~ •t:f. 

Nic ~ko jcskn1ca ,ale ~ukali 
wni l1n omen 6 ~aha~ 
. zczcgolnic ,gdywsztucc~ 
)?QWa~po~ lx h tc~Komi 
cz1iy Jak . . rst czy P1ck;c! 
hcrri g.Wpo) kii t atrzcn1c 
mieli 'nly kicj past .c ,korzy 
:1tanoC27sto z poc:zuciah:umoru 
in1portowanegoHarl kina, 





FRAGMENT PROLOGU D O „p.TDYTY 
I HOLOFERNESA:" 

Teśliscie nic słuc~~li. ~zac!lcj Judycie:, 
6 wdowi c. zBctuh JGJ 1 m~znc1 ko&icc1c. 
To rzcczwamc~ zarazwy3awimy 
A wasz~ nicwi ~ rychlc ukr6c.1my. 



epilog 
DO SYNA MA'JlNOTRAW'NEGO,, ,, 



ludy ta . 
. REó"l:NA ZA.ŁUS~ 
O~asĄ. i Cńło elf..-... __ 

WOJCIECR K..OB 

masy nt:sta 
1'.YSZARP Da.9Z.O 


