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TEATR OD STRONY KULIS 

K i t·rłr p;itrzymy na z~ga•. czy to bc;clT.ie 11.·gar na ra::uszo

wc i wieży, czy ?.wyc1A'li11y, mały zegarek, wiMny, że w~b

zówki ni<' porus7.ah sic; .~ame. że poza tar:-z:-i zegara znaj cłuic. 

~ię skomplikowany mechanizm, który te wskazówki ~rawia 

w 11;rlt. M;xhanizm złożony z raleK" ~zrregu kół1:k. przcrć7.

n ych w:ild1w i !;pr"żyn . Wystaro.y . .-i:T.eby jedna spręiynh, 
jcrłno kólcr1ko nie funkcjonowało należycie, a zegar nic hc; 
<izic w~ka7.ywał dokładnego r.zasu. 

Pl'dnb!'l ic rzecz ma sic; w teatrze. Widz. ~ nawet krytyk 

ti:a tralny, pr7. ·ch ncl7.ąc do tea:rn, chce poznać ~~t11ki; . o ile 
jej n i,.. zn :i , a j<"7eli ją zna, chce ?.!)bar7.yr, w j aki sposób 

zmtałoi ona zrealiznw::ina. na ile odpowiada jegn wizji i wy 

ob rairniom. Każdy nirm al w idz teatralny wie do•ko-r.ał~. ie 
za kulisami, la r, <'ną. znajd1;je sic; skomplikowany apar.-1, 

apa ra t hnir dz.iej różn(}rodny niż w :zegarku, ho skl<idlljący sic; 

nie tyiko r. rnas7.yn, ale i ludzi , jak~ że człowiek- przede wszyst
kim jest nic tylko wa-runkirrn ale i motorem d;o;iałar.ia teatru. 

jeżd i wi<lowi~ko ma spełitir' swoje z.acl•u.ic. wyci:aro,va~ przed 

w;dr.cm jaką~ wi7.jc;, wzrmzyć go łub nim wstrząsnąć, tl'n 

mc.:h...--ini1m musi d7.i alać bez zarzutu. 

Po.1.orni~ ?.dawałoby ~ie; , że rzec:z jest zupelnie prosta . Tstr.ie 

j,~ przecież eg?.emplan teatralnej s;.tuki. istnieje autorski tekst. 
trzeba go tylk-0 op racować. Najpierw kbt m usi być. jak sic: 
to mówi, m1rannil' okrdlony 1. Bnrdw mało jest sztuk takich , 
ktlirc można grać bez jakirhlwlwiek skr6t6w. 

Pierwsze pr6by, tak zwane anal ityczne, które dbywaj<t sic: 
przy stole, nic se; przeważnie ni czym innym, j ak wszrchstron

nyrn npracowaniem tek lu, wprowacłzc-nicm najważnitjsiych 

zmian i okr<'śleń. Po n:ch pn:ychod:r.ą dalsze sprawy i pro
bie-my. Najpro5tsza. umowna dekoracja musi być \ c wszyst-



kich 57.czegMach zaprojektowana i npra 1.wana. Tu nie moi<' 
hyć nic przypadkowego. Nawrt te I k powrni e pros t<", j ak by 
sic; zd.awał0, kotary, i one muszą hyć f;ikże skomponowane ~. 

A kostium? 

K1J~tiurn jest rzeczą nie~łycha.ncj wal{i. Zapnljektowany na 
wet pn.er. har.d.zo zd11lnegll n;iahrza . możt' b)•Ć rnpdnic 
ni t:odpowicdn: . jeicli jego twórca nie liczył się z inclrwiJu ::i l 
nym: war:111k.:un i człr.wicb, który m;i go nv~ i ' . Tle~ rnzy wi 
działem, 7e kos tium przeszbdzai akto rowi . Na ?rzyklad mło
dy. wysoce utalentowany tanc~:-7., \AJitold Gruca - - ,·Hipie.
piękny. ~m:.ikły, do ·kona le zbutiow:u :y. maj ;1cy rlzi~ia j ~ ł;iwc: 

na obu pciikulach - · t ańczy! .irłrlwn ;-i rol,~ w b;:ilrcie Szel i~:ow
skiego Paw i dziewczyno. Kostium był nicfor h:nnie z.1r ro

jektowany : Gruca 111.wi((ał w ty1T1 miejscu . g-rlzic paw rn :1 

ogon, ogrmnny pa raQol , klt'lry mial ten ogor> imi !nw;il, roz
ciągnic;tą na cirntach, barwnie mal,nva rq g-azc; -- i otn la71-
cc:n hyl komplet:iir sparalii.owan>' • każdy j ego rnch wymag -1! 
ogromnego wysiłku. 

Priychod7i tera?. inny czynnik nicbyw'tle j w;i.gi - ~wi th 
~wiatło d~rydujc za ówno o efrkcic dekoracii. jale i ko~ti n 
m6w. Dawnic_i. ki~y ser-na byla o~wictlon:t zwyczajnymi 
~· .... ieC7:kami - pamic;bm dobrze te czasy - 7.ar,adni cr.i1: to nic 
istniało. Ale z wynalezieniem dek trycznośc i św i a t ło zaczc; ł u 

odgry ·..vać olbrzymi role; jts.t w teatrze rT~C7.J\ równ ie wain1 
jak koslitlm, jak dekorac ja. niemal jak sam tch t. nez 'wia 
tia p rzedstawienie nit wyjrhi c, ko tium n ic zrob i wrak nia. 
d tk'>racja stanie sic; ma rtwa . Próby świ a tl ..l ci ą:;-n ą ; i r; nic
kitdy całymi g d7.in:imi. Elektrotech n i y notuj:\ kaid;'\ uw<. g<; 
reżysera . Dziesic;ć ra:r.r próbuje 3ic;, za.ni m na~.:,s;:cie zo tan ir
ustalone , jakie światła w jaki:n mi ejs~u maj ą działać. 

Przechocłzimy teraz do rekwizytów. Drobiazg - zdaw.:df)by 
sic; . et);; to znaczy - w:tchlarz. chu~ t co:h, hukiet kwi:tt•iw, 
pr:ccirż lo są oardzo pro~tc szczqńły, mają role; pomocni 
CZi~ . A jednak każdy p r1r-rlmiot. który z11a.;1:ujc ~i~ m \CC 11i c. 
gra. musi współgrać. \Vielki , nie1:tpomniany art)'~l:i i reiyst·•. 
Ostc:wa, rozmawiał kiedy.~ ze mn:\ n:i teu terna!. Powie zia · 
ł em mu: 

- Panie J•ili uszu, przecież to je.,t obojdne. czy ko ronb, 

k t ń~:\ m;rlohiono kostium. je~t pr;iwrlziwą koronką wenerką 
::-zy l.W}'kh1 111a~7.ynową? \Vi ci ?. nie pn:rna, C7}' drohi:ug. który 
pan ma w rc:;kn. jest :rnten tycmy, czy tt'i jest faisrf ik:t tem. 

- - Nic proszę pana . Dla p11blicmo~ci z pewnokią je~t to 
wpclnic obojc;tne . ale nic jest obojc;tne dla arty ty . Ilo arty· 
sta. clr,tylnjąc przedmiotu, który jest autC'nlyczny, wczuwa 
sic; w klim:\t epoki. 
Ofiarował<-m wlt'ciy Osterwie malci1ki. srebrny flakonik 

z XViTT wieku . cieszy ł sic; jak dziecko. Ten flnkllnik posłużył 
mu rio wielkiego monologu Fircyka i Osterwa rozk1Hmwal ~ii: 
tym. 7.c flakonik n ic miał korb, tylko ~rubkę. która i{O 1a
mvka h . Oblicr.vl sohi c , 7.c otlkn:;ccnic i zakrc;ccnie śrubki wy
st;i r cza mu clok.łarlnie na wypowieclzenie monologu'· T:ik . rłla 
aktora ma to du7.<" znaczenie. 

Osobny ro:r.d7.iał - to efekty dźwic;kowe, trag<"dią na scenie 
mog-ą by( na przykf,1ci strzały . 

Kiedy jestem w teatrze i mają pa~(- str7.aly 01łcwwam nit'
pokó j. Wid7.ialcin ni t-bywałe rzeczy, jakie si~ w zwi11zln• z tyr.; 
<lzi:tl}'. grano n a przykład we Lwowie szti::kc; w owych n:t<;ach 
11ie<;ly<"hanie modną: F ra nka Wedckincl:t Dcmnn ziemi (ETl:l
grist ). Obsad:t by la pierwszorzc;dna. Glówne role p;ra!i lrena 
Trarszo-Chodowiecka l Roman Żelazowski . W sztuce boha 
lc rsk, Lulu stnc:la cł o .dyrektora i za hi ja go. i r<"na mierzy 
z pistoletu. łr7.ask kurka i nic, strzał nic p:t<la. Drugi ra;i: 
i tr1.cci to samo. l cl a1.0wski i Irena w!·hiegaja n ~ccnc;. Tam 
widocmie hył cłrug i , r('zcrwowy pi ~t11let. oo nao"er.!Cie p. da 
W)' st:· 7al. Ale tu p..:ch, Lo po ·.vystrzale ranny dyrr.kior mi\ 
j c~zczc roT.mowc; z I.11lu, więc aTlyści wracają na srcnc; i roz
mawiają. Pociohny wypadr.k był w Poinaniu, w Team;r !':o
wym, za dyrekcji Mieczysb\\"i\ R11dkowskicg-0. Grnr.o ihsr-
11 n w~k.i d ramat H drlę Gabler :t Heleną J\ ·kawininrn11 w roli 
głównej . Koniec <;ztl!ki. Na s:::cnie kilk;.. osób. IIeocfa wyci10 -
rlzi i słyszymy wy:-aźnit>, Ll" manipuluje: coś pr7y p;-;:ol„rnr·h . 
Maż odzvwa sic;: „Prosiłem cie; tyle r;u:y. :iżeby~ nie bawi ła 
s ię . t }"mi 

0

pis~olrtami hc;dzie kiedyś n i cszc„c; ~ ·1 •• " 1\.1 powinien 
paść ~trza!, aJ.: nie p;1da. /\ rt yści sic; i1iepc;kllją . J".lwiga Ku
recka zi ywa sic; . i wybil·~:i za sc-cnt;. \V id 11rz111e nic h} Io z;:ipa
sowrg,1 pistoldu P1• cllui~1.ej ch wil i Koreck:o. wr, ra tryumi:tl-



11ie i powia.da: „Otrub sic;". Efekt przep a..rll. a racze j wypadł 
111pelnic nicnczclriw :u1ie.. . Gdy się 1.aczyn3 i'1 m1nip11lac je 
z br :nmin ~iem rzy z j:lkim i~ innymi t<"go rodzaju hała śl i wymi 

a zło~l;wymi pr?.:edmiotami , n: l!dy ni e wia.dorno. co z leg-o 

wyniknie . 

Statyki . to te?. 7.Upcłnic o~ohny T07.1łr.iał . Z nimi tak.i.c hv
wa n i<'milo ldrinotll. Pami<;tam we T.wnwic w oper 7e P nrci

niego 'ToJCfl . w pi{' rw zyin akci e orłhvwa sic; w ko.kiele p ro
ct>.sia. Tcfaie wspa ni J !v 0rsz1 l< . por! bal<fachimcm kroczy ka.r 
dynał w p 11 rpm7.c. <. !>pr.<ł d~u l!i ci. ~1,karb~nci snta·nny wvł::i7.~ 
m t1 na iau tentyC'7n iejs7.e . z·.vy i;i inc łyczakov.- skie portk i. Wr,t
żenie by!n r6wnic 1,dnniiewa iące co nieoczekiwane. Pamic;hm 
td . j:1k w dr;imacic Wv~piań~kie !!"o RnlPdmv Smin!_v na ~ccnc; 
„wchodzi" trum na. Jlflmi mn ~ il n e~o 1~'l c i emnicnia sceny ~pod 
t rumny wi<loczne bylv n ogi . M ie.imy narhieji;. że nie ~wic;te,g-o 
Stani slaw;:,_I . „ 

Pr6rz d uchów i zi;iw hywiij:) na scf nic żywe iw;erzęt a . Pa
mic;ta1n . gran.n w Katowicach UJiecz6r Tr:ccł. Króli Szekspira . 

KiN!y k~i:;ic, Orsino wybiera !ie; na polowank d wa j pa r.iowie . 
wp1uwadzaF1 na su:n._ dwa ogwmilt: migda łowt: dogi . Chl •ipvy 

mie li r6wniei kosti111ny migd;ilowo-różawe. Gr;ij ;icy bit;cia ' 
Orsi no Stanisław Hierowski mia! w rc;ce ka wałccrki ki cłbnsy, 
o czy'm nic wiedział nikt z publ icrności. Psy łasi ły się cio n; cgo 
i efekt hył bard7.o udany. Ale n ie zawsze tak bywa. T 1;t:i.j w r6-
cę <ło a;icg1loty barcJ w dawne_;. Jed<"n z najwic;kszych pol•J\! ch 

aktorów, Al1'jzy żólkowski , w p<.wncj szt11i:e pozwol i ł sob!C' pn
za teks tem n a jakid dod at ki. Władze carsk ie ukantły żó i:. ;i w 
skiego wysnką grzywną, a artystom n aj surowiej zabroni in •l 

wszelkich n ic zatwie rdzonych p r?ez cc-nzu r i; d odiitków. W n a
slępnej sztuce, w której grał żłilkowski, n a scenic z j:-iwial i; ic; 

żywy kor'1, o zakazie resarskim w idocznie n ic p0infonnowany. 
Z wierze; .;:achowa ło ~i 1; w sposób banłm n iewlakiwy, cho
ciaż najzupdniej n a tur:i ln y. Zólkowski nic s trac ił an i na 

chwil~ kontenamu, zdjął cyl inder i posłuży! sic; n im dla za · 
żegnania nie~zczc;kia . Do<l ał jesicze : „Uważaj, Najjaśniejszy 

Pan w.wdkich dodatków zabroni ł". 

P odczas przedstawi enia Ballfldyny w teatrze krakcwskim, 

w naj tragiczniejszy m momencie p rzez scenę przebi egł najspo-

kojn iej mały kotek. E fekt byl zasbkujący. Ten efekt wy

zysk :1ł Z ygmunt Now:i.kowski w swoj~j powieści Stnrl Ed
munda Sulimy, gd;de w osta tniej scenic , śmierci ksic;cia Reich

st?.dtn, w Orl:;ciu Rostanda na pro 'be; 11mieraj:v·ego na sccnc; 

wnoszą jego kolehk<;. aulcn tyc7.ną zlot:i kolebkc; nfouowaną 
N apoleon owi przc7. mi asto Pary?.. Grający i;l6wną role; arty

sta widzi n agle z przerażeni~m że cesa rzowa Mari.-. Luiza 

d ostała szaloncgn ataku f.mi ech n. Ale: co gors1a , spost rzega da
lej , że „p rałat j ego (wiątobliwoki", kt6ry pr zyniósł ksit.;ciu 

Rcichstadtu kom unie; . tei trzc;sie si<; ze śmiechu . 'Vrcsz:cic 
ul ima zajrzał 1!0 kalyski i zamarl . Sieclzialo w niej małe 

kocic;. Kwest ia , kiecly wyskoczy Na szczc;~cie ~ytuacjc; ura· 
tow. la cesarzowa, na kolan ;i ch przysunc;la sic; do kołyski. wy
j1;ła koci<; i umie{ci ł:t je na ubrylantowanym łonie , gdzie po
zostaln do ko11ca, cicho miaucząc, dopók1 k!'i-\Ż<; Rcich~tadtn 

n ic wyrlał osl.ilłnicg-o tchnienia. 
Młodo zmarły reżyser artyst;;. i dyrektor, Fciiks Benda, tlał 

w Tornn iu prz<'dstawicnic Jfflmlela na wolnym powi(·hw. 

i3enda wprowadził na scen c; żołn ; c .-1.y i a11tcntycme kor.ie. 
żo!nierz.:, poprzchic r;i~1i w 7.brc..jc n;:erzy For t enbra~a . wje7 -
drają p ;i koniach. ;1 ie\:cty plon:ice porlv1d11ie i orkies tra t;ik 

przestraszy ły zwi~ric; t a, 7.e te zac~ c; l y sic; ploszyć . 1 w(1wcz.1:> 

wszystkie trupy : Hamlet, Laertes, K ról1)v1•a. K1 ói. zerw;i.ly sic; 

na r6·.vne nogi i uc i ekły czym pn;clzej :i:a kulisy, n;kt nic miał 
oc~oty dać sic; potratował: przez ~płoszone k nic. 

Móglbym da.lej mnożyć podobne przyklady i długo jes7w· 
gawc;dzi ć o tych wszystkich sprawach, ważnych i pozorn ie 
bbhych , kt6rc rt1zem skłacbj._ sic; na ca!ość p;·zechrawicnia, 
tego p~?1:dstawienia , ktbrego wszystkie nici morno t ~7.ynnją 

nicwrrl nczne w ku lisami r<;ce. Czyśmy si<; kiedy z"sta n:iw i;tl i. 
ilu h1dzi pracuje na<l tym, by widz odebrał gotow <1. p d n- '.. 

tra traln:i, wizj~? Ni e jest to wcale proste i wuy~tkn zaici:y 
cz.:;sto ocl marł.wyt·h, jakże złośliwych przedrnioti',w, z;,i k•'ir r
mi pr1cc i cż stoj ·, ludz! c, i;czny pcrsnnd. tccnnirzny Od !r h 
;,p rawnr.f;ci 7.al ei.y, czy w .. y, tiw pójdz ie: dnbrze, czy •.pektakl 

si<; uda i CZ} widz c, d.-zujc pt:.iwd<; sccniunc j wi zj i. n i· h<; d L; · 

w zr1,1sw 1: y . c·z>' szczer~c i gł<;bc1k 1 l P• zci.yj<' ;: tukę 

w . J. l(oll'1.." , li-01w~d~ i-11,Qt(o lrte, '?o?.">Cll.; ~%2. 
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MICHA.EL FRA YN 

Ale f'rederic.k uwalnia sir i wpych.11 Broo.lu: 
L powmtun 11.11 s.:en~. 

Lloyd pom.aga FT"Ncrickowi wrzuci~ m sic· 
/::ie szary, żeby mógł wciść j3kO szejk. 

I.loyd biem~ buccikr 1vhi~k.I' z m.icjsa, 
gc!zic ;, pozostawi/ Tim. Udc~ony pociąga 
łyka i widnie jut ma usi.f~ na kakrusie, 
kiedy podrywa sir gwałtownie ze skreszont 
n: int, poniew.. ~ srui prze.:I nim pe/11.11 obw-z.e
rua Popp_v. Poppy zaczyna gwahownie mówić 
do Diego. p<>CZ4rJr:owo szeplun, zupdWe nie
dosłys7.alaie . 

POPPY Sludiaj, mus-z<: z to~ poroZIIll1wiać, i 10 

teraz. Wiem, U: 10 nie jest odpowiedni mo· 
meni ·- ale nigdy nie jest odpowiedni mo
mco!. Wo~t próbu1ę się do ciebie dodzwo
ni<!, a.le nigdy cię nie ma. Wiem , t,c całymi 
dniami ies1d na próbach, rylko że w oocy 
ciebie też oic ma , i nic ma ciebie rano. ie 
cum poj~a. gdzie cy icm :S. 
IJoyd pakuuje ll2 migi, te :.i.ie nic ~lyszy, 
i .tet.y ił uspokoić pxlsu~·.ą ie1 whisk.1·. Oli.li 
odrrą.::3 icgo rpcę z burd.kij i sropniowo zaczy
na się coraz bardziej eksC)wwać. 

POPPY ( wyJcrrykując słowa , lcrJrc n.11dal gJ.Il.f 

"' ćcbią:;iiicrm ze s.."C.lly dfalogu) Nie, oie, 
nic, ja nie dam się zbyć. Powu:m ci, bo jak 
tylko .:1i:;ac!nic kunyoa, zar.u do niej polecisz . 
J~.1~ ;a tn wiem. Pewnie m: je okvniem, oo? 
WidL.ialam cię z tym kaktu:;cm - 11.ic jestem 
ślepa . A poce.m w~ko:zysz do piawszcgo 
pociągt: do Londyuu. Zdaje ;i~, że z.iczynam 
ro;rum.icć to: twoje mc10".!y, i 1.:iłvtę się , że 

mau kogoś w Londynie, w „Rysurdzie 
IJI". Może n.ie m~ru racji, ceł ł\le tya: razem 
oie uda ci si~ t;;k <..'<.I.ej~. jakby niedy nic! 
Ll:Jyd, uJfęcz.ony, uSwicchcm i l!łgodn _1'm 
gcsrem se.ar.i si~ ici pow.a~. te ruc nie slyszy. 

POPPY (15/uś110) W:r,:c: l).ll"d.10 mi przykro, mus!sz 
10 udysi'-eć : j.:01.:m w .;iąfy ' 

Ws~ey oa scenic wydaj~ okrzył: .tiiuruicci;i . 
N1g/e oboje z.d~iii s"ó ie spraw~, ze ~kr SJf 
skot.czy!. 

LLOYD (5Zep1cm) Kurty;ia! 
Pappy biegnie do ~.._·r.1.:gn <ro/ik~ . 

Uayd, pokona.or. si~d:1 - na kJ.krmie . 
Kurryoa. 

Cl.EGO NU!: WIOAĆ 

Froawirymi drzwiami wchodzi posr.K n.a1ó1r

dziej poszukiwam na dzisiejszym rynJcu - Sujlc. 

Ubrany i~r w arabski strój i bilrdzo przypomi.o.1 
zwyg.l~u Philip~ , co~st zrozumi.llk,gd_vżgra go 
ICLI sam :i.kcor. 

SZEJK Aaa, dom niebiańskiego spokoju. Ja wyn.'li-
muję! 

WSZYSCY Pan? 
FLAVIA Dom . .. spokoju ... ? 
SZEJK (z godnokią) Co ja? Naruralnic to ja . Kto 

drugi ? 
Wszyscy si~ 11.11 niego rzucają . 

ROGER Ty lach ud rn, taki dom pnych:xlziszoglądać, 
a o~wec cir oa port.ki nic stać! (7~.:ra Szcjk ou.·i 
szar~) 

SZ EJK Co? 
FLA VIA Trakrujcsi mnie jak zepsutą zabawkę, lctóq 

si~ wyr7.Uc:i oa śmietnik . (uderza go) 
SZEJK Co? Co? 
PANI CLACKETT Zg;.rr..ąld wszystkie czy:;tc pru

ścieradl.a! ( u5iJuje zedn.eć z niego ubnmic) 
VICKI Koszulę ze mnie zdarlcś! (probuje urwa{' mu 

z głowy burnus) 
SZEJK Co? Co? Co? 
ZŁODZIEJ N11wct nic będ~ pytał, co ty tam k-:>mbi 

nujcsz z moj.11 córe-."Zką w flasingsrokc . Ale jcdoo 
ci powiem, Vick.i. 

VICK1 Co r.aki.:go, tatusiu? 
ZŁODZIEJ W tym świ~ie napirć i o ie pewności jultll 

uic tak dobra nic rob i, jak .. . (bieru Ullcrz od 
p1wi Cl~fl) .. dufy takrz sardynek! 

Ku:tyllll. 

Dawno temu p~wicn dyrektor prowin
cjonalnego teatru zwraca się do aktora, 
k tóry grał Hamleta: 

- Niedobrze, niedobrze, na wczoraj
szym przedstawieniu scena umierania była 
grana p rzez pana bardzo nienaturalnie. 

-- · Nienaturalnie - us miecha się gorzko 
wykonawca H<Jmleta - rzeczywiście. Ga
ża , k tórą pan dy rektor płaci, powinna mnie 
zmuszać clo tego, bym na każdym spektak
lu umierał r, aprawdę . 
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Jerzy Leszczyński grnł go~c:mni · w okre
sie mięc.Jzywojell nym sweg słynne~,i Cy
rana w Cyrano de Berge rac Roc;tando w 
teatrw toruńskim. W końcowej sceni<'. kie
dy Cyrano umiera i ma opdść kurtyna -
ta c i ągniona przez milszynistę zacięłd sic; 
i opadła tylko do polowy . Nieszcz<;sny · ur
tyniarz mocował się z nią, Jrcz rady nie 
dc:ł. Dał rnclq Leszcz . odr.i5. ł sir; z ła·.vy, 

na które: umierclł j dko Cyran1 >, poclsu·dl 
do rlyn<lając~j kmtyny i powiPrlzic1v.r :,L)' 

<la zamarłej z w rai n i a p11b]ie7.nośc i : 

- Nawet spokojnie umrzeć nie aclzą 

pociągnął za ową kurtynę z l r1ką siłćl , Ż.P 

• .!._a posłusznie opadłd. 

!l) ...... 
o 
E 



S yn Bogdany l' 1u idy i T a de usza Mincą , 

k il'clf' by ł w p rz ·dszk olu, m ;is iai n a ryso
wać obrazek nu 7.odun y tcm3l: „Jak p ra

CLl i<1 moi rodzice ?" 
Mn jd.i q ra la VÓ'NCZ<ls w <;zt u r c Har t(J0a 

p t.: f .óilw. Pct cli ol ~ n ur ysowJło Wi0.C łó;: kn, 
w kLó rym lcz, dwie nsohy. Zaopa t rzyło 

ohrc:izek pod pi s1•m : 
Mo.;a ma mrJ pr<!Cujc w l ó-ł ku z panem 

Pila r .<.k- im . 
Pilarsk t 
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1. SM1Ak:O~~"' ,orow11\l>A. .., .w.-. Ą~~~ 

Ki edy zapytałem Ldzisłćl wil tvl rożewski~
go, co sqdzi o inle rc~uji] ·ym ·w ywi adz if? 1: 

Erv.1 incm Axerem w .„.i te r,1 turz ." , odpo-
wiedział: 

- Mój drogi , ni c.: czy t uję vywiadów :". 
Ju dżmi teatr11, bo przec ież nic n owego tam 
n ie :maj1 :<} . Axer zapewne powi<'dzial to, o 
c.zym m y mó1.v imy w crarderobie. Po prostu 

pov„• tó~zyl 
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