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MICHAŁ ANIOŁ

Od piekła lub nieba odgradza
nas tylko życie, rzecz
najkruchsza w świecie.
Poczucie jedności naszego ,ja" , bezpośred n i o dan e, ( ...) l eży
u podstawy uczucia niepokoju meta fizycznego , którego przej awami( ...) jest religia, filozofia i sztuka, mające wspólne źródło, ale
z róż n iczk owane w ciągu społecznego rozwoju. ( .. . )
Z uczucia tego rodzą się pytan ia: „ Czemu ja jestem tym w łaś nie ,
a nie inny m istnieniem? w tym miejscu n i esko ńc zo n ej przestrzeni
tej gru pie ist nień , na tej
i w tej chwili nies k ończonego czasu'?
w ła śnie pla necie? dl aczego w ogóle istnieję? m óg ł by m nie i stnieć
wcale; dla czego w ogóle coś jest? mogłaby przeci eż być Absolut na
Nico ść, ni e w yobra żal na na wet w postaci pustej prze trzen i, bo
prze trzeń jest tylko jedn ą z dwóch stron dwoistej form y Istnie nia
a nie Nicości? jaki m sposobem mogłe m nie is tnieć wcale przed moi m
po c zą t k iem? " itp. Może my na nie o d pow ied z ieć zawsze w pewn ych
granicach, ale ż adna od powie dż nie może wyczerpać niezgł bi nej
Tajemnicy leżącej u ich podsta wy . ( ... )
Fa ktem jed nak jes t, że w czasach, kiedy większość ludzi stojąc y c h
na szczy tach czyn u, my ś li i tw ó rczości w sztuce b yła religijna, kiedy
religia by ła jeszcze ży wą siłą , co o becnie bezpowr tnie s trac ił a ,
kied y o bie sfe ry: i reli gia, i twórczo ść b li żej b yły ich ws pó lnego
ź ró dła - metafizycznego ucz uci a , tym n aj ważniej szy m wzruszeniem,
które wprowad za ło w twórcze n ap i ęci e duchowe cał ą istotę czł ow i e
ka, była właśnie stron a religij na, strona jego psychicznego życ ia
i wskutek bli s kości tych dw óch sfer ~orm a, która po wst awała , by ła
spokojni ejszą , wzn ioślej szą, po waż niej szą i działan i e jej silniejsze
i głębsze. ( ... )
Dzisiaj na innej d rodze do zli.imy do Czystej Fo rmy; jes t to jak by
akt rozpaczy przeciw coraz ba rdziej sza rzej ą ce mu ż y c iu i dl a tego t e ż,
jakkolwiek sztuka nasza jest j edy n ą wa r to ścią naszych czasów,
oczywiście poza techniką ż ycia i ogólnym szczęściem , fo rmy jej s ą
w stosunku do dawo eh pok rzy wione, dziwaczne, niepo k ojące,
koszmarowe. Ma się ona tak do dawnej j ak gorączkowa wizja do
pięknego , spokojnego snu. ( ... )
Przebrnąwszy jednak przez całą potworność , za pomniawszy
o życiowych asocjacjach wyobrażeń , patrząc na obrazy Picassa np.
jesteśmy w tym samym krystalicznym i zimnym , a jednak płomien-

nym świecie, w który dawniej wrrowadzał ludzi Ghirlandajo lub
Botticelli.
Cóż z tego, że tamten malował słodkie Madonny i żył pot.ężnie
i wspaniale, a ten zniszczony alkoholem czy jakimś innym świństwem
kona za kratami szpitala wariatów; patrząc na ich obrazy jest się tak
samo poza życiem i śmiercią, poza szczęściem i nieszczęściem,
w oderwanym świecie absolutnego piękna. ( ... )
Dawniej mistrzowie byli to ludzie o nerwach jak liny okrętowe,
o mięśniach (może nie zawsze, ale, zdaje się, w większej ilości
wypadków) jak stalowe sprężyny, o głowach może w stosunku do
naszej przemądrzałości niesubtelnych, ale za to mieli wściekły
temperament, jeśli nie w erotyce, to w religii , i nieokiełznane uczucia;
równie dobrze umieli władać pędzlem jak szpadą i dlatego umieli się
wyrażać w formach spokojnych i wielkich, przejrzystych harmoniach
barw i niezmiernie skromnym ujęciu formy. ( ... )
Artysta malarz dzisiejszy, jak każdy człowiek, zmuszony jest żyć
w tej samej atmosferze, co inni ludzie. Jeszcze będąc młodzieńcem
blazuje się dokładnie na wszystkie formy, poddaje się ogólnej
szybkości życia przez konieczność przeżywania go z przyspieszonymi
ludźmi dnia codziennego, przejmuje się gorączkowym tempem
całości, choćby nawet mies z kał na wsi, pił mleko i czytał tylko Biblię,
i metafizyczny niepokój przybiera u niego pod wpływem zblazowania
nerwów te formy , od których bez zrozumienia ich głębokiej treści
od wracają się oburzeni fioletowym nosem lub za długą nogą „znawcy
sztuki", na które pomniejsza publiczność ze śmiechu ryczy, a krytyk
mówi o upadku Sztuki. ( ... )
O ile myśliwy zadowolony jest, kiedy nie spudłuje, ( ... ) o tyl~
artysta zadowolon y jest wtedy, o ile oprócz konkretnych przyjemności, do których zdolny jest każdy człowiek, ma jeszcze tę dziką
satysfakcję, której inni ludzie są pozbawieni, że przeżył siebie
w procesie twórczym, w swojej najgłębszej istocie i że dzieło
stworzone stoi przed nim konkretne i realne jak czarny byk ,
oświetlony zachodzącym s_łońcem na tle seledynowego wieczoru. Jest
on szczęśliwy, j e śli czuje, że tworząc przeżywa siebie du dna
w każdym dziele, że wyraża straszliwą tajemn i cę swojego iswienia
i całego świata w żelaznych klamrach jedności, której wielość form
krzyczy o wolno ść i zdaje się rozrywać wszystko, a jednocześnie zbita
w kupę jakby jakąś magiczną siłą trwa jak zaklęta w nieruchomości
zastygłej, bardziej niż lodowe góry, niż kształty w szarej masie skały,
która je porodziła. Zastygły od niewyrażalnego mrozu płomień- oto,
w kategoriach fizycznej sprzeczności, wyrażona jedność w wielości
idealnego dzi e ła sztuki.
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LEONARDO DA VINCI

Zawsze płomienie nie są dość palące, zawsze mróz, który je ścina,
nie jest dość potężny . Dlatego każde całą istotą stworzone dzieło
artysty jest tylko stopniem do następnego, o ile artysta ten ma
prawdziwy artystyczny instynkt, każący mu żyć tak, aby zawsze być
na szczycie swojej własnej duszy, być białym nieugaszalnym płomie
niem, rozdzierającym wieczną ciemność tajemnicy . O ile jest gdzie
głos Dajmoniona, wskazujący jedno tylko rozwiązanie, jedną tylko
drogę, to w sferze twórczej pracy i życia artysty, ale głosu tego słuchać
jest czasem ciężko i niewygodnie.

St.I. Witkiewicz: „Nowe formy w malarstwie", 1919.

Pożąd amy

pr wdy,
a znajdujemy w sobie jedynie
niepewność. Szukamy
szczęścia, a znajd ujemy
jedynie nędzę i śm i erć .
Jesteśmy niezdolni nie
pragnąć prawdy i szczęści a,
a nie jesteśmy zd ol ni ani do
pewności, ani do szczęśc i a.
Pozostawiono nam to
pragnienie, zarówno aby nas
ukarać, jak aby na m dać uczu ć
skądeśmy spadli.

FRAGMENTY XXV ROZDZIAŁU „DOKTORA
FAUSTUSA" TOMASZA MANNA. „ŻYWOTU
NIEMIECKIEGO KOMPOZYTORA ADRIANA
LEVERKONIA, OPOWIEDZIANEGO PRZEZ JEGO
PRZYJACIELA" (1943-47).

„Dokument ( ... ) tajemny zapis Adriana ( ... ) - oto on, podaję go
( ... )
JA - Kłamco szyderczy! Si diabolus non esset mendax et
homicida! (Czyż diabeł nic jest kłamcą i zbrodniarzem!) ( ... )
ON - Artysta jest bratem zbrodniarza i szaleńca. Czy sądzisz, że
powstało jakiekolwiek rozkoszne dzieło, jeśli twórca nie dostrzegł
przy tym istnienia zbrodni i szaleństwa? Co tu chorobą, co zdrowiem!
Co tu prawdą, co fałszem! Czyż jesteśmy zasrańcami? Czyż wydłubu
jemy te wszystkie dobre rzeczy próżni z nosa? Gdzie nic nie ma,
nawet diabeł traci prawa i żadna blada Wenus nie zdoła tam nic
mądrego dokonać . My nie stwarzamy nic nowego - to dobre dla
innych. My jesteśmy akuszerami jedynie, wyzwolicielami. My wysyłamy tylko do diabła bezwład i onieśmielenie, wstydliwość i wątpli
wość. My podniecamy, my usuwamy za pomocą odrobiny ekscytują
cego przekrwienia całe zmęczenie wielkie i małe, zmęczenie prywatne
i zmęczenie czasu. I o to chodzi , a ty nie myślisz o upływie czasu, nie
myślisz historycznie, jeśli użalasz się, że ten lub ów mógł mieć
w s z y s t k o , cierpienia i radości w n i esko ńczo n osć , a żadn a klepsydra
ni e był a mu ustawiona i żadnego w końcu nie przedkładano mu
rach unk u. C o ó w za cza ów klasyc znych mógł był i bez nas p osiąść ,
dzisiaj my tylko m oże my oferow a ć . Lecz my oferujem y rzeczy lepsze,
ofe rujemy wart o ści istotne i p ra wdz iwe, - i nie klas yczn ych ju ż
doś w ia d c ze ń za nas zą d ozn aje · pr awą, mój d rogi, a le archaicznych,
przed histo ryc zn yc h, od d awna j u ż nie spra wdzanyc h. K tó ż to d z iś
wie jeszcze, k tó ż wiedzi a ł na we t i za czasó w klasycz nyc h, czym jes t
na tchnieni e, czym sta ry , pra wdziwy, pierwo tn y zachw yt, czym uniesie ni nie sk a żone jeszcze w naj mn iejszym stopniu k ry t yk ą, o b ezw ł a 
dniającą rc lle ksją zab ójczą kontr ol ą rozum u, czym św i ę t e zachwy enie? Wydaje mi s i ę nawet, że diabe ł uchodzi za wcieienie niszczycielsk iej krytyk i? Oszczerstwo - wierz m i, przyjacie lu, 2nowu oszczerstwo' Tam do kata! Diabeł, jeś l i czego nienawidzi, j eś li jes t czemuś na
św i ecie głęboko przeciwny, ! o wł a śnie niszczycielskiej krytyce . I tym ,
czego prag nie i C(.) ofiarowu1c. jes t właśn i e t ri u mfuj ące uc zucie
do

wiadomości:

się ponad samego siebie, wspaniała beztroska! ( ... ) Weź
zagadnienie pomysłu ( ... )-kwestia trzech, czterech taktów
- prawda, nie więcej. Cała reszta to już opracowanie, przysiadywanie fałdów, no nie? Dobra, ale jesteśmy przecież doświadczonymi
znawcami literatury i oto zauważamy, że pomysł ten nie jest nowy.
(„.) Jak temu zaradzić? Ano -zmieniając pomysł. Ale czyż z~ienio~~
pomysł jest jeszcze w ogóle pomysłem? Spójrz na szk1cowmkl
Beethovena! Tam ani jedna tematyczna koncepcja nie ostała się tak,
jak Bóg ją dał.( ... ) Wiedz przeto: stoimy o życiową skuteczność tego,
co stworzysz za naszą pomocą. ( ... )
- Miło ci chyba, że dochodzimy już do końca i decyzji. Czas od nas
otrzymałeś, genialny czas, owocny czas, całe dwadzieścia cztery
lata ab dato recessi, oto termin, który ci wyznaczamy na dojście do
celu. A gdy przeminą one i przelecą, czego wykluczyć się nie da
( ... ) przyjdziemy po ciebie. W zamian za to chcemy ci tymczasem
pokornie służyć i słuchać ciebie, i całe piekło tobie ma być poddane,
jeśli tylko wyrzekniesz się wszystkiego, co żyje, wszelkich. moc~
niebieskich i wszystkich ludzi, bo tak być musi. ( ... ) Wzbromone c1
jest ciepło miłości. Życie twoje ma być zimne - d l~tego nie wo_ Ino. ci
kochać nikogo. A cóż ty sobie myślisz? Iluminacja pozostawia siły
twego ducha nietknięte i nienaruszone, a nawet je niekiedy potęguj~
do stanu zachwycenia. ( ... ) Zimnym cię mieć chcemy, iżby ogm
piekielnych do ogrzania ciebie ledwo starczyło. W nich to będziesz
szukał ucieczki ze swego zimnego życia ... "

uniesienia

chociażby

~el. C,~tl

~ta ~łukł /1925/
Napisana w 1925 roku, opublikowana w 1938, a wystawiona w 1966,
„Sonata Belzebuba, czyli Prawdziwe zdarzenie w Mordowarze" jest
ostatnim zachowanym dramatem z najbardziej twórczego i intensywnego okresu dramatopisarstwa Witkacego (kiedy od 1918 do 1925 roku
napisał ponad trzydzieści utworów scenicznych). ( ... )
Witkacy ukazuje (... ) (w „Sonacie Belzebuba") własny los 1 los
wszystkich współczesnych artystów, uchwyconych między wzajemnie
powiązane, ale przeciwstawne sobie rewolucje, które nie pozostawiają
talentowi twórczemu miejsca ani w sztuce, ani w życiu. Z jednej strony
rewolucja w sztuce popycha twórcę do coraz większego radykalizmu,
z daleka od utartych ścieżek i przyjętych wartości; z drugiej, nieuchronne zmiany zachodzące w społeczeństwie początku XX wieku stawiają
przed artystą wybór nic do przyjęcia między anachronicznym i rozpadającym się starym porządkiem, który stał się śmieszny, a powstającym
nowym światem szarych mas, gdzie nie ma miejsca dla jednostek.
W takich okolicznościach artysta jest całkowicie odosobniony i może
tworzyć tylko poprzez zniszczenie - zniszczenie starych form łącznie
z formami osobowości. Artysta nie ma innego wyjścia, jak odwołać się
do diabelskich sił w sobie i w świecie : aby tworzyć musi poświęcić własne
życie i przestać istnieć jako istota ludzka. Musi oddać się diabłu . Nowy
Faust z Witkacego i u Manna nie szuka wiedzy jak bohater Goethego,
ale natchnienia. Artyście stojącemu wobec kryzysu kultury, impasu
sztuki, grozi bezpłodność i jeżeli ma tworzyć dalej, musi - choć
w rozpaczy - zawrzeć układ z diabłem, jedynym źródłem sił żywotnych
w obumierającym społeczeństwie.
W takich kategoriach Witkacy przeformułował legendę Fausta, aby
pr7..edstawić problemy artysty XX wieku. ( ... )
Jednak w „Sonacie Belzebuba" Witkacy owego nieuchronnego
starcia między sztuką a życiem, artystą a społeczeństwem nie przedstawia zupełnie serio, ale z dużym udziałem ironii, wykazując niedorzeczność i nierealność wszystkich stanowisk. Nietzscheański artysta staje się
błaznem, a sprzedawanie duszy diabłu - numerem kabaretowym .'
Właśnie dlatego, że temat ten jest śmiertelnie poważny, a dla autora
bolesny, został potraktowany z dziką złośliwością i groteskowo.
D.C. Gerould:

Sta nisław

Ignacy Witkiewicz jako pi arz, PIW, 1981.
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ALBRECHT DORER

Cała godność człowieka

jest

w myśli. Ale co jest ta myśl?
Jakaż jest głupiał
Z początku przychodzi rozpacz z powodu rzeczy ziemskich ,
czy też z powodu pewnej rzeczy ziemskiej, potem rozpacz nad sobą
i nad wiecznością. Potem nadchodzi bunt, który jest właściwie
rozpaczą wspomożoną przez wieczność, rozpaczliwym nadużyciem
wieczności zamkniętej w osobowości, aż do rozpaczy pragnienia być
sobą. ( ... )
Im większa jest świadomość w cierpiącym człowieku, który
rozpaczliwie pragnie być sobą, tym bardziej wzrasta potęga rozpaczy, stając się czymś demonicznym. Pochodzenie tego jest zazwyczaj
takie. Ja ludzkie, które rozpaczliwie pragnie być sobą, z trudem znosi
to czy owo cierpienie, które nic może być zwyczajnie usunięte czy
odłącwne od jego konkretnej osobowości. Właśnie na tej męce
koncentruje człowiek całą swą namiętność, która w końcu przetwarza się w demoniczny szał. W tym momencie, gdyby sam Pan Bóg
w niebie i wszyscy jego aniołowie ofiarowali mu się z pomocą, aby go
wyrwać z przepaści, nie chciałby tego i zawołał: „Nie!" Teraz jest już
za późno, ongi oddałby wszystko, aby pozbyć się tej męki, ale kazano
mu czekać, teraz jest już po wszystkim, teraz będzie się wściekać na
wszystko, on, jedyny na świecie, potraktowany tak niesprawiedliwie,
dla którego najważniejszą sprawą jest mieć w ręku swe cierpienie,
żeby nikt nie mógł mu go odebrać, gdyż inaczej nie będzie mógł się
przekonać i przeniknąć tym przekona niem całego siebie, że ma rację.
To mu ostatecznie tak gł ę boko utkwiło w głowie , że z powodów
całkiem osobistych lęka się wi e czno ś ci , gd yż ona to pozbawi go jego
demonicznie pojętej, nies kończonej prze wagi nad inn ymi l udźmi ,
jego demonicznie pojęte g o uprawnienia być ty m, ki m jest. C hce być
s o b ą; za czą ł od n ie sko ń cz o n ej a bst rakcj i oso b o w o ś ci , a w koń c u st a ł
s i ę c ry mś tak konk retn ym, i ż m yś l
trwa ni u wieczn ym w tym sensie
staje s i ę ni em ożl i wa , a tylko w rozpaczy swej pragnie być sobą .
O demoniczne sza le ństwo'
Rozpacz demoniczna jes t najsilniej szą formą rozp aczy. Roz1 acz ta, to pragnienie by ć so b ą w niena w iści do życ i a, b yć so b
w całej swej n ędzy; nic Jest te pragnienie b yć sobą w sp rzeciwie czy
}Uncie, a le mimo wszystko być sobą; nawe t w naj większym bu nci e

nie może się człowiek wyrwać z rąk Mocy, która go założyła, musi
w sprzeciwie uzależniać się od niej, buntować przeciw niej( ... ) nawet
w gniewnej inwektywie musi czuć się związany z tym, przeciwko
czemu ta inwektywa jest skierowana. Buntując się przeciw całemu
bytowi, myśli, że zdobywa świadectwo przeciwko niemu, przeciw
jego dobru. Za to świadectwo zrozpaczony ma samego siebie i nim
właśnie chce być dlatego, że chce być sobą, sobą w swojej męce i męką
tą protestować przeciw całemu istnieniu.

S. Kierkegaard:

„Bojaźń

i drżenie. Choroba na

śmierć" tł.
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J. Iwaszkiewicz, PWN

1969

LEONARDO DA VIN CI

Porządek

wedle dialogu. -

Co mam czynić? Wszędzie
widzę jeno ciemności. Mamże
wierzyć, że jestem niczym?
Mamże wierzyć, że jestem
Bogiem? Wszystki1e rzeczy
zmieniają się i następują po
sobie. - Mylisz się, jest ...

Aby przetrzymać nadprzyrodzoną noc duszy, która jest śmiercią
i zwątpieniem we wszystko (nawet w Boga) - zwątpieniem przeży
tym, nie przyzwolonym (pozostającym w związku z pewnymi bolesnymi
fazami doskonalenia i przemiany natury przez łaskę) - w którym jedynie
łaską podtrzymuje ukryt<i nadzieję, aby przetrzymać taką noc potrzebna
jest siła boska.
W porz<idku naturalnym istnieją noce duszy będące również śmier
cią i zwątpieniem.( ... ) Czy noce takie są wynikiem jakiejś omyłki każącej
wchodzić w przeklęte regiony? W każdym razie są w swoim własnym
porządku podobne piekłu.
Można by przytoczyć wiele przykładów tej nocy duszy porządku
naturalnego. Spotyka się je w dziedzinie czystego poznania intelektualnego czy moralnego (jest to przypadek Fausta, drum hab' ich mich der
Magie ergeben), w dziedzinie doświadczenia poetyckiego (mam na myśli
Rimbauda), na styku tych dwóch dziedzin (myślę o Nietzschem i o tych
słowach tak zdumiewających , gdy zostały napisane przez niego: Crux
mea lux, lux mea crux). Zapewne spotyka się je również w dziedzinie
naturalnego doświadczenia mistycznego ( ... ) przy czym oczywiste jest,
że noc, o której mowa, jest czymś zupełnie innym, niż próżnia
stanowiąca środek formalny naturalnego doświadczenia mistycznego,
które ta noc popchnęłaby ku zwątpieniu.
Od nocy tych nie ma ucieczki. Zwątpienie dosięga bowiem w nich.
podobnie jak w nocy nadprzyrodzonej, połączenia duszy i umysłu: lecz
będąc porządku naturalnego i stąd nie zawierając w swojej głębi ukrytej
siły nadludzkiej pomocy, noce te kończą się same z siebie katastrofą
umysłu (osłabieniem zmysłów, magią, obłąkaniem, samobójstwem
moralnym lub fizycznym) .

J. Maritain: „Pisma filozoficzne", Znak 1988.

- 22 lil W specjalnym numerze „Wiadomości Literackich" (nr 12)
poświęconym Tadeuszowi Micińskiemu, drukuje artykuł „Formalne
wartości dzieł Micińskiego" .

- W kwietniu
Formie".
- Tworzy

kończy, rozpoczętą

Firmę Portretową

w 1921,

rozprawę

„O Czystej

„S.I. Witkiewicz" .

- 4 VI Walne Zebranie Towarzystwa Teatralnego, po którym nastę
Ważniejsze
ukończenia

wydarzenia od począt k u 1925 r. do
„Sonaty Belzebuba".

- Grupa zako piański ej inteligencji - m.in. Witkiewicz, Malczewski,
Nawrocki, Staroniewicz, Bia łynicki- B irula , Rytardowie, Łabuńscy za k ład a Towarzystwo Teatralne, którego prezesem zostaje dr Tadeusz Mischke. IO stycznia rozpoczyn ają się próby „Wariata i zakonnicy".
- W połowie lutego Towarzystwo Teatralne inaugur uje działalność
balem „futurystyczno-magicznym" w restauracji „Kresy" , której
sal u d ekoro w ał Witkacy, Winifred Cooper, Janusz Kotarb iński i Rafa ł Malczewski . Z programem artystycznym wystąpiła Rita Sacchetto.
- 25 Il Pierwszy teatralny sukces Witkacego: pra premiera „Jana
Macieja Karola Wście klicy" w Teatrze im. Fredry w Warszawie.
- W marcu „Skamander" (nr 39) drukuje „Wariata i

za k onnicę ".

- 21 II I Towarzystwo Teatralne oficjalnie rozpoczyna swą działalność
premierą .„Nowego Wyzwolenia" oraz „Wariata i zakonnicy" (ze
względów cenzuralnych tytuł zmieniono na „Wariat i pielęgniarka").
Witkacy kierował zespołową reżyserią obu sztuk oraz projektował
dekoracje i kostiumy. Na premierze w sali „Morskiego Oka" zja wiło się
całe Zakopane. Donosi Boyowi: „Sukces w rodzinnej wiosce szalony,
ale oburzenie też. Ry ki „autor" zagłuszyły ryki „hańba" i „precz".
Niektórzy niedobrze słyszeli i zamiast „kuro" zrozumieli inaczej ...
Zwrócono się do policji, aby to skreś liła z repertuaru. („Kurier
Poranny" 5 IV).

puje rozłam. „Część przeszła na realizm" (m.in. Mischke, Zborowski, Zwolińska) i kontynuują działalność pod firmą Towarzystwa
Teatralnego, drudzy pod wodzą Witkacego tworzą odrębny teatr, który
przyjął nazwę Sekcja Teatru Formistycznego Towarzystwa „Sztuka
Podhalańska" . Jego dyrektorem i reżyserem zostaje dr Marceli Staroniewicz, lekarz szpitala Czerwonego Krzyża" .
- 26 VI Kończy sztukę w 3 aktach „Sonata Belzebuba, czyli Prawdziwe

zdarzenie w Mordowarzc".

Poświęca ją

Marcelemu Staroniewiczowi.

oprac. Janusz Degler: „Kronika życia i twórczości St.I. Witkiewicza, czerwiec
1918 - wrzesień 1939", „Pamiętnik Teatralny" 1-4, 1985.
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