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Stanisław Ignacy 
Witkiewicz 1100s- 1939J 

Jego Witkacość Nienasycony Zgrywus ... ? 

Jps/ mia kopii rlurn1m1 dwą1'a wmó11~f. :::.r ~ /il sir 
bm1'J(' 1 nabieram. ,, po!t'm sir: :::.demaskujr: i IJ\'1/ę 
i;i~· ,„mwl. :311 wk±t• r.l:iwnr krr.1v11,v. klórl' lll1 

padslawir· df'form;1q1 11 moich s:lllka<'h uw1ó1ja, 
:r nie 1111if':y 1rnktmvac; mnir na 8f'rin. J('ś/i 

mri11·11 pmvożnir'. w ka:::.dy m11t1J/ oc:;;11·1.~ric si<; 
nwL: i, /Jo mu Sli' myśleć nic ~her. 1 lilk :c• 
m;:yst!Jm„ Lak ubolc1 al Witka1'v naci swoim 
losem jako ar1ysL) i c1!ow1eka, ił 1 ~1.~ cit.is 
wszeze budzi tak widk.Je rnH1 1 'j r~ Jtl l!edys? 
C:1,y icsL ju;; Lvlko naczcln_y1n wariat.em ~\ pol
skie1 liLt>mLu1·;;p i sztucP. n, adzon.vm na U'Omc 
d1.iwanwa 1 za Lo hotub10 ym, ale ju i. p1't.l'cie 
nie LUk kontrowcrsvjnym~ .IF.szcze podc1us 
Roku W1Lk.iewic1.owsk1cgo 11 stulecie jce,o 
urodt.in musiano podobno tłumaczy(', :le nie 
był ani narł-.omanf'm , ani alkoholik.iem. ani 
Prmomancm, !cez pn prostu /. '1,Yczajn.vm 
c:zlowieklcm o gN1ial rn~j urnvslowości i sze
roh.Jm sprktrum 7,ainteresm ań . 

,\ cl1.is 'J l;,i ś chyba wręc1. prt.cciwnie, ;, apro
batą pr-t.\iętn by fakt. zt· b_y l wlaśn if' 1\ ariatem 
zniewolonym p1~u:1, szrreg nałogów 1 op1;
wnym pulsującą Hiat.ką :;,ąd z. Ale On jesL 
n1fdr•finmwalny, wielosć i różm1rodnoś1' jego 

dl1el [c1.tcry powiclici . ponad u 1.ydziesci 
dra.m1:uów, Lrz, publikacw z d1,irdziny cst1'tykj 
i teorii Sttuki, dwi . eseisty .z.no-publlcysryc:m e, 
kilkaset artykulóv kryty1~zn,vch , kilkad1iesi<lt 
ule1nych obrazów, ponad LI';;y tys ic\CE' pur
uctów, tysiące rysunków i szkieów] iajlepicj 
świadcq o pr-1.Ppasuirj umyslowosei i fascy · 
ml)ąrri osobowości Witkacego. PrLt't cale 
swojf 7.ycie budz1t skrajne emocw nikogo nie 
powstawiiljąc obojr:tnym. Już w ListopadziP 
1HH!'i !'Oku, kilka miesil{cy po narodt.incwłl 

(p r.r.,vsz!'Cil na Ś\\~aL :?/1 lulr' go) jego ujcirG pisał : 

;1•s1 pięluiy, Zf' sii' dosyt· 11i111t'::y1; i napatr:rr' nir 
mo:rm,v. Tule: w1sicm,Y calynH dniami przy jl'ę,o 
pi\' l 11/karh i ci<1i!J1' orlrli!Jt'lłlY czes1" /1uską . 1 „ l 11w 
1w1cis1wu m1Jvcl1 cech - x::czee/1/nif' komir:nym 
Jl'!.~l. iak mmri Sll'OiC' „il µg11 ·· _ mrną slćlrPj kury 
simJa1art'j Jlcl ir11k11d1 
Witkacy barcl ;,o wcZ!'sn1e Lacz.ą l pr1.Fjawiat': 
rnc·z.• "klą :1,clolnost': postrzegania !i'.ec'z.yw1s
wsc1 i prz.cbvania j ,J na papir r a to w fo l'mie 
plastyczne1. a w hteradJe1, rasry11owal su; 
takżr. asu·ononw i muzyką . w wir.ku ośmiu lat 
pisaJ dramaty 1 drukował JC na swojej domow ·j 
clruhlrrnr.e / gurnmvvnu c;,cionkami. W wk~ 

WLh tych sq lili< prmvdziwP s:::.r:r.p,ól_y : naszeµ,o 
±yria 1 lćll1 c/o/1rw :aobsenroll'flllP chamklf'
rystyc::m' r · 1 •rlłv. okropnie .~i~· inlerrsujl! 
wszystkim. rn irs1 w fn rmir rliillo,e,u pisane -
wspomilltli IJjl' it'C - JllOZf' IO ll'P(I y [lllni Hf'/f'lly 
(Mod1·.1,ci1·\ sk.iej matki hrzfstnej). Jr•ż1'/i 

uw:,!/Jąclnir·ie. ::e tw1 autor ma osiem lal i jrclrn 
111ir•suj1', F1H1s1m• pr:yznać, :1~ cl if1/)1'/n}' ialcnL 
Lope d!' \/Pµll napisal pif'rwszy clr111n t mając /111 
d:iesirc; Swsił"'k rrnal siedPm i pól klf'd}' :.ar:<1/! 
OiciPr, Stamslaw Witkiewicz, by! od pm:z.ą1ku 
naj większym admiraLOrern talentów swojl' j 
pur'iechy, a ta ·i.c za1:ie1Jym przeciwnikiem 
sz,k.ulnictwa pow'l7.F.rhnego, toteż bardz.o 
naciskal na sa nmks7tałr.t>n ie siQ s_y11a i indy
widualn,y rozwój, h /, ingerencji szkól i pm
fesurów L. 1.cvn1ątrz . Witkacy d c;asu się 

Lernu podda•vał, alf' wkrótce ldecyclowal li ię 

na studia, Y.a .7ąl pocl1'óżować, bywać. zawie1·11t': 
znajomości . Wówr.za, Lo spoth.al gwiatdę scen 

teau·alnyr.h - Irenę Solsk<i. z kLura polą t '7~vl !!,O 

bwzJiwy romans nie pu,-,ostający bez l\lj)lywu 
na jrgo twórrzofić (piel'> sw powieść - biogra
fiGz.na 622 u11adkl Bunę.11 . c:y/1 Drmonir:;nn 
kulHl'lll), 01ricc pi /l'S\ J'tegal cl1rialbym 1. ·/ko. 
:rhyś w trj sfrr:::.P. w kt<irq nn;1virce1 p.lup.~111 sir 
robi. lr:ymal sir .~r i~li! :asndy: ;:adnPj 1n>/J1i/11e.j 
mis!J i :ndnycll rrKlPk po nikim. Ro:umies: ' 
Solsk.a była i.oną slawnrgo aktora Ludwika 
SolsJ,iego i maną I\ Krakm 'p frmmr tilla/r. .. 
Wkrótce Witkacy, przynajmnie1 pozornie, 
uwtJlrnwst.y si~ od rrj DFmnnicznci Kobin,v 
postanowiJ .upor;,ądkm ·.qf" swoje ż.ycir i ·jr. 

dny n ;; listów pu:;al PoslHn011'ilP.m .~i{' o:c•nit' 
[1. ,fmiw1g4 ,Janez wską]. 1//ate,11.0. :r• inac:I'/ 
:::vcil' mojr :ac:niP przylm'r, ( inrmi; poi worncp.o 
/Je:st•n u. icnić się wówc1as nic zdąl.)•I, gdyż 
nar·zecwna popelniłR samobójstwo, a 1rozp41-
1·zoą Witkacy poczuł się clPfinit1·w11ie skoi1-
r.:m1.r . Jaki8 C7 s pói.n i t ~j poj ął z.a żonę ,Jadwigę 
;; U1m1gów, która wspominala go jako rzto
w1eka nirl,\\'yklf· \rr'ażLiwego . 

Co ja mam w twarzy, 
. ? no co 1a mam w twarzy. ... 

O NIESLUSZNEJ GĘBIE WITKACEGO 

J .iczni jego ;,najonu, albo ci ktt'w1.y t.Pt.k.nc:li się 
z, nim n1ledwir rat., lubili 11iPr1.y(., L.c jcsr 
niF.oblic:zalny i d t~monimwill: wszelkir iri;o 
porzynania, kLór·r bv!" mot.e bj I~ tylko 
pf'lF.ja vPm komph•ksó\ • lub pnU't.eba dobrej 
ze bi:iwy. 'lYmczasrm u ;;nm1'an~ 1.a nawie
dzonego wariata sk rnmny gemus1, który 
?J'Pf'nrmowal polski teall' i malarst vo według 
vspomnic1i t wh, któr1,y znali go lepiej lub 

prz..vi1·t.eli mu si\ llf'l',nie1. jawi si\ jako ktoś 
zgoła inny rhyb· nikogo w Po/ser mi[•t/:y-
11•ojPnnrg.u 20-Jccifl nie pod:ilrwno fik bC': 
npelnq1nir. lak /Jr: :astr:!1:cń iak ~Vilkar:c:!(o 

właśnie. I mko,go nir tarwno lill\ /J1':cr
r monialnir 11 p/up,il11•vch ek.~krrmen t ach 

Nrnsar:, in,vr/J. :/os/iwyrh i os1111Ps:ając,rch 

p/otrt:l'k. nikop,o nir spo1 war:r1110 wk 
r·:rstot iwir• jt1J;. • ·1. l,e,n . \111itkie11 ·r:o - wspomma 
,frrzy r.ugcniusz Plomirnski - Jaklch to 
bajrc:rk nif' pus:r:ano o nim w o/Jieg, na 
o~rilnopoliik.im rynku plotf'k 1. I Pr:vpisywano mu 
1 pr:yk111<1 chorobliwą . IJl':u:tnnną ni!Flwnwrni;, 

11r,e,111s1yr:nu pijmistwo l . l posądwno ,11,0 o amo
rnln,\ U1•nwm:m 1 • allv:m w swsunku r.lo itnl:i. 
s/mrrn o 1akiPs Jwrfrryc::nc 11'/ascmu. Tl 

cl111rnktuu 1 . I Tymczasem byl Witkan' 
ni11si<a:ilPlnym 1izrJJ1P/mf'rn•111 u wy1wkim 
por:uriu moralnym i spoit'Cznrm. 1r 11, ill'Y.:/:j:::.ym 
slllpniu nTR2/h1-vm na kr::yirdi; 1 n{·c/;::,p lud::ką, 
/Jl':kompromisowvm i nd1rużnym az cło µ.ranie 
ubsr.s/i . lw::ivzµJ{'dnie pruwdomo11·m m. 
Konrad Winkler poznał 0 o v t919 roku. !uedy 
ulfasc.v11owany nowymi frnmami w ma!arstwir 
p1Y,ysrąp i l Wnkacy clo form is uw. ' edlug 
Wmklr.ra wlasnic dało sir; jut. wówczaR 
w osobie młodego artysty zau1,·aL.yc prwif'n 
rodwi zagubienia i nit>przystosowania do 
ś'NlRW : l'oznalf'm :1ralis!f'ę.o eh/upa o rurh11ch 
nwr:o nierl::wied;:imrai:ch. o t1H1r:y .arerkirµo 
1>6/bo~w i oc:ach :alrkninneę,o d: ieck11. Nrllllm 
l1ti11w o 1n1elię,rnqi niem,11 1rop1ka/nr1. nie 
lc1_a,mizono wrod:.rmą k11Jwrn i IllcJdrym umiart'm, 
pndswiadomil' ;rdnak 11: c:u rafom. żr 11· clu:s:y 
1cµ,o orvę.inalnrę.o i clorodne.a.o m/odzr<llla 
otll>\•wn/ się iaJJs ponury sabal. Robi( cznst'm 
wTi1:en1e ramanlvka :aę,u/Jwnr,ao 1r ~:ar:v:'. JP 

i monolonii 01rc:esnydi dm 

Wilkacv - artysta mulwncdialny, nieustannie 
twort.ący. reformuja1 ,\ , bu ntując.} siQ 
pr;cciwko ks1.taltom teatru i plastyk!. żył ze 
swr1 firmy Pul'lretowcj 8.1. Witkiewicz 
[na1szybszy portl'et Jaki \ ·ykunal, LO \ 20 
minut pouobi;,na Al tura Rubinstein ), a o d!'.ll'
dLi.11.ic, która nas na1bardLwj interesuje - o te
atrz1: pisał, t.f' nu• ma srnsu, 11/Jy /Jyl m.iejscPm 
11ypon iadwi puę.lildól\' autnrn na u padle ko/Jic'(V. 
r:lrropr:ymwlrnkmrP a./osowi!nie, :.naczcniC' 
.wndvlwli :n111, c:y 1ak.ąknlwir.k i nną kweslię 1 I 

er nif' h•pie/ napisRI' trakwt. bros:urkę lu/J 



skromny aforyzm. ::.11mins1 krrri(' pl! sr1'niP kilka 
n111nekJ.now pr;:J'Z Ir::, godziny n11 10, a/Jy 11~ cl:: 

sohie powicdzial, wychodzql', stukr1jąc si~ piilmn 
11· ,14/owę : „fl wirc fRktyrznic p.rzcc /1 IJ}'Wfl karany. 
fi cnota wvnawacl:::A11t1~ ", .,wi\'C jednak nir ma 
r/nhryrh 1 r.~ciowyrl1' Oo za 8Zkorl11 .1" Teatr mia!, 
wrcllug niego, zapewniać wznios łe pr1.e1, r ~ir 

nie popr7cz opow i edzi aną rea listycznie 
1;yciowq histoeię , lecz poprzez skO!\czenie 
p1~kną i ocza row11j ącri closkona t sa mą 

w sobie „cz.ys tą fmmę". 

„SZEWCY" 
TRAKTAT O KOŃCU ŚWIATA 

Owo niendsycrnic, o którym mowa, i kI(JrF; 
bucha wręcz z, jego bu1nc1 osobowosci, wy!'Hzll 
najpełn i ej w Szrwcach wlaśn ie, gdzir fascy
naqę c~haosem i imcnsywnosr. ią z. jawisk 
odczytar można najwyra.zniej . Owo sp ięLI"Lrnie 

w •din·1en, pulsac:11n · charak!CI' malarskjr1 
kreski pr1.cniósl WiLk.acy na scenQ w tym 
swoim najrlnjrzalszym i - Jakże odmiennym od 
irlll_yd1 - dramacir, ktory powsrawat wicie IRt 
(1!l27-193•l). ,J est to, jak wrndomo, ostaulia 
icgo w całusc i 1.cwhuwiłna sztu.kC1, napisana po 
dluzszy111 okres ie milczrnia dla teatru . 
P1vzelom lt1t 20 tych i 30'tych by! to ok.res, 
w którym gllnvnyrrn n u rtu j ącymi go proble
mami był los jednostki i spolr.czcr'!stwa, 
jednostki 1 kultury na tle przemian spol1•czno
politycznych. W t,vm własrnc tekście drama
t.YeL.nym jawi się Witkacy ostatn.lm wiei.klin 
wieszczem, który niw,vykle wyral.nie widzi. 
dok4d t1micrza ludz,ko Sć: w i:;woim .51ep 'Il1 

i pm odowa.n,vrn l'zęswk 1'0i~ nieuswiadornio
nymi pobudkami pf,'dz.ie du z,aspokajania 
najprzcrói,n iejszych ządz . W t,Vrn czasie aU!or 
pnzoslm at w sLanie głębokie1 dq;r'csj i, nic 
(ldnajclowa l sensu ż.ycia i p r1.cc1,u wał, ze 
ws:wstko zmierza ku kmicowi. l\ornan 

Ingarden wspomina! oo jako rzlmvi1'kil 
rnlknwicif' innPę,o n1: to s ię nR Jlierws::y rzul okH 
wyr/A wa/o i niż pre:t'nw1w11 sir pulllic;:nir:. Rvl 
prln nie · mialo.~c i i o/J11W G:?.ul w soliie 1wmyrn 
1akie.~ nirclopeln ienir. ;akąś nirpokOJll!'I! go 
pus1kę. czul, ±r pr:y nirzwykle1 silf' .~w:yr:/J 

por,vwów pASJi. namięUJośr:i. ::ainlNesowań , 

pr::.y mrpJ}'r/1 wy/Jllclmrh .~ily nnirr:zrj, zaclnvyw 
i P11 1 uzj11zmu i prz.1r mwnil~ nagJvc/J odpt\"ll'acli 
tyc/1 si l ni1' 2aw. 2t' panu;e nad irm 11•s::1·~Wm , 

lecz Jf'S I nicrnz pory11.11iy, s::arp11m', roz1J i1any 
na prorh . 
Witkacrmu brak pm•dr wsz.ystk.irn wiary 
w ludzi, a '::rwrciw kończy 1ui 1ako r:1, łowir: k 

ostaLecznif' rozr za rowar 11 i nicnaw i cl1,ący 

wszystk.ic l1 1 wszystk.ir go. Go znam i1~ 11 n r>, 

bohaterem tego dramaLu nie jest j1 1l artysw, 
Jak w wielu wczesniejsz.ych utwo!'ili' h Lr"go 
autora, ale spotcczeństwo w og1.J IP i p1-z.rkr<"1i 
prze?, nie. Ghoć roi się Lu ud przedstawicieli 
klas spolrrznych : arysrokrar1a [Ks i ęzna ). 

h11t'7.uaz.Ja [Prokurmor). rzemieslnic.v (S:lewcy], 
rhłopr [Dziwka bosa, Stary k.mieć, Mlod 1 

km1er') i krytykuie autor wad ' pol skie 
własci wf' dla każdej z L rch klas, LO dramat 
1 „szewcami" w tytu le 1cst dramatem uniwer
salnym odnoszącym SIQ do przem[a.n J niebcz
p ieczf'ńs tw, iak ie groi,ą r.alcm u swiatu. Choć 
probowano S:ewrriw r.zytać pop1"?cz analogie 
do rządów bul"luazyjno-drmokra tyc1,nyrh 
zagmżonych przez faszyzm i soc:ializm, to taka 
irnerpreta1·1a bywała upr'oszczona i nie do 
kor'!ca z.gndna z przesia niem au ora Nie r,hodzi 
tu bowiem ied.vniP o spoleczensrvvo polslur, 
ale o l u dzko ś1~ w og(J!e, która sama kala 
własne gniazdo i 7 .. mierza do wystrzelenm się 
w pmvicu·z.e. 
Oro wars:aat szewski, w którym dziP.JP się 

akcja, 1est on swoislym obscrwaLOrillln, 'I któ
rego można prz.ygląclaL\ się calemu światu -
oto teatr świata , w którym ro;:grywają się 

wciąz te same problemy. Jednnctesme cm 
trwania akcji n.ie odnosi SiQ do konkreLilych 
ćlktualnych wydarzen, a raczej sytuu je s ię 

w przyszlosci. Jak twierdzi Lech Sokól, 

wybitny barlar:'.7 twórc:i:ości Witkacego, Ir: 

argumf'nty sLano\\~ą rękoj mię uogólnienia i 
SIWM7ają nif'7,b ę(lncc warnnk i dla katastro
ficzrwch ri rzepowiedni au1ora Historia lu bi s ię 

powtcir'Zae:, warto 7.auwi:l7,yL\ że ki o inny 
rirze ri rowacl?.a rewolu cję i k to inny z nif j 
knr·zys ta , ci kuwzy r '7.ijd7 ą nie są 1 uż tymi, 
któr'Z.y p I'agnęl i wladzy, w miar·ę walk.i 
ro1;wlnęly i ę ich pou"Zeby, wię 1 : Lerat. się 

nu dzą (.zupełna pustka - ju.:: mnie nic nic 
ba ~" mówi jcdrn z Czeladników). Praca 
wymknęła lm s ię dosłownie z rąk, wtasri1,~c 

nie zauważyl i momentu w klórym stracili nad 
wszystkim komrolę i następ u 1ące po sobie 
absurdalne 1Nvdarzcnia wprawily w ruch 
samonapędzającą się machlnę . Ow szewcy 
staJą oku w oko z tzw meta fi zyczną pustką; 

1, 1:haosu, w którym nas ląpi lH rewo!ur·1a, 
l p1·1,emiRn nią wywolanych wyrasta .nowy 
wspania ły świat ", ale wspaniały l,Vlko na 
ełt wilę, bo mo wsz.ystko się merharuzuw. 1..ani
ki!Ją i ndywidua lfl(\~ci . ka:'rcly jest podobny co 
!<.ażd 1~go , bo każdy podlega tyn samym 
mechanizmom, brak elementu zaskouenia, IJn 
\ szystko jest do prlevvidzrnia, jak w mpro
gramowanym aULomacie . A pon1ewaL 
wszyslko iest identyczne, spoleczeńsrwo dziala 
bezkonlliktowo - opanowuje je nuda 1 prly
gni tające poczurie bezmiernPJ pusllu. Nagle 
okaz.uie się . że LO rcwoluqa stwar·m zrwców 
(i każdego, kto się jeJ tkn ie), a nic odwrotnie. 
Ks i ęż.na Irina Wsiewoloclowna Zbereżnicka
Podbcrczka, uosobienir kobiPcego rlemomzmu 
dąi..ąccgo dn matriarchatu miewala1ąca swy111 
erotyzmem prokuraLOra - min istra Sr.urvy'ego 
- próbuw ies1o e dokonać zamRchu stanu 
W7,_yWHJ<\C „ na pi f'df'Slil!. na piedestał mnie r.o 
pręd1.e j . Nw mogę 7.vc~ bf'z p1edrs1alu [ .. . ) oto 
wołam was, ukorzcie siP, przf(I s:vmholr.rn 
wszechrnatry" , alf' i ona ju7. nic1ego nir 
dokona, bo oto Z]fl\\'ia1<1 się flJ7.P.df>!aH1c· ielr 
prawdziWP.J wtadzy, ktc"Hvzy ubolewa1ąc, 7.f-' sarni 
nie mogą by(: ilutomatami, porzącl ku ią Len 
C'hao1yczny porewoluc.Y]ny świat - Towa r'7.ys1~ 

Alwamowsk.i i Towimr.ys7 X, kt<wy nakazujr· 
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,7ilkryć Lę malpę , jak ri apuoę pla 1 ·h 1 ą Jlłką 

Niech przest.aniP. świergolir. i sk 1?,F1:7e1·: Do 
fu l)1;: rnarriill' <~hatem· Sam Scurvy spsial. j1 1:? 
ra!kowiC'ie, 7.dychający 7 ro7Ąda nif1 , nie mogąc 

uszyr butów, <VJITWan.v zr swego 
h11 l"tuazyjnego r.iepelka wyw Lylko i skomli 
ci?;iko i ,;.1llnsnie, n; w1·ri:: z. ie - . do cwru1 -
pi;lw mu oru1• i umiern , l eżąc 1ak dlug[ na 
vyciągniętym l a.ńcuchu" 

Koniec jui; się sLal· charyzmat 1rrny misu""Z. 
sze1rski SajcLan TL:mpe śmiertelnie ra niony, 
ale niezc0 o siG j uż nic oba1. iaJący L dobrze. 
żeście rrulic zakau'upiff l glosi świętą prawdę, 
żr .jedna 1est dobra rlccz na 8w1ecie, LO 
i nd~ ~· i dual nc 1stnir: nie w doina terznyr.11 
warunkach materialnych. Zjeść , pocz, tać:, 

pogwaidlić:, pok.ierclasić i pójsć spac'. Pnw 1ym 
nil-' rna nic'. Air prawda Sajetana nie m<t ju ;. 
i ad nego znaL'?.Prtia. bo dol Tzy jednostek , 
istnil'Ji indywidua lnych, a tyrh 1u ż. nie ma, bo 
jak f>lus;:n1c wuważa Ks1ężn J .łudzkoM cala 
diabli w1ięli". 

Uzis niezwykle pesymistyr1~ną wymowi,; 
SzPwró11' maskuj t: ich oryginalna. barwna 
forma, wlnsri\\"a dra.matom WitJ.acego. Zawsze 
można qię clo mej uriec, nie chcąc zaglądać 

w ciPmne 1..akamark.i szevvsluego warsltalll, 
z luóryrh 1vyzi ra stara prawda, że to l udzir~ 

ludziom gOLuJą na1gors1y los. Mol.na czytać 

Szrwców 1ako opowics6 o brawurowej walce. 
nieokjcłznanych żądwrh i radosne] pici::ni na 
ustach, ale pręcl zc1 czy powiej i tak da s ię 

sl.vszr.ć „naglP Jak piorun Rpad rnęci r. 7,elaz.nei 
kurtyny' .. „ za k tórą nic ma JUŻ nic. 

SlllJmR Czuprynskn 

ŹrótllR: 
1. Siorni>łH" fan.in \I 11k1rnir: l ':/rn·, ir •k i twnrrn, 
lt'd. T io;ulallJIOsJ..i, J f. f'lflmH'nS~I. \\oJb/,l\\'il l'l.'}/ 

2 Sr.in"/,m //!flJI lfi1ki1·11rr·~- ŻH'ie 111,urt:n.<t 
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