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JULIAN TUWIM ok. r. 1937 

NOTATKI O TUWIMIE 

„. Królował w teat rze . Rozsadzał wszystk o wokół s iebie 
i wyzwalał żywioły. Wielko ść jego poezji usunęła w ciefl 
dorobek teatralny, zasługujący niewątpliwie na osobną oce
nę. Obok tłumaczefl: Okrętu sprawiedliwych Jewreinowa 
(1925) Rewizora Gogola (1925), MqdremJL biada Grybojedo
wa (1951) dokonał t r anskrypcji Plaszc_a w e dl ug Gogol a 
(1934) i opracował, odnowił, udowcipnił , oz ob ił piosen
kami i przerobił w latach 19 32- 1939 osi em komedii, wo
dewilów i fars. Po wojnie dodał jeszcze Z i etonego gila 

Tirso de Maliny. 
Wszystkie spektakle cieszyły się ogromnym powodze

niem, a były to: 

Nietoperz J. Straussa (libretto H . Meilhac i L. Halevy), 
opracowanie według inscenizacji M. Reinhardta (1932); 
Ptaki Bernarda Zimmera, według Arystofanesa, trnnskryp· 
cj a (1933); Rozkoszna d ziewczyna, kom. muz. R. Benatz· 
ky'er,o , p r zeróbka (1934); Zolnierz Królowej Ma dag 'lSkarn, 
kom. mu z. wedlug forsy Dobrzańskiego (1936); Jad zza wdo
w a, k ro tochwil a według k omedii R. Ruszkowskiego (1937J; 
Porw anie s~:bin k Schón la na, t ranskrypc ja (19 :l8;; J\l. c S'iE: 
::abawil , kom. mu:l. według Nestroya (1939); Z ielony gil 

według Ti rs o d e ~/roliny (1950). 
7. tych o śmiu sztuk czte r y wystawiałem i inscenizowa

ł em ja k o premiery w Wa rszawie . Pierwszą z nich Hcn kosc-
11.11 clz i c wc:: unro: , w Tc ~ i t r ze Polskim z .Janiną Romanówną 
w roli g lówne.i. Zanim prz ys tąpiłem do prób, spotykalen1 
s ię wielokrotnie z Tuwimem. Zaskoczył mnie nic• zwyklą 

wrażliwością, wyczuciem sce ny i młodzi c il czym entuLjaz
mem. Poznałem g o znacznie wcześ niej, bo po wydaniu So
k ral Psn taizczqcego, :.ile Tuwim - człowiek teatru - ul.;a
zc: ł mi ·~i ę dop iero w 193·1 roku. 

S er deczny kontakt lączył nas przez prawie 30 lat. Jego 
rndu~ny temperam ent ożywiał monotonię codziennych próh. 
Gwałtownie protestowa!, gdy mu się coś nie podoba ło, to 
znów entuzjazmowa ł s ir~ nad miar~" bil brawo na pu3tei 
widowni, s zalał. Najgorsze byly oklasld. Demoralizowały. 

Ni e aktorów wprawdzie, ale komparsów. Zrzędzili: 

-- Przec ież pan Tuwim bił brawo, po co znowu powta
rzać? 

A on ba wił si ę, bawił nie tyle własnym dowcipem, ile 
tra fną, nicsp o d z 1ewa~ą sytu a c j ą, gestem aktora. Ciekawi 't n 
g o i podnie: ca la r eali zac ja t ego, co stworzy ł. Zap ytany kie
dyś, dl a czego ni e napisze oryginalne j sztuki, u śmiecha! się 

bez tro sk o, rozkład a ł rę ce , jakby chciał powiedzie<':: - Nie 
chce mi się, nie mam ern su na wymyślanie a k cji. Wielki 
poeta, nuwiasowo pa rc: j:1cy się twórczością es tradową, nie 
lubił mozolić się nad konstrnkcją dramatyczną; intere
sowało go przede wszystkim słowo, kalambur, dowcip. Po
stacie w_ jego przeróbka~h nie zawsze przekonują prawdą, 
~a:-vsze Je?nak bawią i śmieszą. Brał byle jaką akcję i na 
JeJ kanwie wybuchał racami najkapitalniejszego humoru. 

• 
Dawał scenie spektakle lekkie, wesołe, może błahe, ale 

jakież dowcipne! Lekkie spektakle.„ te „lekkie" są naj
cięższe w teatrze. I do napisania. I do zagrania. Laik za
rzuca wielkości, że para się farsą. Niesłusznie. Wielcy 
kompozytorzy francuscy, których dzieła grają filharmonie 
świata, p1s <: q modne piosenki. To świadczy tylko o wszech
stronności. Te piosenki mają poziom. Tuwim, wielki poeta, 
też pisał piosenki : liryczne, satyryczne. I robił adaptacje 
starych fars . Ale jak to robił! Można by powiedzieć, że 

teatr działał na niego jak wino. Upijał się na wesoło. 
JANUSZ W AR NEC KI 

Notatk! o Tuwimie - fragmenty 
„Dialog" 1963, nr 12. 



TUWI~IA DROGA PRZEZ TEATR 

Dlaczego staroświecka krotochwila przeżywa głównie 

dzięki Tuwimowi swój renesans dopiero na parę lat przed 
wojną? Czy dlatego, że nie zaproponowano mu wcześniej 

współpracy? Przyczyna tkwiła gdzie indziej: kiedy Tuwim 
pisał Ministra ? Warszawy, Boy zachwycał s ię jeszcze ory
ginalną ;farsą Dobrzar\skiego wystawianą na pierwszej sce
nie Krakowa. Pięć la t później, kiedy podziwiano już wo
dewile w opracowaniu i inscenizacji Schillera, Boy pisał 

o Żołnierzu: „aby dziś wznowić z powodzeniem tt: far s ę, 

trzeba nie tylko myszki, ale i ogromnej dozy humoru, 
który by potrafi! przyrumienić wyblakły nie<.:o i naiw ny 
wątek". Potrzebny był dystans kilkud ziesięciu lal wobec 
epoki fin de siecłe ' u, zachłyśnięcie się nowocze s nością , by 
powrócić do błahych fars z prześmiesznej epoki dzieciń

stwa z przekonaniem o konieczności gruntownej obróbki 

Inrna Perk owska: Szk ic Lleknra C' ji 

literackie j i sentymentem jednocześnie. Właśnie z senty
m entem . Wulgarne napaśc i kilku recenzentó" na a d a ptację 

Jad _i wdowy spotkały s i ę z natychmiast ową ripos tą Tu
wima. Całkowitą bezpodstawność głównego zarz utu, że 

„z złośliwą radością karykaturuje pogodne kro tochwile 
dawnych autorów, przemienia je w galerie idiotów , krety
nów, bęcwałów, łobuzów i kanciarzy" wykazał obszernie 
sam autor , a konfrontacja tekstu Ruszkowskiego i Tuwima 
ca łk owici e to polwi erd z::i. Tuwim ski óe il sztul :c;. ctnda l roz
\vleklemu dialogowi tempo i lekkość. P rze~ u 11 ą ł :.i l: cet1ly 
2 elemr nlów sat yrycz nych, tl cwią c yeh j u ·~ w fa rs ie , w in
nym kier unku . Cha rakterystyczne zm iaay: usun ql próbę 

sprzedaży zapisu Lickiemu, dodał na tomiast wszys tkie noc
ne randki. Nie ma tylko racji poeta pi sząc o Jadzi, że zo
stała „tą samą miłą głupiutką gąską, jaką była w sztuce 

_ ___, 



Ruszkowskiego''. Otoczona tylu mężczyznami nauczyła się 

ccybko, jak z nimi postępować. Łączy kobiecy spryt z upo
rem. Widać też koncepty Fredry. Adaptacja przypomi1w 
nieco SHull1J panieńs kie, ową gr<; obu stron spowodowaną 
zn zdrościq i przekorą jednocześnie. Scena, w którPj wuj 
Krzysz l f m ówi o ';pince, a Ba rbara o ct'irt e ;.c ir1 ;{ 1ti <; la zo
>: t ;; la z Puna Jow iobki euo. Kn;ci s i,~ rnbawny, staroświecki 

kale jd Mlrnp, pe!en komicz nyc h pootac:i i wydarzei1. Nie 
m a tu lud Li dobrych i zlych. w szysc y są jednakowo śrn it: s .t. 

ni i traktowa ni pobl · !Jiwie jal: caly świat, który już od
szedl. I3u D ch w'.l lc :1 Jatac ji Tuwima ciecydowala w zn•:cz
nym stopniu ni l! w ::i rl!J~ć liler .1 c lrn tcl{s tów, c-1.y naw e t ów 
s lynn y hut or, bo i tu zcbr::: y lo mu si c: „[JL1 S ?C'.3l~ ". ule 
um it' j t.; tnu ść: trafie 11i; 1 w<~ wL1 ~c iwy ton, udcrl.e 11i::i we właś
ci wy kl uwi::: z. ZJul11u ś l: b t::::o bl t:; d nego w yd b yc: ia i z:1 gc;szc2e
ni ::i 11it•pow ta r Z:Hl11ycl1 r ·cli epoki i je j s tylu. l'LP zaw:;ze
potra fi ono je w inscen i c: jnc h pow t(ir zyc . 

Pe ważnych wbi L~ ··,w rnającyd1 n a ćelu ;::!) Ii i 'nie fnrsy 
p dj :'l l s ię p(Jeta w Ju;l : i wdowi:!. R zecz d zie je sit; nad<ll 
w Ga liC'ji, ~il e oczyszc zonej ca}Lowi l'ic ;', ni emieckiej atmo
s fe l'y, w G a li c ji wpatrzonej z po c! ziwcm lub niepokojem 
w da le!q Wtirszaw q. Bol c~law ~p l ewa Mul gotz - tkę z~1 rniast 

ury j e !-: z ni emieckimi leks L1rni, l.lóryrni n aszpilrnw~rny liyl 
ob fk iic wodewil Ruszkow~ !dego . Feliks po d~1j ·· ~ i ę nie za 
g::i licyj s kiego komp ozyto ra G a ll a , lecz za w:.: rs ;: ~1wialca Ja
n Rc>?kc . „Ach t e n war57-::J wiak " - in0wiq s tale o Fe
l i! s il, , co ma hyl: s ynrJ11imcm l cl :k ośc: i, wdzit:;ku i s7el
m ostw::i . 

• 
Tu wi m pi sa l i od ,; wll'żu ! na zc.m..:.wienie lcalru, lub przy

na jm ni e j wi d zą c możliwoś ć: r ea l iza ii. K szta!l owal role dla 
okre(;J onych a ktorćiw. Rol d1m·nl.t ers t.y :z nc . Puy!: la cl naj
b:.ird zie j zna ny: B1bnn ::i czl in twor wny z rp y ś lą u Jaraczu. 
A le p i sa ł rul t.e dl a w ie! u a k tor ów, 11. jczęściej dla Dymszy, 
M i .czyslawa Borow go, Miry Zim il'lski j. Byly one jed
n ocześ nie closkonaJyrn pretekstem do upy chania dowcipów, 
z których poeta sły ną ł. Znamiennym zabiegiem jest indy
widualizacja wujuw Jadzi wdowy. Adolf - marzyciel, od
krywca ws zystkich d zi>iejszych udogodnień technicznych. 
Bolesław - trzpiot, zn awca kobiet i koni, ekspert od sko
ligaceń. Krzysztof - pogodny i ironiczny. I wreszcie pi
sany dla Kurnakowicza - - Mieczysław, 'pyszna postać Zm11-
dzina. Podobnie jak papa Anetki (Rozkos .cna dziewczyna), 
„król czekolady" zna tylko jeden temat - - czekoladę, tak 
Mieczysław mówi, i to kresowymi prowincjonalizmami, 
wyłącznie o jedzeniu. Role charakterystyczne, których 
szczególnie brak we współczesnej komedii - oto nowy po
\V(:d c;lawy tuwimowskich adaptacji. 

TADF,US'Z JANUSZEWSKI 
Fragmenty eseju 

„Dialog" 1984, nr I. 

Jadwiga, wdowa 

Adolf, jej brat 

Krzysztof 

Barb:Ha, jego :i.ona 

Melania, kh córka 

Mieczysław 

Doleslaw 

Eufemia 

Hortensja 

Feliks 

Lic ki 

Dr Kos 

Piszcrnlski 

.Józef 

Antosia 

Gawalecki 

Zalupalski 

Bu:;iilski 

Klusocki 

Kic-Kicowski 

Kucharz 

OSOBY: 

DANUTA MARKIEWICZ 

ADAM RACZKOWSKI 

WITOLD MIERZYŃSKI 

mr:NA ZUROiVISKA 

URSZULA NOWACKA 

J.'..N ADA l\TSKr 

T ADEUSZ OLESINSKI 

IRENA CHUDZIKóWNA 

IHENA ANGERM/\N 

STANI S LA W BIELINSKI 

ZDZISL;\W K07.IEN 

TADEUSZ CZAHNOWSKI 

.J ÓZEF ONYSZKIEWICZ 

ADAM FORNAL 

BARBARA KOZIARSKA 

FR. BURATOWSKI 

IIENRYK GONDA 

WINCENTY ZA WIRSKI 

-- BOGDAN KIZIUKIEWICZ 

- JÓZEF JACHOWICZ 

- ZBIGNIEW ZAREMBA 

Inspicjent: JERZY DOBRZYNIECKI. Sufler: KAZIMIERA JACHO
WICZ, Kierownicy Pracowni - krawieckich: IRENA SZENBORN 
i TOMASZ SZCZUREK, perukarskiej: EDWARD TERLECKI, mo
delatorskiej i malarskiej: KAZIMIERZ DRUPKA, stolnr·s!dcJ: JÓ
ZEF NOWOROL. Główny rekwizytor: KHYS1'YNA NIEBUDEK. 
Oświetlenie: JÓZEF POTOCZNY. Kiernwnik teellniczny: HEN
RYK KOPYCINSKI. Brygadier sceny: STANISŁAW WICZKOW
S'KI. 

Redakcja p-rogrnmu: JERZY PLESNIAROWICZ 



RYSZARD RUSZKOWSKI I JEGO FARSY 

W pofredrowskiej epoce scenicznej w teatrach polskich 
obok niezawodnych fars francuskich pióra Labiche'a czy 
Feydeau ukazują się liczne utwory rodzime, krotochwil , 
których jedynym celem i jedyną ambicją było wywoływa
nie śmiechu na widowni. Ta bezpretensjonalna gałąź ko
medii, reprezentowana przez Dobrzańskiego , Przybylskiego 
i wielu innych ,rozwija się w owych czasach bardzo bu· -
nie. Farsy te wystawiane na wielkich scenach 1Narszawy, 
Krakowa, Poznania i Lwowa. a n ·części j na estradach 
„teatrzyków ogródkowych" bywały przeważnie efemery
dami, które ginęły bez echa. „Teatrzyki ogródkowe" były 

osobliwością miast polskich w dobie popowstaniowej. Chcąc 

ominął: dekret, wydany przez władze carskie, zabrani•jący 

występów arty tycznych w lokalach zamkniętych aktor 
prowincjonalny Carmantrant wpadł na. pomy ł zalożeni;oi 

w Warszawie w roku 1868 - pierw zeg „teatru ogród 
kowego" pod nazwą „C ino" prz ul. Chmieln j . Potem , 
jaJ;: grzyby po deszczu, wyrastały inne teatrzyki, \ · któ
rych wystawiano operetki, wodewile i far s , a wi ęc: , Ti 
voli" przy ul. Długiei, ,.Alkai:ar" przy Królews ·ej , .,Al
hambra" itd. 

Dla wzbogacenia repertuaru tych teatrzyków - coraz. 
popularniejszych na schyłku ubiegłego stulecia - powsta
wały spółki literackie, których dz:ełem była O"romna ilość 

lekkich utworów acenicmych. Do najba dziej znanych spó
łek tego rodzaju należ!!,. Popław ·1 i G leń ki oraz A ra
hamowicz i Ruszkowski. 

(. .. ) Ryszard Ruszkowski, urodzony w r . 18 6 by aktor m , 
który pierwsze kroki stawiał w „Operetce" War zawskiej. 
następnie po krótkiej tułaczce prowincjonalnej, :1rystępo

wał we Lwowie, gdzie zadebiutował podczas dyrekcji Do 
brzańskiego . Sc hniir-Pepłowski w ten sposób mówi 
o Rmzkowskim: „Młody artysta, wy3tępując w operetce, 
zwrócił na siebie uwagę zarówno starannością gry, jak 
jej charak~erystycznym zacicciem. Używany zrazu do ról 
pomniejszych w komedii i dramacie, zajął w późniejszych 

latach bardzo użyteczne stanowisko w dziale ról charakle
ry3tycznych". 

Ruszkowskiego łączy ly długoletnie przyjaciel kie stosun
ki z wielkim tragikiem Romanem Żelazowskim, który po
świecił mu kilka ciepłych wspomnier'l w swych pamiętni
kach (Pięćdziesiqt lat teatru polskiego). Przede wszystkim 
znany jest jednak Ruszkowski nie jako ak tor, lecz jako 
au tor sceniczny. Z utworów pisanych łącznie z komediopi
sarzem Adolfem Abrahamowiczem ( Mqż z grzeczno.ści, Ad
wokat bez klientów, W Szczawnicu. Teść, Nihiliści, Oddaj
cie żonę) najlepszą pozyc,ią .iest Mąż ::: grzeczności. Sztukę 

tę przetłumaczono na obce języki i była ona wystawiona 

w Pradze na scenie „Narodneho Divadla" i \ Wiedniu 
w Karl-Teatrze. Niektór utwory pi ane przez Ru ;" · 1iw 

skiego samodzielnie - a mianowicie .Jacl2ia w d uw u, I·turn 
Jó:t.ef Kotarbiilski nazwał „wesołą grą marionetek t ;i ra -
nych" oraz Wesele Fonsia - święc s tale t riumfy nn sce
nach, są chętnie w znawiane i adaptowane. Inne jak Florel· . 
Pospolite mszenie, Ł11se kon ie i Książę pan uległy szybko 
zapomnieniu. Sztuki Ruszkowskiego, pełne Zli ·ariowan~ ·h 
pomysłów i kary -uturalnych pos aci, wyFoływał.· na '\ ·1~
ccj oklasków i najczęściej były grY\'J ne w 80-tych : no
-tyci latach XIX wieku. Mają one dużo jowi'lln go hu
moru i fldznacza·ą s i wybitnym zmysłem spo~trze ,ar· 
czym 

ARIA SERKOWSK ~ 
u cena l widownia'' 1q 9 nr 

Ryszard Ruszkowski - ak tor, r zyser p isarz dra ma-
tyczn:-• urodził _ ię ~j ma ja 1856 r. w Warszawie. Pracę ar
tysty nz.ną r ozpocz.1! jako chórzy ta na cenie rszawskie -

o eatru Wielkieao. wy:;t~ował też krótk w operetce 
i w zespołach prowincjonał ych . Od roku 87 przez dzic
s1ęc la praco> ·ał ·e Lwo vie w teatrze skarbkowskim 7.a 
d -rekc ' i J na Dobrz ńskiego. W latach 1889-93 należa 

do zespołu tea u kr ko\ -kiego. Jesienią 1893 wrócił do 
wowa. W roku 189 ożenił się zr znakomitą śpiewaczką 

o e ·owa He enę Zboil1:;k , córka ;vybitm:go i niezwykle 
vszechstronnego ak on Iarcelego Zboińskiego ( 846-U.96). 

Ryszard Ruszko·w-ki w1arł ;o:e Lwowie 9 maja 1898 r. na 
gruźlicę przeżywszy 43 la a . Synem Ryszard Ruszko ·
s dego jest znany ktor -;cen krakowskich - Wojc;"' h 
R u zkowski. 

.Jak • wi e dza :; rawozdawca „Gazety Narodowej'' Cl !>8, 
nr 29) - R ·szard R usz.kowski „w karierze akto;: teJ 
_ z szedł od ró lekkich amantó . ·tóry to dział m · ? 30-

bie p r zydzielony w 'oczą kach , do ról charakter; s•ycz
n· ·c I ·o icznych, w ·tó ·eh tanął oook Fi.3zera i F d
ma na na nasz~ · ceni ·· Z ważniejs;:yc ról Rysza„cl:; R sz
kowskicgo \'.-:,-mi nić na'eży So!oduch'l „_ JliodziP ,.„ zte
lai"t< kim, Wistowskiego ~- Grubych ryb acl. Fe'ent1 w Pa-
11u Da nw - um, Ko \\ ·icza ' Ro:.bit.ka"h, Króh w . le ep ie, 
J owia lsk ie o w J((lmcdii F1 dr:.- By' ak n '"m I •b• nym 
i cenionym; podkres lauo, że „odnzacza_ ,i<; ·a scen1e zaw-
ze wic l!: ą pomy · !owo~ci"t" i „in teli;;cntnir> Owejmował ca

ł ość roli "' (.. :::dL, Narodo\\'a" - j.w.). Grał ril\vnież z p -
wodzeni m Pana Poirier w szluee Aug:er ' , k óla Filip:i 
(Don Car los), hr. !Vl oora (Zb •iic •J). 

W teat rze !wo s kim ,189 -!>5) wys 'rnow ł R. ruszt-ow
ski razem z .Wandą S i -maszko\\ ; 111 . in . w K lu bie l'awa
lcrów Balucl icgo i o nu Darniry 11 BlizińsJ.iego. Autorowi 
.Jad:: i wd1 wy po śv.'i ęc i i:. icma cl;u·va ży ctliwe słow'l v szki·
cu U progu m oich W~]JO<nnie ft i •atral.n ueh. Podobnie ser-



nys, Irena Perkows ka 

deczne wspomnienia poświęca mu Henryk Cudnowski (N ie 
dysk recje teatralne, Ossolineum 1960, s. 169): „Pięknie („.) 

zapi sa ł s i ę w pamięc i lwowian Rysza rd Ruszkowski, nie
zwykle utalentowa ny ak tor charakterystyczny. Pamiętam 

niesamowite wrażen i e , jakie od n iosłem z fascynującej gry 
jego w angic s ldm dram acie pl. Trilby, w którym odtwo
rzy! posta' hipn Lyze Sv ngalc' o." 

utor Jad i wdowy cieszył si<: wiel ką popu la rn ością za
równo na scen ie jal i w życiu prywatnym - d zięki weso
łości i dowcipowi. Je r ównacz śn i c - co zasłuliu.ie na 
szczególne pod kreś l eni ~ - potrafił po łączyć „prawdziwy 
lalcnL /. \\ic ll<ą l ra cowi to ~cią i s umiennością ", a „wrodzo
ny swój h umor mi („ .) utrzymać w granicach wskaza
nych dobrym smal.iem". („Czas" 1898, nr 130). 

JERZY PLESNIAROWICZ 

PRZED POWSTANIEM KINA 

Można powiedzieć, że Ryszard Ruszkowski, na wiele lat 
przed powstaniem kina, przejrzał jego metody. Widać to 
nie tylko w żwawej przemianie scen, ale i w obmyślaniu 
sylwetek . Na ogół zorganizowane są one na zasadzie „ga
gów". Wiemy, co to są „gagi" w filmie i wiemy, że wy
twórnie zatrudniają specjalistów, którzy wymyślonym przez 
scenarzys tę postaciom, dorabiają ni to dowcipy słowne ni 
to leitmotywy, które ich przez cały czas przedstawienia 
będą charakteryzować, jak motyw muzyczny u jakiegoś 

Wagnera - humorysty. Dowcip Ruszkowskiego, to, co prze
de wszystkim w jego sztuce uderza, co sprawia, że pu
bliczno ść naprawdę prz.ybywa, „drzwiami i oknami", żeby 
jej słuchać, to najpierw dowcip słowny. Każda z postaci 
ma jeden lub kilka takich „gagów", wymyślonych dow
cipów, którymi poważnie się odzywa, a sytuacja tak jest 
przykrojona, żeby to, co mówi postać sceniczna dało się 

zredukować do takiego właśnie odezwania. („.) 

Sytuacje, jeżeli już mamy wszystko tłumaczyć na język 
współczesny, są - ekspresjonistyczne, czyli, jak w tym wy
padlrn, bez żadnej uwagi na prawdopodobieństwo, i myślę, 

że na tym właśnie polega dla współczesnego widza czar 
tych naiwnych utworów. Jest coś w dzisiejszej sztuce, co 
przygotowuje konsumenta do sztuki końca ubiegłego stu
lecia, która przez lat conajmniej dwadzieścia była trzyma
na w kompletnej pogardzie. Stąd te mnoż1tce się coraz 
przeróbki i próby, które podciągają podatny materiał pod 
ekspresjonistyczne kanony . Widz dowiedział się niedawno, 
że sztuka nie jest naśladowaniem życia: stąd już krok 
tylko do farsy nieprawdopodobieństwa, do humoru „pure 
non-sensu". Wie, że każda sytuacja jest w teatrze możli

wa, chce się bawić, nawrócić się do formy czystego teatru, 
czystej zabawy: farsa , czy jak tu ją zwą krotochwila, 
naturalizmowi zupełnie nie odpowiada. A jakim narzę

dziem wyciosane są te figurki, które się na niej poru
szają, czy grubym młotkiem, czy cienkim pilniczkiem, to 
inna sprawa, to już kwestia między autorem a publicz
nością, sama teatralność tu decyduje, nic więcej nie jest 
nikomu potrzebne. 

TEOł"I.L TRZCliqSK! 
Drzwia m.i i oknami - fragm!'nly 
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