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TADEUSZ RólEWICZ 

Józef Kelera 

TEATR RÓ.ŻEWICZA 

Teatr Różewicza: nie jest właściwie „podobny" do 
niczego w teatrze i dramacie swojego czasu, chociaż 
wie le zawartych w nim dążeń i napięć twórczych od
naleźć można łatwo w najbardziej wychylonych w przy
szłość usiłowaniach i dążeniach współczesnego teatru 
w świecie . 

Dotyczy tego , co najważniejsze w sytuacji człowieka 
w św i ecie drugiej połowy dwudziestego wieku, chocia ż 
wyrasta z doświadczeń, przeżyć i przemyśleń niepowta
rzalnych w takim kształcie w żadnym innym punkcie 
kuli ziemskiej: ze szczególnej więc perspektywy histo
rycznej i humanistycznej osobnika urodzonego w Pol
sce, w roku 1921. 

Jest owocem refleksji twórczej , o której decydują 
dwa podstawowe i najgłębiej uwewnętrznione przeży
cia określonych jakości: historycznych, kulturowych, 
społecznych. Pierwsze z nich wywodzi się trwale z cza
sów pogardy, krwi i błota (sam Różewicz brał udział 
w Ruchu Oporu walczył przez dwa lato w oddzia
łach partyzanckich Arm ii Krajowej). Trwałość tej sfery 
odn iesienia - to wszakże nic obsesja, ole zawsze 
obecna w dziele Różewicza surowo mi a ro i per
spektywa doświadczeń granicznych nieczłowieczeń
stwa . Z tej więc sfery wywodzi siq przede wszystkim 
poczucie dokonanego trwale s p u st o s ze n i a w a r
t o ś c i i z tym poczuciem zwiozone ściśle, ponawia
ne uporczywie próby rekonstrukcji wartości elementar
nych - choćby najprostszych, ale pewnych, niewąt
pliwych. Zatem: próby restytucji człowieczeństwa. Dru
gie natomiast decydujące przeżycie - z tamtym pier
wszym mocno splecione - wyrasta z czujnej nieustan
nie obserwacji: z poczucia karłowatego charakteru 
wartości i pozornych wartości funkcjonujących w swia 
domośc i zbiorowej i upowszechniających się nadoi -
„na co dz ień" - w najszerszej skali. Mówi się przeto 
nieraz - językiem bardziej obrazowym - że dzieło 
Różewicza rozpięte jest niejako między apokalipsą a 
„noszą małą stabilizacją" (to podtytuł jednego z dra-
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matów). Sam Różewicz określa to podobnie: „między 
gigantycznym nekropolem i ciągle rosnącym polis" . 

Teatr Różewicza: jest także dziełem wspan ialego 
poety, który w pewnej chwili - działo się to z końcem 
lat pięćdziesiątych - odczuł bardzo żywą potrzebę 
wyj ści a „poza słowo". To, co w teatrze „pozo slowem" 
- to przede wszystkim fizyczność, materialność, cie
lesność , których słowu brakuje. Ale nie tylko. Także -
„chwile milczenia" - pełniejsze i „prawdziwsze" niż 
słowo ; chwile „zatrzymania" - sytuacje wymowniejsze 
ńiż słowo . Ze szczególnej gry napięć - w ramach 
„ trwania pew nej sytuacji" - rodzi się tu swoista po
tencja dynamiczna i rodzi się także pewna odczuwal
na ja kość , którą można by nazwać niewerbalną re
fleksją d ramatyczną . 

Wszystko t o zmierza, oczywiście, ku formule drama
tyczności intensywnej, pozostającej przede wszystkim 
w ostrej i prog ramowej opozycji wobec wszelkiego ty
pu „teatru gadania" i „teatru fabuły" - dyskursu, 
intrygi , perypet ii itp. - teatru „zewnętrznego", jak po
wiada Różewicz . Sam powołuje się przy tym dosyć 
chętn i e na Czechowa jako protoplastę i prekursora 
owej „głębszej" dramatyczności, choc i aż różni go od 
Czech owa cała sfera wyobrażeń i szmat historii . Nie 
jest mu także obca formuła Becketta, z podobnej linii 
i odczucia dramatyczności wyrastająca; perspektywie 
egzystencjonalnej Becketta przeciwstawia jednak Ró
żewicz swoją szczególnie wyostrzoną perspektywę hi
storyczną, o wypreparowanym w pewien sposób ste
ryln ie sytuacjom egzystencjonolnym autora „Końców
ki " - sytuacje niejako sprasowane z materii 
życiowo pospolitej i najpospolitszej . 

Taka włośnie materio pełni tu bowiem funkcje bu 
dulca dramaturgii . Budulca, który sam przez się egzy
stuje przecież w stanie rozsypki . Ale - sądzi Różewicz 
- nie t rzeba go zanadto przebierać, destylować: gro
zi to fałszem i abstrakcją . Raczej taki, jaki jest -
w tej rozsypce i potrzaskaniu - musi ulec skupieniu 
i sp rasowan iu pod ciśnieniem: kondensacji , nieraz 
hi perbolicznej, w skupieniu i zestawieniu tego, co roz 
bite i potrzaskane w świecie, który nas otacza. I taka 
jest, w najbardziej ogólnych zarysach, metodo twór
cza tej dramaturgii. Nazywana też nieraz w wypowie
dziach krytycznych „techniką collage'u", chociaż ta 
analogio plastyczna - jak analogia efektowna -
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wydaje się raczej daleka od uchwycenia tu właściwej 
istoty rzeczy. 

Te skrótowe uwagi należy jednak traktować jako ko
nieczne w tym wywodzie uproszczenie wobec twór
czości w istocie bardzo różnorakiej, dynam icznej, ule
gającej ciągłym przekształceniom. Różew i cz nap i sał 
dotąd - obok wielu tomów poezji i prozy - dwa
naście „pełnych" utworów dramatycznych . Nadto kil
ka szkicowych projektow scenariuszy, za rysów sytuacji 
dramatycznych - do „wypełnienia" na scenie; nadto 
jeszcze z pół tuzina bardzo smakowitych miniatur, mi
ni-obrazków dramatycznych. Te założenia ogól ne, o 
których była mowa, dałoby się przeto uwierzyte l nić 
i zróżnicować w gruntowniejszym op1s1e wszystkicl1 
tych utworów, co przekraczałoby jecJnak ramy tekstu 
informacyjnego 

Najwcześniejszy i najbardziej znany z d ramatów 
Różewicza to „Kartoteka" (1958 59) . Chodzi o „karto
tekę" pamięci. I nie o „księgę" pamięci chodzi, ale 
tylko o kartotekę: w kartotece wszystkie „ fiszki" są 
równowartościowe i można je tasować jak talię kart. 
Bohater - rówieśnik autora, ktoś z jego pokolen ia -
leży w łóżku, ole „wygląda to tak, jakby przez pokój 
Bohatera przechodziła ulico". Zatem: uruchomion" 
cJramatycznie „strumień świadomości" owego Bohate
ra, ole strumień niespieszny, pokrętny, wstrzymywany 
- czlawiek ów leży sobie i ma od dawna wszystkiego 
dosyć - naszpikowany też zdarzeniami hłahym i , cy
tatami ze starych gazet, szkolnych podręczników, 
przedpotopowych listów„. Śmietnik pamięci, który ie 
może się złożyć w żadną sensowną całość. Może da 
się z r1cego wyłuskać kilka prawd elementarnych oca
lałych z ozbicio, ole i to nic jest zupełnie pewne. Pa
mięć o tym co najważniejsze, ginie w potoku maku
latury; żywy głos ludzki ·- w zgiełku; prawda orzeżyta 
- w bezosobowej formule . Czy więc to wszystko, coś
my przeżyli a przeżyliśmy może więcej n i ż którekol-

iek z zapisanych w historii rokoleń, pozostanie w 
stercie śmieci i złomu? 

,Grupa Laokoona" (1961) Io z kolei bardzo śmiesz
no komedio o „kopiach w gipsie": o „gipsowych" wy
cbrażeniach świata, krzewiacych się albo wegetują
cych nadal „jak gdyby nigdy nic" - powie lajocych 
ślepo wyobrażenia anachroniczne sprzed „epoki pie 
ców". Naiwny ubiegłowieczny humanizm, nic znający 
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swojej miary, granicy i próby, nc.dto rozmieniony no 
grosze, jest jak gipsowo kopio w Muzeum Watykań
skim: „Calca in gesso. Delio origir.ole in restouro" . 
Tekst obfituje w slogany o „pięknie" i cytaty z ono
ch ran icznych podręczników estetyki w ko rykotu ro I nych 
1estowienioch, montowany jest z kr6tkich obrozow 
i obrazków: w podróży, no wystawie rzeźby wsp61-
czesnej, w rodzinie pewnego historyko sztuki. Znako
mita komedio, bardzo gorzko i sarkastyczna. 

„Swiodkowie albo n'.Jszo moto stabilizacjo" (1962) 
to kolejny utwór bez molo programowy. Składa się 
z trzech części. Pierwsza - to poemat no dwa głosy 
aktorskie: zwięzła syntezo naszej sytuacji kulturowej 
i historycznej. Druga - to sceno małżeńsko: wariant 
tej sytuacji. z wyeksponowanym motywem fałszywej sie
lanki i utajonego okrucieństwo. Trzecia - najobszer
niejsza - to dialog d1Nóch ponów unieruchomionych 
"" fotelach, no które wspięli się nie bez trudu - zre
dukowanych, neifikowonych do funkcji siedzenia; u 
ich stóp czołga się , rzęzi. kona, rozkłada coć, co przy 
oomino człowieka . Tekst o wielkiej gęstości drama
tycznej i pierwszorzędnym znaczeniu. 

Niemal równie doniosły i niezwykły jest w dorobku 
Różewicza „Akt przerywany" (1963): po trosze esej 
dramatyczny, po trosze pamiętnik pisonio sztuki, która 
jak gdyby nie może się urodzić, po trosze wywód o 
„niemożliwości" dramaturgii, inkrustowany jednak 
próbkami udramatyzowania pewnego zamysłu w róż
nych możliwych i „niemożliwych" konwencjach i wo 
r; ontoch .W całości - wraz z wszystkimi wywodami 
autora, opisami, didaskaliami - ten tekst z pozoru 
„niesceniczny" i swoją niesceniczność demonstrujący 
okazuje się wszakże materiałem do bardzo nieraz efe
ktownej i mądrej zabawy no temat teatru. 

„ Smieszny staruszek" (1963) to wyjątkowo wdzięczny 
tekst ukończony został znacznie później, a no scenie 
czywie podkreśla autor. Jest to spowiedź oskarżonego: 
za stołem sędziowskim zasiadają manekiny. Biorą tei 
udział w akcji hałasujące wokół Staruszka iywę „do
brze rozwinięte" dziewczęta tudzież cały przemyślnie 
skomponowany „collage" przedmiotów martwych. Sam 
tekst Staruszka to tei swoista a bezcenna rupieciar
nia: obraz świata, a nawet historii widziany jakby „od 
dołu", z niziny, z perspektywy „szarego człowieka", nie 
pozbawionego jednak rozsądku, zaskakujących spo-
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strzeżeń i skojarzeń, mimo pewnej obsesji, która nim 
wlodo . I jest to także oryginalna propozycja teatru. 

Interesująco jest także sztuka „Spaghetti i miecz" 
(1963/64): parodystycznie potraktowane kompleksy 
kombatanctwa w bardzo swoistym polskim wydaniu. 
Do grupy sztuk z tego okresu zaliczany bywa również 
(m. in. przez autora) „Pogrzeb po polsku", chociaż ten 
tekst dla jednego aktora, ale nie monolog", ja k upor
ukozoł się dopiero w roku 1971. „Pogrzeb po polsku" 
- to oryginalny Różewiczowski nadkabaret, w saty
rycznych potyczkach z teatrem i dramatem jaki być 
„nie może" kontynuujący w pewnym stopn iu linię 
„Aktu przerywanego", a jednocześnie skojarzony z ostrą 
współczesną komedią polityczną. 

Ten okres twórczości dramatycznej Różewicza za· 
myka jednak właściwie rzecz pt. „Wyszedł z domu" 
(1964). Teatr integralny, collage poezji, dramatu, pon· 
tomimy, intermediów filozoficznych o zacięciu szekspi
rowskim i infernalnych groteskowo „scen baletowych" 
- z włączonymi w nie także te mot o m i dialogu 
do rozpisania no sceni~ - to widomy rezultat wielu 
poprzednich przemyśleń dramaturga szukającego no
wych jakości teatru. Temat tej sztuki należy także do 
arsenału Różewiczowskich refleksji: jakie cienką i kru
chą warstwą życia jest kulturo, jakie jest wątło i nie
pewna, choć agresywna i arbitralna wobec cielesnej 
natury bytu. 

W cztery lata później pisze Różewicz sztukę, która 
- obok „Kartoteki" - stanowi, zapewne, jego naj
znakomitsze osiągnięcie w dramaturgii. „Staro kobie
to wysiaduje" (1968) to tekst dramatyczny, w którym 
didaskalia - najbardziej zwięzłe i . rzeczowe, bez ko
mentarzy, bez opisywactwa - zajmują ponad jedną 
trzecią objętości, o dialog - zwłaszcza w części dru
giej - schodzi do rzędu jednego z omalże pomocn i 
czych współczynników całej struktury dramatycznej . 
Będzie to zatem tekst sceniczny, w którym obraz i prze
życia świata dane są nareszcie w jednej scał kowanej 
wizji.; w wizji hiperbolicznej - w skupieniu tego, co 
~ozb1t~. I dane sq w istocie „pozo słowem". Wizjo 
Jest niezwykła: obraz gigantycznego śmietnika i sty
gnącego pobojowisko, którym wstrząsają jeszcze ostat
nie konwulsyjne drgawki. „Smietnisko „jak morze„ , od 
brzegu do brzegu. Smietnisko aż po horyzont (.„) Może 
oobojowisko. Olbrzymi śmietnik. Poligon. Nekropol. 
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Jednak p laża. Plaża nadmorska. Ławko pomalowano 
no zielono ... " Dla wybit nego inscenizatora jest to par
tytu ra wstrząsają ceg o widowisko . 

W ydany przed pa ru laty pełn y zbiór „Sztuk teat ra l
nych" Różewicza zamyka rzecz pt. „ Na czworakach" 
(p isana w latach 1965- 1971). Sędz iwy pisarz, któ rego 
wszelkie „o pi ekuńcze" instytucje chcą za życia jeszcze 
ustawi ć na piedesta le - w postawie pi onowej - wy 
łamuj e si ę z rytua ł u : przyjmuj e gośc i na czwo rakach; 
dokonuje dekompozycj i owej postawy pionowej, róż 
nych anachronicznych mitów i ceremon i a łów, uświę
cając swój prywatny ludzki sta n negliżu cielesnego 
i duchowego. M imo, że ów sta n negliżu, którego ślady 
pozostawi po sobie, w swym mieszkani u, przeniesiony 
zostanie także i nieuchronn ie w muzeum, po którym 
młoda zbolała wdowa op rowadza wycieczki szkolne 
i wygłasza prelekcje ... 

I na koniec „Białe małżeństwo" (1973), sztuka, jak 
dotąd , niezrozumiana i j uż op luta przez fałszywych 
stróżów mora l ności , „ zdrowia narodu" i „ obow ią z ków 
społecznych l itera tu ry". Styl tej sztuki możn a by okre
śli ć najkrócej jako „col lage-secession", ch ociaż ta wy 
cieczka w stronę secesji n ie ma nic wspó lnego z po
pula rn ą skąd i nąd modą „retro", jak to ju ż próbowano 
tłumaczyć prostoduszni e a lbo zło śliwie . Za łożen ie jest 
z resztą jasne i doskonale czytelne przy odrobinie do
brej wol i. Założenie jest takie : poprzez konwencję 
pewnej epoki, dość j u ż od leg łej i dość: „sty lowej", by 
jej konwena ns rysował s i ę ost ro i jaskrawo jako kon 
wenans, ale nie nazbyt a rchaicznej - ujawnić stan 
dzi kości i „zwi e rzęcości " , pod warstwą kultury uta
jony zawsze bardzo płytko . Zderzyć zatem - na t le 
tego bardzo elega nckiego, bardzo śmiesznego i bar
dzo stylowego konwenansu - „człow i eka biologicz
nego" z „człow i ek i em s połecznym". Jest to kolejno 
bard zo efektowna partytura sceniczna . 

A tym czasem Różewi cz ma już na warsztacie dwie 
nowe sztuki. Znowu nas czymś zaskoczy, zdziwi, obru
szy lub poru szy . Tak powstowal i powstaje zawsze te
atr żywy . 

Józef Kelera 
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,Tyl"o nowy rcalistyczno-poctyd: i {f otr mole 
otworzyć - (nie drzwi, tego nie odwożę się 

powiedzieć) _ ale dziurkę w drzwiach , które 
prowadzą do wyjścia. Nie gardzimy w tym 
wypadku drobnym i uczcgółoml, nawet mlkro

•kopijnym rekwizytorni (których nie widać ze 
IC.t..:ny) ', 

(T. Róiewia: „Akt pnerywony") 

Moino chyba, nie bez kozery, przypuszczać, ie powyższe motto 
mieli w pom i ęci twórcy scenografii „Biolego molienstwo" Zofio 
de lnez· Lewctuk oraz Piotr Wieczorek przystępując do procy nad 
spektaklem. Stworzyli oni bowiem swoistą scenerię zgodną z for· 
mulą spektaklu przyjętą przez reżysera, o zawierającą się w sło
wach „spekta kl realistyczny, ale nie realny". No scenie zosta ł 
zbudowany, zgodnie z didaskaliami, jeden wielki plac gry oparty 
no zasadach sceny symultanicznej, składający się z trzech głów· 
nych, kontrastowych, jeśli chodzi o kolorystykę, plonów (los, sa
lon, sypialnio dziewcząt w polączeniu z gabinetem ojca). Wy· 
korzysta nie trzech plonów oraz niewielkiej ilości wielofunkcyjnych, 
utrzymanych jednak w tej samej secesyjnej konwencji, mebli po· 
zwoliło na podkreślenie różnorodności miejsc, w których toczy się 
a kcjo d ra matu. Również kostiumy zaprojektowane zostały zgodnie 
z ka nonami mody obowiązującymi w okresie secesji. Szczególnie 
suknie kobiet odpowiadają swym krojem ulubionej przez twórców 
tego okresu linii „w kształcie litery S". To linio falisto, która su· 
geruje nie tylko ruch lecz i silę pozwoliło takie no uwidocznienie 
w kostiumach pewnych cech chorokterologictnych poszczególnych 
postaci. Przyczynilo się to do uwypuklenia dramaturgii samego 
tekstu. Kostiumy noszone przez aktorów występujących w „Białym 
małżeństwie" moino podzielić w zasadzie no dwie grupy. Jedną 
z ni ch stanowią stroje barwne, drugą zaś czarno-białe zoprojekto· 
wone zgodnie z prądami obowiązującymi w grafice secesyjnej. 
Nie są to jednak grupy od siebie oderwane. Te cechy postaci, 
które w strojach realistycznych zostały z lekko zarysowane przy 
pomocy koloru i formy (narastająco agresywność czerwieni sto· 
nowiącej elementy sukien Pauliny, ciotki, kucharci), znolotly pelne 
odzwie rciedlenie w chimerycznych, odrealnionych ksztoltoch ko
stiumów czorno-biolych, wprowadzonych w kulminacyjnej scenie 
wesela. 

Colość scenografii utrzymano jest w tonacji szarej, sugerującej 
widiowi jakoby coly oglądany przez niego świat sceniczny był, 
w pewnym sensie, fotografią rzeczywistości, nie tylko tej sprzed 
ki lkudziesięciu laty, ole również i tej, w której my żyjemy. Tako 
wiośnie realizacjo, od strony plastycznej, różewiczowskiej wizji 
świ ata prowadzi do tego, że staje się ono zrozumiało niezależnie 
od barie ry językowej, czego dowodem jest zaproszenie realizato
rów . sp~~tokl~ przez Slo~ic. Cul~~rol Center z Nowego Jorku d o 
re ohzoq1 „81alego molzenstwo no gruncie amerykańskim w 
grud niu 1975 r. 

EWA HAN 

rrogment przygotowywanej procy magistersk iej pt. „ Elementy semiotyczne w 
dramacie Tadeusza Różewicza „Białe mołioństwo'" w r"olizocjl Kazimierzo 
Brauna"' pisor,ej pod kie runkiem profesora dra Jano Trzynodlowskie90 na 
Uniwersyteclo Wrocławskim. 
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• 

Tadeusz Różewicz 

REGIO 
VESTIBULUM VAGINAE 

w ciemnej ciepłej 
szor~lk1ej 

wydłucajqcej si~ 

piwnicy 

wymoszczonej 
duszną wilgocią 

gnily wiosną 
ziemniaki 
puszczały ze ślepych 
oczek mleczne 
kiełki 

pachniało 

zbutwiałą słomą 

słodką zgnilizną 

tutaj odbywały się 
wtajemniczenia 
misteria 
dtieci 
jedynych mieszkańców nieba 
na ziemi 

tu 
natura odslaniała tajemnicę płci 
odsłaniała okolicę łono 

odbytu 
slodycz podpływała 
ciemna gęsto 
ciepla 

piwnica 
tutaj niewinni 
jak ptaki psy 
owady 
szukaliśmy gorączkowo 

owego wejścia 
przeczuwanego 
zamkniętego 
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przez zaciśnięte 
wargi 

rima pudendi 

naśladując podpatrzone 
ruchy zwierząt 
oślepieni przeczuciem 
wypełzaliśmy 

z nory na słońce 

dzień lowil nas 
w swoją klarowną źrenicę 
wracaliśmy do światlo 
przedsionek 
pochwy 
zamykał się 

TEMPLUM 

Swiqtynio boga miłości 
w Karo Korum 
kamienne źólwie 
w klepsydrze pustyni 
ośmioramienny 

tłusty owalny 
uśmiechnięty bóg 
jego pieszczoty 
są ustokrotnione 
mówią o tym 
wniebowzięte twarze 
ziemianek 

dalej dalej 
ten sam 
ale w innej postaci 
dosiada kobiety 
jak konia 
na sposób zwierzęcy 
nasienie w nią miota 
zielony miękki raj 
ściele się dokoła 

dalej ręce nogi 
uda 
na ramionach 

I 
I I 

J / 

A\ 

Projekt kostiumu Beniamino 

15 



Bianka 

Paulina 

Ojciec 

Matka 

Kucha rei a 

Benia min 

Dziadek 

Ciotka 

Pan Feli ks 

Leśn i czy 

OB S A DA: 

-- GRAŻYNA KRUKóWNA-FRYMAR 

- HALINA RASIAKóWNA 

- TADEUSZ GALIA 

- ANDRZEJ KIERC 

oraz: ZUZANNA HELSKA, JADWIGA KUKULSKA, IRENA REM BISZEWSKA 



Projekt ko t1umu Ciotki 

18 

jak białe skrzydło 
wzniesione nad głową 
gdzie ziemio 
tom niebo w biolkoch 
odwrócone 
wywrócone 
w podłużnych 
nieruc;homych oczach 

na phallus wbita 
jak na rożen 
w otwa rtych ustach 
obejmuje 
zaciska wargę 
boga 

śmiertelna 

związane w węzeł bez tworzy 
c;iała 

dolej 
łączą się 

stojąc 

jak nagie kolumny 
za czarną jedwabistą wodą 
pod przeźroczystą powierzchnią 
raju 
dyszy i płonie 
świat potępionych 

lecą 

jak liście 

wąskie srebrne 
ciała kobiet 
spadają w ogień 
wśród uśmiechniętych lwów 
zmrużonych tygrysów 
wśród puszystych lisów i wilków 
wśród róż i rajskich ptaków 
las phołlusów wstaje 
do nieba 

księżyc i słońce toczą płomienne głowy 
po łagodnych panieńskich 
wzniesieniach 
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VESTIBULUM VAGINAE - POWROT 

dojrzewające ciała 

ukrywały się przed 
groźnym okiem 

brodate!lo boga ojca 

w ciemnej 
cieplej 
wydłużającej się 

piwnicy 
narządy płciowe 

łączyły się w wyobraźni 
z rodnymi częściami 
zwierząt ptaków owadów 
z zalążkami roślin 

przez wybite 
no światło okienko 
na naszych oczach 

łączyły się w powietrzu moty1t. 

w wilgo tnych trawach ropuchy czarownice 
odbywały się hałaśliwe 
psie wesela 
kary ogier 
wspinał się 

tańczył 

spadał na klacz 
giętki phallus 

wylania się z czarnego futoralu 
ruchliwy jak ogień 
rżenie napełniało niebo 

rozsadzało małe drżąc~ ciała 

sinoczerwony płomień 
kołysał się nad ziemią 

obraz grzmiał 

wzbijał się w powietrze 
nosze usta byly suche 
spalone 

udami ściskaliśmy 

oble grzbiety galopujących zwierzą! 

traciliśmy oddech 

GRAŻYNA KRUKOWNA-FRVMAR 

urodziła się w Łodzi pad znakiem Kaziorożco 18 stycznia 1949 r. 
W 1971 r. ukończyła Państwową Wyższą Szkolę Filmową, Tele
wizyjną i Teatralną na wydziale aktorskim . Jej dyplomowymi spek
taklami były rola Antygony w „Antygon ie" Sofoklesa w reż. Choj
nackiej, kilka ról sp iewanych w musicalu Osieckiej „ Niech no 
tylko zakwitną jabłonie" w reż. Fijewskiej i Anielo w „Burzy" 
Szekspira . 
Zaangożowono do Teatru Współczesnego pnez dyr. Witkow

skiego gra tu już piąty sezon. Znakomicie zadebiutowało ro l ą 
Senory w „Mniszkach" Moneto w reż. Jarockiego, potem było Jill 
w „ Motylach" Gershe'o w reż. Bielskiego. Gralo w „Widoku 
z mostu" Millera, „Zmowie Swiętoszków" Bułhakowa, „Mieszczo-
11och" Gorkiego, „Grzechu" Żeromskiego. Dotychczasowo rola 
Bianki uczyniło z Grażyny Krukównej-Frymor ulubienicę publicz
nośc i i krytyki prasowej. 

Obecnie gra Franię w „ Ułanach" Rymkiewicza. 
Zan im związało się na zawsze z teatrem , tańczyło p rzez dwa 

lata w zespole baletowym przy Operze w Łodz i pod kierunkiem 
Felikso Pornello Współzałożycielka Teatru Małego przy Piwnicy 
Swidnickiej w 1974 r. Grała tu w „Paradzie" greckiej dramato 
pisarki Anagnestokis. Obecnie gro Żonę w ,,Policji" Mrożka w reż 
Lesienia . Lubi duio grać w sztukach napisanych językiem moc
nym, ostrym i klarownym, preferując role męskie i psychologiczne. 

W życiu prywatnym z zamiłowaniem uprawia konną jazdę. 

TADEUSZ GALIA 

urodził się 5 mareo 1949 r., ukończył Por)stwową Wyższą Szkołę 
Filmową, Telewizyjno i Teatralną w Lodzi w 1971 r . Od tego 
czasu jest aktorem Teatru Współczesnego. Zagrał tu znakomitą 
rolę Spodochroniorzo w „Hyde Parku" Kreczmara, Dona Bekera 
w „Motylach" Gershe'a. Był Orestesem w „Orestei" Ajschylosa 
i prokuratorem w „Kobiecie w trudnej sytuacji" Domariskiego. 
Sztuki, w których występuje c i eszą sic zawsze wielkim powodze
niem u publ i czności. 

Tadeusz Galia j est zdobywcą Brązowej Iglicy w 1974 r. 
W teatrze zawodowym rola Pana Feliksa jest pi~rwszym kontak

tem z twórczością Tadeusza Różewicza . Wcześniej jedna k na Ili 
roku studiów grał Starą Kobietę w sztuce „Stara kobieta ąsia
duje" w reż. Jerzego Matuli. 

Chciałby grać tluio, jak najwi cej - kaida rola jest rmeży
ciem, a .ka.ide ostatnie przedstawienie dla danej roli wsp mino 
z rozrzewnieniem. 
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HALINA RASIAKóWNA 

w ubieg lym roku (1974) ukor1czyło Poństwową Wyższą Szkol ę Fil · 
mowq, Telewizyj ną i Teotrolną w Lodzi . „Chrzest" zawodowy od· 
by ł się w Kro kowie u dyr. Fi lipskiego. Rolą Paul iny rozpoczqla 
w Teatrze Współczesnym swój drugi , nowy sezon teatralny. 

(Obecnie gro „Zosie" w rymkicwiczowskich „Ulono h" ) . 

JANUSZ OBIDOWICZ 

u r odził się 10 majo 1912 r. w Kro kowie, ukończy ł Szkolę Dromo
tycznq Bronis lowo Dobrowskiego, deb iu tował no scenie Tea tru 
im. Słowack i eg o w Kro kowie w 1932 r. Podpatrywał i u czy ł sie 
akto rstwo u wielu gwiazd sceny polskie j. Adwentowicz, Horzyco, 
O sterwo , Ziel iń s ka. Gal lowie, K rzemiński . to jeg o mistrzowie-na 
uczyciele. 

Do 1939 r. pro cowa ł w teo! roch Krokowo , C zęstoc howy i Sos
nowca , ora z przez dwa sezony w Reducie Juliusza Osterwy w Wa r
szawie. Po zakońc zeniu wojny szuka d la sieb ie miejsca w teatrach 
Kotowic, Kro kowo , Torunia, Bydgoszczy, Szczec ino , Gorzowa 
Wlkp ., Wo lbrzycho, gdzie by ł kierownikiem artystycznym, Wrocła 
wia , Lublino, Krokowo . W Teatrze Współczesnym jest od 1974 r. 
Przez kil ko lat procował w Po lsk im Radio j ako reżyser a udycji 
s łu ch ow ; skowych i wykładowco w Liceum dla Ins truk to rów Tea
tra ln ych . 

Z ról stworzonych przez czterdzieśc i kilka lo t w tea trze, tych 
wielk ich i ep izodów, wspomina Kwidono w „Za ku li sami" Nor vi· 
do, „ Po no Mlodego" z W esela , dyrektora teatru snów z „ Dwu 
tea trów" Szaniawskiego w prapremierowym spektak lu w Krokowie. 
Byl Królem w „ Mazepie" , Papkinem w „Zemście", Hrabią Wocło 
wern w „ Mqżu i zonie" Fredry , Radostem w „S luboch Ponier1-
skich" , Hrabią Bolingebrockiem w sz tuce Scribe'o pod tym sa 
mym tytułem ze znakomitą recenzją Grzymoly Siedleckiego. 

Teatr j est jego nie j edyną , chociaż nojwiekszq pasją .lyciowq. 
Prawdziwa sa tysfakcja jest dla Janusza Obidowiczo dobre za 
granie roli . Krytyko, recenzje i opini publiczności 1muszojq g 
stole do dol~zych refleks j i, do nowych poswkiwoń . Jak lr!p iej? 
To pytonie . które codziennie sobie zotł oje . 

Dziadek w „B inlym molżeń~twie" je~t to jego pic;rw!.zo rolo 
w sztuc Różewicza . Kaido premiero mo.!e być podobno do 
prawdziwego mciłicń~two, które nadchodzi w dzier\ slubu , kiedy 
cos ma wynikną.:, i niby od nos to wieży o nie wiemy, jokr lego 
bc:J11e rezultat. O udo11cj roli dt-cyduje, jak sadzi. w~pólproco 
z reżyserem , zo1ifanic i wZOJemne zrozumienie. 

Pozo teo 11 em Ja11 u~z Obidowicz jest zapalonym melomanem . 
Spotkać go można CLęsto no wielu koncertach w Filharmonii 
i w Operze . 
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PAULINA ·ucHARCIA 

PAULINA MA1KA 
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USTA WARGI 

Wielkie ciężkie białe 
toczone wznoszące się 
piersi 
Seks-Bomby 
w czarnym rozchylonym 
futrze 
wargi 
duie 
wargi małe słod k ie ży cie 

regio 
okolica kraina 
granica 
strona nieba 
regio fomoris 
regio orbitalis 
regio oralis 
okolica ustna 
w okolicy ustnej 
wyróżniamy czerwień wargową 

rubor labiorum 

świat jaje 
pełne 

światła 

mrowiliśmy się 

jak czarne plemniki 
uderzaliśmy 

w nieprzenikniona 
błonkę 

zamknięty rozrustal sie 
tęczował 

jak bańka mydlana 
w której wirowało 
niebo 

pękał pod naporem 
naszych instynktów 
otwierał się 

przenikaliśmy 

ovo 

w krajobraz 
w mięso ludzkie 
w cioto zwierza! 
borw 
smoków 
zopochów 
wargi rozchylały sie 
ukazywały 

do roju wskoczył 
mały 

jak iskro 
diabeł 

i surowy bóg ojciec 
w binoklach 
pow iedział 

betrochten wir 
unseren Leib 
ols Tempe! Gotte5 
denn wir nich! entweihen 
diirfen 

jaje świata 
zamknęło się 

opancerzy/o 
tęgopokrywe wrogie 
kaleczące do krwi 

nasienie zostało zokopo••f
nogość ukryto 
ciało rosło 

do bólu 
cciraz detkliwsze 

zwarły się 

wargi wstydliwe 
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Z ROZMÓW W CZASIE PRÓB 

„.Sztuko oscyluje między naturą i kulturą , boha terowie oscy

lują miqdzy czlowieczeństwem o zwierzęcością - to ma głęboki 

sens, to s i ę tłumaczy \'I planie myślowym . 

Andrzej Falkiewicz: O rzym j esl „Bicie malżer\stwo"? Jest ztu

kq a doj rz1•woniu kobiety . Wszystl.o, co dotyczy dojrzewania 

męiczyzny, chlopco , jul od dawno, przyna j mniej od czasów ro

man tyzmu, ma swoje miejsce w kult urze, zostolo przez k ulturą 

11\ankcjonownnc. Burzliwe doro~tonic Kordia na, nieszczqśliwo 

miłość 1 samobójs two Wertera to są także zjawisko z okresu po

kwitcrnio. Tylko ze spro vy dojrzewania kobiety wydoją się być 

bordlit!j zwiomne z biologią - być może dlatego sz tuko, a sze

flt•j kulturo, dotychc7o~ d nich stroniło . No może nie tylko dlo

t<:t)o . Nm7o kulturo jr>~t „rnaskulinar a" i dopiero od niedawno, 

wlo\ni od cm~ow fin de sicclc'u, z wielkim · oporam i się „femi

n1rni•·". !\obiela mo0łc1 być tema tem pici.ni trubadurów, o le je j 

sprciwy kcbicre dopiero od niedawno zaczynają być przez kulturq 

'r111'rin1,va11P To hy tłumaczyło opory krytyków i recenzentów, 

ktouy tak .ile przyji:;l1 „Białe molżerisl'.vo" . Pytan ie brzmi. czy 

"''I urno my >prawe doj1 zewonia kobie ty za dość wo żną , żeby 

u 11· j zrobić prled>tnwi nic. A jeśli toi;, to powin111smy na 

\'1• zystkiL• zaproponowane przez Różewicza w tej szluc obrazy 

p11ystnL Sztuka ter przedstawia świat widziany oczami dorosto

incc J dziewczyny, jest pi~ana w widnokr'}gu Bianki. Prowdopo

dubnrL' jl'j ro1v1uj f1zycrny jl'~zc1c nic sprosta! tej wiedzy o 5wic

Cll' Ju1o~lf<.h, która du 11i j dotarlo - dlatego przeżywa bardzo 

ostry konłiikt , d1t1stycrnn i nag łą inicjacje. Ale sam problem 

je't wai11y jui rhorby dlah'go, ir> dot1c zy połowi l udzkości. 

N:e 1110ino I.JO ibyc b '/ lt· ior tem. Jc.:ot tu je zc1c Jedno ,prawo , 

kto ro Róie:wir w p 1• jomrje '.LCZPgólnir· i od do ma. Otó.i. Bianko 

na tyr11 o;iłr 1·11 1 1;00ru11i rn ,j, jrwlofri i d1ieri11slwu ITHI io ło do

\\1u·c 1J1 1t•11 111i· <ILy hrlturu i m1t111n, 1wv111 • k ł rnn„t„10 kultury, 

kturt• Rc1ł..,·t:ic( Ir pi 11 cni. J '""'j t>our zm 1 W,doie i · :o byL 

J drl'/111 z P.J\/Odc;\J. dlu ~I r1clr uulur t Il nru I Ll~e;j,• ·.1luk1 do 

f111 di:- \ie-tL'rr i po I 1 )'ł \ 0 L' .vcz.., ny111i r -.111eH11 1 111i dlu nu 

szych u•;rn '. 't'1~:0111i Po prostu u~tuwrl · c..ure ~ulturr jc1ko µut•· 

ci1 niko barcl10 l'lfgorlrri . 

Andrzej Kierc: Wydojf' mi si,~. ŻP. epoko w jukiPj to 10,tul.1 

um1csrc1onr>, t ł ur11ac1 I ii; jm. 110 Gdyby Rói<.". ~icz 11opi al to 

współa.~;nie, to brndz.::i wiPI•' srrow by 110111 um rwl , 19i11L loby. 

f o, co w· pófc1Prn1-„ "i· ,CJr,i,'1t1, bo my \1111 iyj1 rrly, j0,t1•.:rny do 

tego przy z yoojP11i . N it> do Ir zego sią konwf'nomu, w ktory111 

się iyje. Pokazane w inneJ epoce, te 'p1owy mojq ju.i. lllllf \1{· 

miar. 

'.!6 

od icwej: 

Bianko 

Paulina -

Gra,yna V111kó ·ma Frymor 

I ł olrno Ro<,1nkó'.v110 
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Andrzej Falkiewicz : I bardzo bym przestrzegał przed zb t lo 
tw~m ośmieszaniem tego konwenansu, czy szerzej - kultu; Jest 
cos bohate rsk iego, kiedy my, ludzie, brQnimy się kulturą przed 
tym, co nos przykuwa d" natury. W tej wolce nic pozo kulturo 
1 konwenansem nie mamy. Wiersze, które mówi Beniamin so. 
b~rdzo ś miesz n e. Ale Beniamin ma swoje wielkie miejsca, k i ed~ 
wie rszo m1 przeciwstawia się . „ temu, no wiośnie . 

Maria Zbyszewska : Wyobrażam to sobie np. w f ilmie Fell inie 
go'. A w tea trze wszystkiego tego trochę się boję. Morn smutne 
dosw1adczenio ze zbyt nacha lnymi akcentami wizualnymi no sce
nie. One p rzekreś la ją to, co autor chciałby i mógł powiedzieć

p rzekreś lajq w ogóle problem. J eś l i będziemy mieli na scenie 
buto - butafo rkę, to nie będzie na scenie sprawy. 

Andrzej Fa lkiewicz: Idzie o typ teatru - o typ teatru Róże 

wi cza w ogóle, i o ten teatr, zaproponowany w „Małżeństwie" . 

Bianka i Paulinko przypomi noj'q Hesi• i ••etę w u I · · ' „ 1v1 „1v1oro nosc1 
pani .D.uls kiej" . Tym nie mniej „B iałe małżeństwo" nie jest „Mo
rol nosc1q pani Du lskiej" . N ie jest dlatego, ponieważ obraz sce 
niczny „Moralności" jest obiektywny - „Morolnośc" jest re 
ol i s~czna i realna. Podczas gdy w „ Małżeń stwie" poda takie 
~kreslen 1e: „ obraz jest realistyczny, ole nie realny" . To sztuko 
Jest prywatnym koszmarem Bianki, wszystk ie obra zy są widziane, 
budowane. w jej widnokręgu. I jeś li u zna l iśmy sztukę za godną 
wystow1en10 - musimy no wid nokrąg Bianki przystać. f nie 
włącza ć do niego za strzeżeń , korek t, pochodzących z naszego 
idnokręgu . 
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ZAGRANICZNE PREMIERY SCENICZNE 
I TELEWIZYJNE TADEUSZA ROZEWICZA 

POCZĄWSZY OD RO KU 1965 

AUSTRIA : 
1. Swiodkowie, albo nasza ma ł o stabilizacjo - Teatr Stu dencki 

Arche - Wiedeń , 2.1.1967 r. 
2. Swiodkowie, albo nasza molo stabilizacjo - Teatr 107 -

Innsbruck - 111.1968 r. 
3. Wyszedł z domu - Dos Eksperiment - Wiedeń - I pólro-

cze 1968 r. 
4. Akt przerywany - Tec:. rr Studencki przy Instytucie Sztuki 

i Estetyki - Wiedeń 1968 r. 

ARGENTYNA: 
1. Kartoteko -- Teotre Arteo - Buenos Aires - 24.lll.1972 r. 

BERLIN ZACHODNI: 
1. Grupo Laokoona - „Studentedorf" - I półrocze 1967 r. 

CZECHOSŁOWACJA : 
1. Kartoteko - zostało wystawiono w 1973 r. przez zespoły 

amatorskie. 

DANIA : 
1. Świ adkowie, a lbo nasza molo stabil izacjo - Boldhusteotret 

- Kopenhago - 1.12.1966 r. 
2. Ka rtoteko - Komfru Ahe Teotret - AlbOfg - IV.1 967 r. 

3. Swiodkowie, albo nasza molo stabilizacjo - Tea m Teo tret 

- Herning - 20.X.1971 r. 
4. Ka rtoteko - Boldliusteotret - Kopenhago - 15.IV.1971 r 
5. Białe małżeń stwo - Det Kongi. Drom. Teatr - Kopenhoge 

IX. 1975 r. 

FINLANDIA : 
1. Kartoteko - Teatr Studencki Vlioppilosteotter -- Helsinki -

1965 r. 
2. Swiodkowie, alba nasza molo stabi lizacjo - TV Fińsko -

Vlll. 1966 r. 

FRANCJA : 
1. Kartoteko - Spectocles Perinetti - Serreou - w Studio 

des Chomps Elysees - Paryż - 21.VI. 1966 r. 
2. Wyszedł z domu - Teatr „Les vaguants" - Nicea - 6.XI. 

1969 r. 
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- gościnne występy w Belgii w Thcotre de J'EmLJlotion 
- Licge - 1.X. 1969 r. 

3. W1•szedl z domlJ - Compogne Dlldrogne - Paryż - IV. 
1970 r. 

HOLANDII\ : 

1. Kartoteko - Teatr StLJdencki - Rotterdam - XI . 1966 r. 

IZRAEL: 

1. Kartoteko - Teolr Zawit - Tel-Awiw - 1965 r. 

JUGOSLAWIA : 

I. Kartoteko - vystępy teatru „Atelier 212" z Belgroclu w US/\ 
- moj 19ó8 r. 

2. Swiodkowie, albo nosze mało slobilizocja - leolr Drama
tyczny w Zogrzebill - premiero styczeń 1969 r. 

R.F.N.: 

1. Akt przerywany - Stodtische Buhnen - Ulm - - 11.Xll 1965. 
2. Akt przerywany - Teatr w Mannheim - 111.1966 r. 
3. Swiodkowie, albo noszo mała stabilizacjo - Teatr StLJdenck l 

w Bonn - I pólrocze 1966 r. 

•I. Akt przerywany - Stodtstheotcr - Kassel - li. 1967 r. 
5. S viodkowie, „. - Londestheoter - Hannover - 5. I. 1968 r. 
6. Swiodkowie, ... - Theater Keller - Ncuss IV. 1967 r. 
7. Swicdkowie, ... - Kolonio I pólrocze 1960 r. 

8. Akt przerywany i Kartoteka - Theater im Gewiilbe -
1 laidelberg - I pólrocze 1968 r. 

9. Kartoteka - Teatr Studencki przy Wyż zcj SLl:olc Pedagog . 
V chla - VI. 1969 r. 

10. Swiadkowre, .„ - Teatr 1·1 Ncu Ulm - I pólrocze 1969 r. 

SlW JCARIA : 

1. Swiaclkowie, .„ - Teatr Studencki - Zlirich - li pólrocze 
1965 r. 

2. Swiodkowie, .. - Teatr Studencki - 8C17yleo - IV. 1966 r. 
.:>. Swiadkowie, ... - Troupe fontosio - Neucliali.:I - 7.X. 

1970 r. 

SZWECJA: 

1. Swiadkowie, olbo naszo rna lo stabilizacja - Teatr 23 -
Molmti - X. 1965 r. 

2. Storo kobieta wysiaduje - TV Szwedzka 1971 r. 
3. Białe molżeństwo - Sztokholm - IV. 1976 r. 

USA: 

1. Smieszny staruszek, Slovic Cu lturc l Center, Port Jefferson, 
New York, 10. Xl.1971 r. 
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2. Stara kobieto wysiaduje, Lo morna Theo ter ET'C Ne v York 
20. I. 1972 r. 

3. Kartoteko - Pomono College Theotre 9. V. 1974 r. 
4. Białe 111alżeństwo - Slovic Culturol Center, Port Jefferson, 

New York , 3. Xll. 1975 1 . 

WIELKA BRYT ANIA : 
1. Kartoteka ·- The Oxford University Experimentol Theatrc 

Company -· 27. l i. 1967 r. 
2. Kartoteko - International Club Merf.\µry Theotre - Londyn 

1. 1968 r. 

3. Wyszedł z domlJ - Teolr Uniwersytecki - Alo crnastcr 
Ili. 1969 r. 

4. Smicszny storuHck - The Little fheo trc Club - Londyn 
12. 8. 1973 r. 

WŁOOIV~ 

1. Korloteko - Piccolo Tea\ro Livorno - 30. I. 1965 r. 
2. Kartoteko - Teotre Sperimcntolc - Modeno - 19. Y. . 68 r. 

3. Akt przerywany 
Swiodkowie. „. - Tcotro Stabile - Turyn - 7. XI. 1968 r. 

4. Kartoteko - Piccolo Teatra Colonio • li . 1969 r. 
S. Kartoteko - Teatr Amatorski GAD - Lucco - 17. IV. 1969 r 
6. Kartoteka - Centro Sperimentolc di Pro~a Enol- Lucca -

21. 3. 1970 r. 
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Montoi dźwięku 
MACIEJ PROSEK 

Inspicjent 
TADEUSZ GALIA 

Sufle r 
TERESA PERETIATKOWICZ 

Kierownik techniczny 

Kierownicy pracowni : 

Krawieckiej 

Stolarskiej 

Perukarskiej 

Prace malarskie 

Pracownio modelarska 

Prace tapicerskie 

Prace szewskie 

Akustyk 

Swiatło 

Brygad ier sceny 

W REPERTUARZE TEATRU 

RZECZ O ZAGŁADZIE MIASTA 

reż . W iesław Wodecki 
scen. Mi chał Jędrzejewski 
muzyka: Mirosław Jastrzębski 

Cyprian Norwid 

KLEO PATRA I CEZAR 
reż . Kazimierz Braun 
scen. Zofia de Inez-Lewczuk 

W PRZYGOTOWANIU 

- JANUSZ M. PAWLUK 

- MARIA CHUDECKA 
STANISŁAW STEPEK 

- JóZEF STEPEK 

- GERTRUDA OLSZLEOIER 

- BRONISŁAW HOLAK 

- HUBERT ADAMIEC 

- BOGUSŁAW URBANIAK 

- FRANCISZEK MYSLIŃiKI 

- MACIEJ PROSEK 

- ZBIGNIEW SUS 

- STANISŁAW GRZELAK 

Mociej Z. Bordowicz 

NON-STOP 

reż . Halino Dzieduszycka 
scen. Kazimierz Wiśniak 

Jarosław Rymkiewicz 

UŁANI 

reż . Jowito Pieńkiewicz 
scen. Jadwigo Pożakowska 
muzyko : Mirosław Jastrzębski 

Ja mes Joyce Franciszek Bohomolec 
ANNA LIVIA - część I i li PIJACY 
przekład Maciej Słomczyński 
rei. Kazimierz Braun reż . Helmut Kojzor 
scen. Miro Żelechower-Ałeksiun 
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Jest 

Reda ktorzy prog ramLI 
ANDRZE J FALKIEWI CZ WLADYSLAW SERWATOWSKI 

Opracowanie grafi czne 
BARBARA GUTEKUNSl 

Projek t okład k i 

ZO FIA I HENRYK SZULCOWI [ 

Rys unk i kos ti umów 
ZOF IA I H NRYK SZU LCOW IE 

Fotograf ie • prog 1amie 
BAR BARA GUTEKUN ST 

ERRATA 

Rysunki kostiumów 
ZOFIA I HENRYK SZULCOWIE 

Fotografie w programie 
BARBARA GUTEKUNST 

Winno byc 

Rysunki kostiumow 
ZOFIA DE INEZ LEWCZUK 

Fotografie w programie 
TADEUSZ DRANKOWSKI i ZDZISŁAW MOZCR 

Biuro O bsł ug i Widzów Tea tru przyjmu je zo mówie n: J no sprzeda ż 
bilelów indywidualnych . zbiorowych, kuponów wymie <i 1rl1 oraz 
organizowanie uroczys tyc h akademii cod zien nie •.v goc!I . 9-15 ; 

tel. 44 -32 -76 ; w. 69 i 44 -37-62. 

Początek przedstaw i eń wi eczornych g '.'ldz . 19, I 'i 

Kawiarnia i palarnia we foyer na I pi elrze 

Wydawca : Państwowy Teatr W spólczcsny 
im . E. Wie rcińskiego we Wroclav!iu 

ul. Rzeźn i c za 12 

Wydon ie Ili - rozHerzo:i~ 

Ceno 6,- zl 



CZA 

l~I> S,.. dolCQ z. 3153 5. 


