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MICHAŁ BAŁUCKI 

TWÓRCZOŚĆ I TEATR 
MICHAŁA BAŁUCKIEGO 

o . komediach Bałuckiego napisał kiedyś zna
ny krytyk Lorentowicz: Dzieją się z nimi istne 
dziwy. Z roku na rok klasycznieją. Słowa te 
można by jednak z powodzeniem zastosować do 
całej twórczości pisarskiej autora Grubych ryb 
i Pańskich dziadów. Popularność jego, zdająca 
się wygasać w ostatnich latach dziewiętnastego 
wieku, w późniejszych czasach znowu wzrosła 
i komedie Bałuckiego grywane były we wszyst
kich naszych teatrach. W ckresie międzywo.)er.
nym do żelaznego repertunr11 wchodzi wpraw
dzie tylko nieliczne i nie zawsze najlepsze sztu
ki w rodzaju Domu otwartego, ale za to powta
rzają się one z roku na rok i zawsze cieszą się 
niesłabnącym powodzeniem. 

W ten to sposób twórczość Bałuckiego, choć 
daleko jej do najwybitniejszych wzorów naszej 
literatury, spełnia doskonale zasadnkzy po~tu

l .oi t stawiany wszelkiej pożyt~cznej działalności 

artystycznej: zyskuje masowego odbiorcę . 

Bałucki nie umiał się zdobyć na głębokie 

wszechstronne ujęcie zagadnień swojej epoki, 
utwory jego ograniczone były ciasnotą środo

wiska galicyjskiego z drugiej połowy XIX 
wieku, poza które nie potrafi spojrzeć, ale za 
to właśnie obyczaje, ludzi i sprawy tego śro

dowiska Bałucki obrazował z prawidłowym 

znawstwem, wiernie i realistycznie. Twórczość 

Bałuckiego musimy przyjąć w tej postaci, na 
jaką stać było pisarza. Niekiedy więc razi on 
nas powierzchownością obserwacji, niewątpli

wie ścisłej i drobiazgowej, ale nie wnikającej 
głębiej w istotę problemów społecznych - in
nym razem urzeka nas swym humorem i swo
istym, niemal ludowym sentymentem. Przykła
dem tego niech będzie najpowszechniej znany 
utwór Bałuckiego - tak już ograna, a raczej 
„ośpiewana", ale zawsze żywa pieśń Góralu, 
czy ci nie żal ... 

ROMAN SYKAŁA 
klierownLk artystyczny 
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HILDA SKRZYDLOWSKA 

CZESŁAW PRZYBYŁA 

Trzeba jednak przyznać, że w okresie przed
wojennym nie bez poważnej - jak się okaże - · 
przyczyny, zwężono nasze spojrzenie na twór
czość Bałuckiego, kierując sztucznie zaintereso
wanie miłośników teatru i czytelników na nie
które tylko dzieła pisarza, najlepsze może pod 
względem .formy, ale ubogie w treść' i proble
matykę spoleczną. 

Autor Klubtt kawalerów nie był nigdy głębo
kim myślicieiem lecz i jego stać było na ostrą 
satyrę współczesnej mu rzeczywistości i nawet 
na akcenty postępowe w licznych, zwłaszcza 

wcześniejszych utworach. Ale z biegiem czasu 
komediopisarz przeszedł raczej r,a pozycje za
chowawcze, czasami nawet wsteczne, i takiego 
właśnie Bałuckiego pragnęła dawna krytyka 
przekazać szerokim masom. Nic dziwnego, że 

w ten i;posób przed publicznością nie znającą 

całokształtu twórczości Bałuckiego, można bylo 
umiejętnie ukryć nawet te nikle elementy tkwią
cej w późniejszych utworach pisarza satyry 
społecznej. 

Udawało się to tym łatwiej, że autor w-y

raźnie inne zadania przeznaczy! swoim po
wieściom, inne zaś komediom. O swym teatrzt~ 

i o sobie napisał Bałucki te słowa: Boję się byc~ 

nudnym. Oto zaleta, a zarazem i wada sztuk 

moich, bo dl2. niej poświęcam często doklad
ność. Gdybym miał odwagę być rozwlekłym, 

może i umiał być głębszym, al~ świat taki smut

ny, że - zdaje mi się - robię przysługę wi
dzom, użyczając im kilku chwil wesołości, a je

żeli czasem u; tendencyjnej komedii daję gorz

ką pigułkę, to radbym podać ją w sposób naj

łatwiejszy do przełknięcia. Jak się tu okazuje 
istniał więc także inny Bałucki, nie ten, który 
tworzył zabawne scenki obyczajowe, ale Ba
łucki postępowy i tendencyjny, ten, którego nie 
znosił i bojkotował mieszczański Kraków, autor 
sztuki Sąsiedzi, Polowanie na męża i Nowy 

dziennik, a przede wszystkim zwany przez 
współczesnych „czerwonym" Bałucki po
wieściopisarz, twórca Młodvch i starych, Byle 

wyżej, Przebudzonych, Życia wśród ruin, Tajem
nic Krakowa, Błyszczących nędz, Pana bur

mistrza z Pipidówki, żydówki i Pańskich Dzia

dów. Są wśród tych dziel powieści polityczne 
o treści postępowej, podobnie jak w bogatym 
dorobku Kraszewskiego, któremu Bałucki sta
rał się dorównać w swych tendencjach spo·· 
lecznych i w oddziaływaniu na szerokie masy. 

Autor staje tu zawsze po stronie postępu 

sprawiedliwości, po stronie upośledzonych 

i wyzyskiwanych, przeciw możnym i przeciw 
wszelkiej krzywdzie. Powieść - pisał Bałucki -
nie jest tylko prostą kopią pojedynczych epizo
dów życia i chybia swego zadania, jeżeli prze
staje na malowaniu typów i charakterów choćby 

najgenialniej, na zręcznym plątaniu wypadkóu· 

i rozciekawieniu. Ona powinna wykazać głęb
szą, nieśmiertelną prawdę i sprawiedliwość, nur

tującą na dnie czynów ludzkich, musi się nie 

tylko mówić, jak, ale i dlaczego? Najznakomit

sze typy, najsprytniejsza intryga, pozostaną tyl

ko bawidełkiem, sztuczką, jeżeli w nich czytel

nik nie doczyta się tego, co go nauczyć, pod
nieść i umoralnić może. Dzisiaj więc, gdy 
z przemilczenia wydobywa się powieści Bałuc

kiego, które znowu nauczają i - nawet wbrew 
zamiarom pisarza - zaciekawiają czytelników. 
żalul"emy niekiedy, że autor Klubu kawalerów 

i Radców pana radcy zbytnio obawiał się 
ostrością tendencji społecznych zmęczyć czy 
znudzić słuchaczy. 

Ale mimo to, znając caloksztalt twórczości 
Baluckie~o, łatwo nam nawet w tych kome
diach, których celem w przeciwieństwie do po
wieści - jest, jakby się zdawało, tylko roz
bawienie widzów, doszukać się satyry obycza
jowej i społecznej. 

Długi szereg komedii Bałuckiego otwiera na
pisane jeszcze w 1863 r. Polowanie na męża, 

w 1867 r. powstają Radcy pana radcy, pierwsza 
wystawiona publicznie sztuka pisarza. Musimy 
pamiętać, że komedia ta: powstała w Galicji, 

ALEKSANDER FOGIEL 

• "TADEUSZ . . SABARA 
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w której dano wprawdzie w r. 1867 ludności 

swobodę własnego języką., wolność słowa i pe
wien udział w życiu politycznym, ale zaha
mowano wszelki rozwój gospodarczy, wskutek 
czego nadal szerzyło się w kraju zacofanie, pa
nosa:yło się ziemiaństwo, a słaba klasa miesz
czańska wYkazywała brak orientacji w spra
wach publicznych, podczas gdy inteligencja cał
kowicie zdana była na łaskę warstw posiada
jących. W tych warunkach ograniczony radca 
objawia swą całkowitą nieudolność i tym ja
skrawiej maluje nam krótkowzroczność i cias
notę środowiska, którego przedstawiciele gonią 
jedynie za osobistym zyskiem. Do grupy wy
mienionych już poprzednio komedii społeczno

-politycznych Bałuckiego dodać należy grywane 
znowu obecnie Ciężkie czasy, ośmieszające słu

żalczą wobec Austriaków szlachtę i arystokra
cję, oraz Pracowitych próżniaków, satyrę na 
liczne stowarzyszenia i kluby ówczesne, które 
nie wYkazywały innej działalności prócz wY
prawiania sutych kolacyjek. 

Lżejszym rodzajem komedii, nawiązujących 

jednak do tych samych spraw, jest Klub kawa
lerów, w którym Bałucki jeszcze raz skary
katurował to zagadnienie ukazując w jaskrawej 
parodii całą niedorzeczność takiej „kluboma
nii". Oczywiście Klub kawalerów (1891) chociaż
by postaciami Ochotnickiej i Piorunowicza, 
przypomina nam także, problem emancypacji 
kobiet, który w środowisku społecznie zacofanym 
stwarza objawy śmieszne i przesadne, dopro
wadzając ważną kwestię socjalną do absurdu. 
Inną jest rzeczą, że i Bałucki nie ustrzegł się 

w tym zagadnieniu pewnego wstecznictwa, cze
go przykładem komedia Emancypowane i Spra
wy kobiet, w których autor odnosi się do ruchu 
kobiecego raczej nieprzychylnie. Jedynie w gra
nej niedawno sztuce Gęsi i gąski, Bałucki stwo
rzył dodatnią postać Marii Ciepliszewskiej -
wYkształconej, samodzielnej i społecznie uświa
domionej kobiety. Komedie Bałuckiego prezen
tują nam przewazme wszechstronną galerię ty
pów mieszczańskich, wśród których, podobnie 

• 

zresztą jak wśród szlachty króluje egoizm, ka
rierowiczostwo, amoralność, plotka, intryga, 
przekupstwo, pochlebstwo i próżniactwo. Pisze 
więc Bałucki takie utwory, jak: Grube 
ryby, Dom otwarty, Rodzina Dylskich, Pozlaca
na młodzież, Piękna żonka, Cicpla wdówka, 

Krewniaki i inne. Autor próbował też powo
dzenia na polu dramatu historycznego, dając 

sztukę pt. Kiliński, ale podobnie jak w komedii 
powazmeJszej, na przykład w Flircie i Po 
śmierci cioci nie zyskał większych sukcesów. 
Ostatnia wymieniona sztuka to wkład Bałuc

kiego do walki pozytywizmu z romantyzmem. 
Pozytywistą jest też pisarz w utworze Komedia 
z oświatą, w którym wYŚmiewa „opiekę" nad 
oświatą i wykształceniem ludu praktykowani\ 
przez arystokrację. 

Mimo powtarzających się niekiedy wycie
czek Bałuckiego w świat szlachecki i arystokra
tyczny, większość utworów opisuje przede wszy
stkim środowisko mieszczańskie. Pisarz słusz

nie uważany jest za twórcę polskiej komedii 
mieszczańskiej, choć istniały już w naszym ko
mediopisarstwie pewne objawY zainteresowania 
się tą warstwą na przykład w Panu Geldhabie, 
Dożywociu i Nikt mnie nie zna Fredry czy 
w Reputacji w miasteczkm i Fabrykancie J. Ko
rzeniowskiego. 

Bałucki nie jest w swych farsach głębokim 

psychologiem, nie odznacza się polotem, 
błyskotliwością ani celnością dowcipu, jego ko
mizm wynika ze stosowania najprostszych 
chwytów mimicznych, dialogowYch i sytuacyj
nych, podsłuchiwania, przebierania, nieporozu
mień słownych, pomyłek, nieświadomego dzia
łania, powtarzania, kontrastu między tym, co 
się mówi oficjalnie i na stronie itp. Postacie ze 
sztuk Bałuckiego, to często kukły demonstru
jące jeden tylko rys charakteru uwidoczniony 
zresztą już na ogól w nazwisku. Mimo wszyst
ko bohaterowie ci jednak żyją na scenie, dając 
aktorom ogromne możliwości stworzenia w po
szczególnych rolach skończonych typów ludz
kich. Pod względem sceniczności i zręczności 

ALICJA KNAST 

ZBIGNIEW Pl.OSZA.1 
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kompozycji są więc sztuki Bałuckiego najczęś

ciej małymi arcydziełami. 

W świetle tej różnorodności i pełnej sprze
cznych elementów twórczości Bałuckiego nie 
zdziwi nas już zapewne życiorys pisarza, wy
kazujący liczne wzloty i załamania. Bałucki 

pochodził z rodziny mieszczańskiej, żyjącej w 
skromnych warunkach. Urodził się w roku 
1837 w Krakowie. Tu skończył gimnazjum, tu 
studiował najpierw matematykę, 1potem hiisto
rię i literaturę. Pisać zaczął jeszcze w gimna
zjum, przy czym zrazu uprawiał poezję. Powieść 
Przebudzeni drukowana pod pseudonimem 
Elpidona w Brukseli i inne jego prace lite
rackie, np. poemat sceniczny Bez chaty, ugrun
towują jego sławę jako niebezpiecznego rewo
lucjonisty. W r. 1863 Bałucki zostaje zadenun
cjowany i spędza cały rok w więzieniu. Bałucki 
trudni się guwernerstwem, dziennikarstwem, 
jest recenzentem teatralnym. Utwory jego 
z czasem zyskują na sławie, toteż w 1884 r. 
Kraków, Warszawa i Lwów urządzają mu ko
lejne uroczystości jubileuszowe 25-lecia pracy 
pisarskiej. Popularność jednak nie trwa długo. 

Talent Bałuckiego wyczerpuje się, pisarz powta
rza dawne pomysły, sztuki jego w teatrze by
wają lekceważone. Bałucki mści się na aktorach 
pisząc Wędrowną muzę. Aktorzy z kolei „kła

dą" mu tę sztukę. Autor nie daje za wygraną, 
wystawia w 1900 r. ostatnią swą sztukę pt. 
Blagierzy. Jest to okres gdy na scenę wkracza
ją triumfalnie moderniści: Ibsen, Maeterlinck, 
Hauptmann, Strindberg, Bjornson, a z Polaków: 
Przybyszewski, Kisielewski i Zapolska. Bliziński 
w tym =sie przestawia się, tworzy dramat 
pt. Chwast, podczas gdy autor Radców pana 
radcy pozostaje nadal tym pisarzem, który na 
ścianie garderoby Solskiego podpisał się: Piszą
cy śtucki - Michał Bałucki, Rydel po Blagie
rach umieścil w Czasie recenzję, w której na
pisał: Bałucki nie wypuszcza pióra z ręki -
mimo niemal doszczętnie wyczerpanego talentu. 
Te fakty oraz nieszczęścia osobiste - nękające 
pisarza, spowodowały jego śmierć samobójczą 

'· 

w październiku 1901 r. Kraków w 10 lat póź
niej wystawił mu wprawdzie pomnik na Plan
tach ale wiQkszość jego utworów, zwłaszcza 

zaś 
1

powieści, skazano na zapomnienie. Dzisia~ 
twórczość jego doczekała się sprawiedliwszeJ 
oceny, o czym świadczą coraz to inne. tytuły 
jego powieści na afiszach teatralnych i nowe 
wydania jego powieści i komedii. 

Alfred Kowalkowski 

Baiii'ckl (drugi od lewej) w latach studiów 
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Teatr Im. Slowackiego w Krakowie 

DLACZEGO „GRUBE RYBY"? 

Znowu Balucki na afiszu teatralnym - powie jeden z szacownych 
znawców teatru. - Znowu te „Grube Ryby" - dorzuci drugi. - I po 

co? - zapyta trzeci. 

To jasne, że wlięks.zość znarwców i nie znawców starsrego i średrniego 
pokolenia widziała Grube Ryby i to nie raz, może nawet z Frenklem 
i Kamińskim, a już na pewno z superjubilatem Solskim. Czy to jednak 
znaczy, że przez następne dwadzieścia lat Grube Ryby winny stanow
czo zniknąć ze sceny teatralnej? 

Wydaje nam się słuszne, szczególnie w teatrach o ambicji dotarcia 
do szerokich rzesz publiczności, ukazywanie - nie rezygnując natu
ralnie z twórczych ambicji repertuarowych - również pozycji z „żelaz
nego" repertuaru teatralnego, na które można, a zapewne i trzeba 
spojrzeć dzis trochę inaczej, odczytać je na nowo i pokazać nowemu 
widzowi i dorastającej młodzieży. 
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Czym są dziś dla nas Grube Ryby? Po krakowskich krytykach 
z pierwszych lat naszego stulecia do komedii Bałuckiego przyczepiono 
etykietkę: farsy obyczajowe, świetne role i... płytka treść. Pamiętajmy, 

że Bałucki przypłacił tę etykietkę śmiercią samobójczą. W dwadzieścia, 

trzydzieści lat później dziwili się krytycy, że komedie Bałuckiego z ro
ku na rok klasycznieją, że pojawia sie w nich nutka poezji... 

My dzisiaj nie oglądamy komedii Bałuckiego jedynie dla aktor
s~ich kreacji, nie szukamy klasyczności i poezji w stylowych, ale jakże 
brzydkich, bo secesyjnych - mebelkach i kostiumach, ale staramy się 

dotrzeć do głębszych treści utworu, wydobyć spod tradycyjnych „gierek" 
to, co autor chciał przez tę sztukę powiedzieć, ukaza(; świat, który 
chciał nam przedstawić. 

Jak wygląda prawda „Grubych Ryb" ? Bałucki , sam mieszczanin 
i okrzyczany malarz mieszczańskiego świata, ukazuje t'.ltaj ludzi po
chodzenia szlacheckiego, choć stale lub czasowo w mieście przeby
wających. Nie zapominajmy jednak, że Galicja lat osiemdziesiątych, to 
prowincja rozkwitu „kapitalizmu agrarnego", jak mówi11 uczeni socjo
logowie; że autonomiczne rządy kraju spoczywają w rękach arysto
kracji , że mieszczaństwu galicyjskiemu brak podstawy ekonomicznej 
oo rozwoju (brak przemysłu, zacofanie gospodarcze), stąd prymat go
spodarczy i ideologiczny szlachty. Proces pauperyzacji szlachty w okre
sie pouwłaszczeniowym postępował stopniowo, drobna szlachta osiedlała 
się w miastach i tym większą grała rolę w rozwoju życia i myśli 
mieszczańskiej . 

W Grubych Rybach ukazuje nam Bałucki ten proce<; burżualizacji 

szlachey w różnych jego stadiach. Wid!'Lilmy Ciapu<tkiewi.czów i Pa
gatowicza od dawna w mieście osiadłych. Pagatowicz mieszkając 

w mieście od wczesnej młodości - przebył potężną galicyjską drabinę 

hierarchii urzędniczej, nim się dochrapał miana grubej ryby. Widzimy 
Wistowskiego - tego rekina, który się w tych latach musiał jeszcze 
wzbogacić, bo utrzymywał dwie wsie i wybudował w mieście kamie
nicę. W tym okresie, po polskiej rewolucji burżuazyjnej, za którą 

uważają historycy Powstanie Styczniowe, musiały być jednostki, boga
cące się kosztem zubożałej szlachty, bo jasne, że okrojonych uwłasz
czeniem folwarków chłopi nie nabywali. Poznajemy wreszcie ostatniego 
Mohikanina - Burczyńskiego, który uporczywie choć z trudem trzyma 
s~ wnejskiej gospodarki.. A że mu nie l'a.two jest się utraym.ać, świadczy 
nie tylko narzekanie na wydatki, na gospodarskie kłopoty, lecz także 
fakt dłuższego mieszkania w mieście w dziecinnych latach Helenki. 
A może majątek Burczyńskiego, to już nie własność a dzierżawa?„. 

Ludzie ci spotykają się w małym miastec~u niedaleko Lwowa, 
w domku państwa Ciaputkiewiczów. Są to lata osiemdziesiąte ubiegłe
go stulecia. W Królestwie proletariat robotniczy organizuje pierwszą 

swoją partię, działa Waryński, wybuchają pierwsze strajki i manifesta-
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cje. W Warszawie grzmią hasła pozytywistów: pracy organicznej, pracy 
od podstaw, emancypacji kobiet, bogacąc się sam - wzbogacasz swój 
kraj . W powieściach i nowelach mnożą się bohaterowie pozytywni : 
lekarze, inżynierowie, wynalazcy, naukowcy, nauczycielki... Pojawia 
się sprawa chłopska . Rozwija się publicystyka, pęcznieją dzienniki i ty-

godniki... 
A w Grubych Rybach? Dziaduniowi przeszkadza telegraf, kolej że-

lazna i wszystkie te wymysly. Jakieś dalekie echa pozytywizmu odzy
wają się [przy wyiborze zawodu prawnuka, doktór czy inżynier, bo 
oni teraz panami świata. Ale poza tym? Uderza nas oderwanie tych 
ludzi od całego świata, zamknięcie się w czterech ścianach ciaputkie
wiczowskiego mieszkanka, w którym treścią życia są karty, kolacyjki, 
w których młodzi marzą o szczęściu ... zależnym od zapisu stryja, albo 
o... materialnej sukni. Młodzi. Właśnie młodzi. Bo to, 7.e dla starych 
istnieje już tylko wiścilk, kieliszek wilna i mięta - nas nie dtz;i'W'i. 
Nawet można zaryzykować twierdzenie, że po ich stronie wbrew 
akcji komedii jest częstokroć sympatia autora. Ale młodzi? Dotychczas 
młodych w Grubych Rybach w ogóle nie dostrzegano. Grano sztukę 
dla świetnych ról Wistowskiego i Pagatowicza. Młodzi, jak to młodzi -
naturalnie blade role - mówiło się w teatrze. A tymczasem Bałucki 
pobłażliwie sądząc śmiesznostki swoich grubych ryb - dużo ostrzej 
osądza młodych, młode Ciaputkiewiczówny i młodych Wistowskich. 
Poznajemy dorastające dziewczęta mile, bardzo nawet sprytne, ale jakże 
puste, flirtujące albo marzące o strojach. Widzimy młodego mężczyznę, 
który wprawdzie zarabia jako nauczyciel muzyki na pensji dla dziew
cząt, ale cale swoje życie uzależnia od zapisu stryja. Oboje z wybranką 
zręcznie omotują starego kawalera, byle tylko uzyskać upragnioną 
zgodę. Dla tej młodzieży nie istnieje pojęcie pracy. Jesteśmy pewni, że 
za kilka lat zajmą oni fotele po babci Dorci i dziadku Nufciu i będą 
wiedli żywot równie spokojny, bezczynny i pusty, dopóki... nie zjedzą 
stryjowych kapitałów. 

Widzimy, jak osądzając historycznie i społecznie akcję i osoby Gru
bych Ryb można wydobyć właściwy sens tego utworu: satyrę na zaco
fanie, na odgrodzenie się od całego świata i jego przemian, na za.mk
nięcie się w czterech ścianach przedstawicieli klasy niezdolnej już do 
czynu, klasy ginącej. 

I. B. S. 

MAŁA KRONIKA 
PAŃSTWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO 

Gościmme występy 

MARII MALICKIEJ 
Od miesiąca bawi gościnnie w Lodzi znakomita artystka Państwo

wego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Pani MARIA 

MALICKA. 

Maria Malicka (Natalia) i Anna M i lewska (Wiera) 

W dniu 4 listopada rb. odbyła się uroczysta premiera świetnej ko
medii klasycznej Turgieniewa MIESIĄC NA WSI z Marią Malicką 
w roli Natalii. W tydzień później rozpoczęła Pani Malicka występy 
w zabawnej komedyjce francuskiej pt. LOWCY GLÓW. Miłośnicy 
talentu tej doskonalej artystki mają możność podziwiania jej w dwóch 
bardzo różnych kreacjach. 
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MIESIĄC NA WSI reżyserował Zbigniew Koczanowicz, oprawę 

plastyczną projektowała Jadwiga Przeradzka. 

ŁOWCÓW GŁÓW reżyserował·a Maria Malicka w dekoracjach Zdrzd
slawa Topolskiego i kostiumach Heleny Urbanowicz. 

M . Malicka .t Z. Niewczas w sztuce „Miestqc na wsi" 

,,NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA' ' 

W dniu 18 listopada rb. odbył się w łódzkim Klubie Międzynarodowej 
Prasy i Książki, wieczór pod powyższym tytułem, zorganizowany przez 
Węgierski Instytut Kultury, Teatr Powszechny i Klub, a poświęcony 

wspomnieniom z pobytu Państwowego Teatru Powszechnego na Wę
grzech. 

W Wieczorze ud/ział ~ię1i: I Sekreta.re Ambasady WęgierSlkliej Repu~ 
blilci Ludowej p. F. Varga oraz Dyre~tor Węgierskiego Instytutu Kultury 
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W. Skoczylas wyświetlił film wąskotaśmowy nakręcony w cz.asie pobytu 
zespołu węgierskiego w Polsce i pobytu zespołu polskiego w Pecs. Z. Ko
cmnoWli.icz zademonstrował Selt"Wi'S fotograficzny. Wspomnieniami dzie
lili się: dyr. S. Piotrowski, kier. art. R. Sykała i kier. lit. I. B<>ltuć-Sta

szewska. 

„ TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM" 

Od dwóch miesięcy grana jest z niesłabnącym powodzeniem net scenie 
Teatru Powszechnego doskonała sztuka amerykańskiego pisarza 
Tennessee Williamsa pt. TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM w reży

seri!i R. Sobolewskiego i R. Sy~ly i QPrawie plastycznej M. Stańczaka. 
W głównych rolach występują: E. €dzieszyńska (Blanche), T. Kaluda 

(Stella), L. Niemczyk (Stanley) i T. Sabara (Mitch). 

Ewa Zdzieszyńska (Blanche) 
i Tadeusz Sabara (Mitch) 
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W PRZYGOTOWANIU: 

ST ANISLA W A SOWIŃSKA 

KWIATY ŁÓDZKIE 
Widowisko w 2 częściach 

Inocenimcja i reżyseria: ROMAN SYKALA 

Scenografia: JÓZEF RACHWALSKI 

ROBERT SHERWOOD 

DROGA DO RZYMU 
Komedia rw 3 akrtlalch 

Przeklarl: W. KOMARNICKA i K. TARNOWSKA 

Reżyoorila: ROMAN SYKALA 

Sooniolgratfia: MARIAN STAŃCZAK 

JOSE LACOUR 

PRZED MATURĄ 
S?:tiulka rw 3 alktach 

P.rzelk.ład: KAZIMIERZ PIOTROWSKI 

Reżyseria: JERZY UKLEJA 

Scenografia: LECH ZAHORSKI 

KIEROWNICY DZIAł.OW 

Kierow111iik Tchni czny: 

MA R I A N B I Ń K OW S K I 

Dekoracje: 

HENRYK GAŁECKI 
J ó Z E F PIKORA 
JÓZEF MARLICKI 
G E R T 
IGNACY 

P Y D D E 
KOŁODZIEJCZYK 

Kostiumy: 

MARIAN JÓŻWICKI 
HELE N A KOŁODZIEJCZYK 

HENRYK ŻWIKIEWICZ 

HENRYK KISZKA 

Charakteryzacja: 

TERESA DANECKA 
ST A N IS ŁAW SIEMIŃSKI 

Brygadierzy Sceny: 

STEFAN OLCZAK 
FRANCISZEK ŻURA WSKI 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Z-.ca Kier. Oświetlenia: 

IRENEUSZ GOLEC 

Kierownik Gospodarczy: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Biura Organizacji 
Widowni: 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKl 

KieroWiliik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny Księgowy: 

STANISŁAW GAWAŁKIEWICZ 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 

i Teatru Rozmaitości (na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10-13 
i od 16 do rn:z;poczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

Kasa Teatru Rozmaitości czynna w dniach przedstawień od godziny 
10-13 i od 16 - do rozpoczęcia pr.redstawienia - tel. 299-54. 



„DZIENNIK ŁÓDZKI" 
GAZETĄ ŁODZIAN 

... Informacle krajowe I ngranlczne 

. . . Felietony I reportate 
. . . ReoenzJe 
.•. Artykuły popularno-naukowe 
. . . Ciekawostki ze świata filmu 
.. . Powieś6 sensacyjną 
. .. Cotygodniowy dodatek „Panorama" 

ZNAJDZIESZ W „DZIENNJ][U t.ODZKIM" 

Cena zł 2,50 

Zakłady G raficzne RSW „Prasa" - Lódź, żwirki 17. Zam. 3415. N. 4000. XII. 61 
L-8/ 4097 


