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WINCENTY RAPACKI ojciec 

AKTOR O AUTORACH 

Z Bałuckim poznaliśmy się w roku 1875. 
On zajmował się wówczas guwernerką, 

ja byłem aktorem „bez kondycji", czyli jak się 
u nas mówi: na bruku. Tylko co porzuciłem 
teatr lwowski, który właśnie organizował się 
pod dyrekcją hrabiego Skorupki. Obydwaj bied
ni ,ale młodzi, miłujący sztukę, pragnący jej 
służyć całą duszą, a idący drogą życia z go
dłem: prawdą a pracą - przylgnęliśmy do sie
bie. 

M
łody literat napisał wówczas dwuaktową 
komedię pt. Polowanie na męża, graną 

gdzieś w Tarnowie z miernym powodzeniem. 
Toteż schował ją do kuferka i dopiero po dłu
gim upływie czasu, kiedym już stanął silnie na 
scenie krakowskiej, wydobył na prośby moje 
i zaniósł dyrekcji. Sztuka podobała się niesły
chan.ie. Nie umiem dziś powiedzieć, czy przy
jaźń dla autora, czy wyborna postać jego ko
medii pobudziły tak mą aktorską werwę, żem 
zrobił z roli typ tryskający prawdziwym ży
ciem. Każdemu z krakowskich mieszczan zda
wało . się, że widzi na scenie siebie. Była to 
pierws:;:a rola w moim zawodzie, z której byłem 
zupełnie zadowolony. 

W pół roku po Polowani u dał Bałucki swoich 
Radców, z którymi przyjechałem do War
szawy. 

J
akim był w zaraniu naszej młodości, ta
kim pozostał .do dziś dnia: skromnym 

pracownikiem, nie pozującym nigdy na wiel
kiego, dzielnym bojownikiem demokratycznego 
obozu w walce z wstecznictwem, wybornym 
obserwatorem ludzkich przywar i śmieszności. 

BOHDAN SOBIESIAK 

TERESA KAŁUDA 
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ALICJA KNAST 

POLA RAKSA 

Z
arzuca_ją ?1u .ciasny widnokrąg, zbytnie za
sklepienie się w małym kółku mieszczań

skiego świata. Śmieszne doprawdy! Czemu nie 
zarzucano Labiche'owi , że maluje mieszczu
chów, a Feuilletowi, że poprzestaje na hra
biowskim salonie? Każdy maluje to, na co pa
trzy. Ciasny widnokrąg Bałuckiego mimo to 
jest tak dlań wielki i obszerny, że gdyby żył 

jeszcze lat sto - wyczerpać go nie zdoła. Nigdy 
nie szukał tematu do swych utworów, ale ra
czej jest zawsze w kłopocie, który wybrać spo
między masy nawijających się mu tłumnie. 

G d~śm~ żyli blisko siebie, Michał radził mi 
się nieraz co do wyboru przedmiotu. Dziś, 

oddalony ode mnie, czyni to rzadko, ale nieraz 
jeszcze, czy to przez korespondencję, czy za 
widzeniem się naszym w Krakowie, powraca 
do przedmiotu dawnych pogadanek. 

B
ałucki, zanim odda sztukę do teatru, czyta 
w kółku swoich bliskich, między który

mi znajduje się zawsze któryś z aktorów ży~ 
czliwych autorowi; u niego tedy zasięga rady. 
Ostatnią jednak swoją sztukę dał na scenę nie 
czytając i nie radząc się nikogo, i ta wypadła 
najlepiej, bo Ciężkie czasy, zdaniem moim, są 
bezwarunkowo najlepiej technicznie odrobioną 

sztuką. 

N a próbę Bałucki przyjdzie chętnie, ale 
tyll;rn na jedną, a najwyżej na dwie. Po

wiada, że go to nudzi. Nie lubi słuchać włas
nych słów powtarzanych tyle razy. 

I nformuje aktorów w tonie dowcipnej po
gawędki, stając się miłym i przyjemnym 

towarzyszem ich pracy, a nie w·yrocznią, z trój
noga zdania swe wygłaszającą. Nie upiera się 

przy swoim i nie krępuje swobody aktorskiej. 
Na pierwszym i drugim przedstawieniu nie by
wa nigdy; dopiero gdy sztuka ograna, zjawia 
się w kąciku loży, a wychodzi zawsze z teatru 
zirytowany mocno. Przyrzeka wtenczas, że już 
dla sceny pisać nie będzie; zasiada do biurka 
i tworzy powieść, po ukończeniu której znów 
zabiera się do komedii - i tak dalej ... 

WINCENTY RAPACKI 

IRENA SŁAWINSKA 

TRIUMFY I KLĘSKI 

D
zieJe sławy Bałuckiego - komediopisarza 
to przede wszystkim historia sukcesu 

scenicznego. Komedie jego żyły niemal wyłącz
nie na scenie, gdzie tworzyły trwały zrąb re

pertuaru ( ... ) 

T
riumf Bałuckiego zaczął się wraz z jego 
debiutem scenicznym: Polawanie na mę

ża (1868). Co prawda miał już autor za sobą 
kilka powieści, tom poezyj, słowem „nazwisko" 
- i dużo znajomości w koteriach artystycznych 
Krakowa. Wydrukowany w czasopiśmie „Ro
dzina" (1865) tekst sztuki nie zwrócił uwagi, 
ale w teatrze rzecz ożyła natychmiast. Powiało 
od niej świeżością, podkreślono żaraz nowość 
pomysłu i postaci ( ... ) 

T 
enor recenzji powtarza się w tych latach 
często: jest to dla Bałuckiego okres trwa

łej pogody, niczym nie zmąconego blasku. Nie 
podważają bowiem jego sukcesu oskarżenia 
o „zbyt ostrą i jednostronną tendencyjność" , 
gdy słychać je z opłotków „Bluszczu". Od po
czątku bqwiem pismo to będzie zrazu chłodzić 
powszechny zapał, potem zaś wyraźnie wzmoc
ni atak. Ale w r. 1869 nawet „Bluszcz" (E. Lu
bawski) odzywa się w tonie raczej ciepłym: 
„głębsza myśl", „zdrowa trafność", „komedia 
zaleca się konsekwencją charakterów i pewną 
ich żywotną koniecznością". Najbardziej razi 
Tecenzenta (i kolegę po fachu) pesymizm w ry
sunku postaci: „Wszyscy są skończonymi idio
tami lub niedobrymi i niepoczciwymi karyka
·turami". · Jakże prędko zaczną atakować Ba
luckiego za zbyt „poczciwe" kreacje! 

JANUSZ MAZANEK 

LUCJAN WIERNEK 
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MIROSŁAW SZONERT 

HALINA PAWŁOWICZ 
:;... ~ :# .'· • . . . ! \.' .I• -

N
ajbliższe lata (1871-73) miały przynieść 

autorowi nowe dowody uznania i nowe 
poręczenie talentu. Sztuki jego przemówiły nie 
tylko ze sceny, gdzie - jak w Polowaniu -
sukces można było przypisać występom Rapac
kiego. Pobiły także w czytaniu kolejne komisje 
konkursowe I i III konkursu krakowskiego. Co 
prawda wypadło się zadowolić drugą i trzecią 

nagrodą (drugą dla Pracowitych próżniaków, 

trzecią dla Emancypowanych) i to jednak triumf 
niemały. W 1871 r . Bałucki musiał ustąpić tyl
ko Narzymskiemu, w dwa lata później - tylko 
Tuszowskiej, bijąc na głowę Norwidowski 
Pierścień wielki ej damy, nadesłany przecież na 
konkurs! („.) 

W tych triumfalnych latach ukazują się ko
lejno Kr~wniaki (1879), Sąsiedzi (1880), 

Grube ryby (1881), Gęsi i gąski (1882), Dom 
otwarty (1883)„. Każda ze sztuk obiega szybko 
wszystkie większe teatry polskie, poczynając 

od Krakowa i Lwowa ~ tu daty premier są 

zazwyczaj bliskie - poprzez Warszawę, Lu
blin, Łódź aż do Poznania. 

- popatrzmy na przykładzie Domu otwartego, 
jakie jest tempo tego teatralnego obiegu: 

Kraków 31. III. 1883, Lwów 30. IV, Lublin 14 
VIII„ Warszawa 3. IX„ Poznań 13. X. Pięć 

miast - od marca do października„. 

D obra passa komediopisarza trwa mniej 
więcej do r. 1894. W latach 1880-1892 

ukazują się przecież na scenach najbardziej 
znane, do dziś utrwalone w repertuarze sztuki. 
Niektóre z nich rozbrajają nawet zdecydowanie 
krytycznych. Grube ryby i Krzemiński wita go
rąco ze względu na „nadzwyczaj miłą, swojską 
atmosferę" - wkrótce zostanie ona nazwana 
„bałucczyzną". Wprawdzie i w związku z tą 

sztuką odnotuje Krzemiński „wybryki tłustego 

dowcipu'', „rzeczy przeciągnięte i niedociąg

nięte", „gruby, nieartystyczny rysunek", ale 
ogólnie ocena utrzymana jest w nader życzli

wym tonie. Zasługę tych triumfów dzieli Ba
łucki z odtwórcami. Od chwili :;v,rego debiUtu 
ma autor szczęśc~e .do . WSJ;laniałe~ obsac;ły: ;aa.., 

packi, Wojdałowicz, Solski, później Kamiński, 

Frenkiel, Wojnowska, Siemiaszkowa, Trapszów
na. 

O statni wyraźny sukces przynosi Flirt, zgło
szony na I konkurs „Kuriera Warszaw

skiego" w 1892 r. Odstępując od dawnych zwy
czajów konkursowych komisja miała wydać 
wyrok dopiero po realizacji scenicznej zaleco
nych do grania sztuk - coraz bardziej bowiem 
utrwala się przekonanie, że scena sprawdza 
wartość sztuki dramatycznej. Flirt (obok Nau
czycielki Koziebrodzkiego) wyszedł zwycięsko 

z selekcjonującego czytania, zaś po przedsta
wieniu uzyskał tylko „zaszczytne odznaczenie" 
komisji. Wtedy jednak - nie bez starań same
go autora - redakcja „Kuriera" dodała Ba
łuckiemu kwotę 500 rs„ wyznaczoną jako dru
ga nagroda. W ten sposób Bałucki w opinii pu
blicznej, odnotowanej w wielu recenzjach, stał 

się obok Koziebrodzkiego właściwym laureatem 
konkursu („.) 

W międzyczasie uczczono Bałuckiego dwiema 
uroczystościami jubileuszowymi: w 1884 

(„za („.) psucie papieru i zatrudnianie pras dru
karskich przez lat 25") i w 1893 r. - w dwu
dziestopięciolecie debiutu scenicznego. Co praw
da ta druga data minęła w prasie już niemal 
niepostrzeżenie. 

P
o r. 1895 o Bałuckim coraz ciszej. Wpraw
dzie rytm twórczości wcale nie słabnie, 

każdy rok przynosi jedną lub dwie sztuki, któ
re korzystając jeszcze z dawnego kredytu auto
ra, dostają się na sceny lwowską i krakowską, 
ale już i przedstawień coraz mniej, i ton kry
tyki literackiej jednomyślnie surowy („.) 

Nie poprawiły sytuacji następne komedie: 
„drobnostka sceniczna" Po teatrze, bardzo 

statyczny obrazek obyczajowy Drużba, ani na
wet ambitniejsza już rzecz - Blagierzy„.). 

Czy w tej ostrej ocenie kemedyj Bałuckie
go z ostatnich lat jego życia odegrały 

decydującą rolę względy pozaliterackie? Czy 
może obóz konserwatywny postanowił zniszczyć 
postępowego pisarza? Pytanie to podejmowano 
później (Krystyna Grzybowska w 1938 r; Kry-

STANISŁAW MARIAN 
• KAMIŃSKI 

' BRUNOŃ BUKOWSKI 



ALICJA SOBIEJU.J 

BARBARA DZIDO-LELIRSKA 

a 

tycy współcześni). Dziś na podstawie dostęp

nych nam materiałów, wypadnie dać odpowiedź 
zdecydowanie negatywną. Przede wszystkim, 
czy w latach 1897-1901 Bałucki jest jeszcze 
pisarzem postępowym - to pytanie, na które 
postaramy się w części odpowiedzieć. Natomiast 
jest nim na pewno na początku swej twór
czości, a więc w latach uznania. Polowanie na 
męża, utwór o wyraźnie postępowym progra
mie społecznym, ogólnie podoba się, choć wy
wołuje i opory ze względu na satyryczny obraz 
hrabiów. Nagrody teatralne otrzymuje wówczas 
Bałucki z rąk krakowskiego jury, które skład 

tworzą ludzie o poglądach bardzo mu obcych. 
Podobnie daleka ideowo jest redakcja „Kurie
ra Warszawskiego", która z taką gorliwością 

pragnie go uczcić. Stały i konsekwentny prze
ciwnik, Stanisław Krzemiński, daleko wyzeJ 
ceni powieści, właśnie ze względu na bogatą 

problematykę społeczną - a przecież w po
wieściach radykalizm społeczny Bałuckiego 

(jeśli wolno użyć tego wyrazu) objawia się 

wiele ostrzej i jaskrawiej. Klęska literacka 
Bałuckiego, która ostatecznie doprowadza do 
desperackiej decyzji, nie jest więc wynikiem 
bezpośredniej walki ideowej z pisarzem. 

• 
Ze momenty tej natury znajdowały wyraz 

w ocenach - to również niewątpliwe. 

Trudno inaczej zrozumieć sukces Emancypowa
nych, sztuki niezmiernie słabej, lecz konsek
wentnie zwalczającej głośne wówczas idee 
emancypacji kobiet. Na pewno też do wywyż
szenia Grubych ryb i Domu otwartego w du
żej mierze przyczynił się fakt, że w obu utwo
rach dopatrzono się apoteozy tradycji i staro
świecczyzny. Mamy na to dowody w recenzjach. 
Lwowski „Dziennik Polski" z entuzjazmem wita 
w Domu otwartym antytezę 

_między duchem tegoszesnych zabaw a daw
ną w życiu już zagrzebaną, szczerą weso
łością polską, między żurnalową młodzieżą 

obecnej chwili a dawnymi junakami o sze
rokich piersiach - w antyteaie tej tkwi 
głęboka a sprawiedliwa satyra na skarle
nie najmłodszej generacji naszej. 

Z recenzji wychyla się Bałucki niemal z sza
blą u boku, niemal obrońca sarmatyzmu! 

Znamienne, że do żelaznego repertuaru do
stały się tylko sztuki bez drapieżnego pa

zura satyry społecznej (Dom otwarty, Grube 
ryby, Klub kawalerów) - i ciekawe, że nawet 
w ciągu ostatniego dziesięciolecia ten żelazny 

repertuar nie zachwiał się i niczym nie wzbo
gacił ( ... ) 

Po samobójczej śmierci Bałuckiego (1901) -
ogólna konsternacja i próba podsum.owa

nia zasług. We wszystkich nekrologowych arty
kułach ton wyraźnie kurtuazyjny, nieraz wprost 
gorący. I superlatywy, których od dawna z na
zwiskiem Bałuckiego nie . wiązano. 

W licznym gronie naszych komediopisarzy 
nie ma zapewne drugiego, który z tak by
strą obserwacją i tak dosadną satyrą umiał 
przedstawić zwierciadło pewnym rysom o
byczajowym naszego społeczeństwa, jak to 
czynił Bałucki, w najświetniejszym okresie 
swojej twórczości scenicznej, około r. 1880. 

Z perspektywy tragicznego wystrzału za
sługi Bałuckiego rysują się oczom kry

tyków bardzo jaskrawo. 
W nekrologach łatwo o patos: 

Piętnował szkodliwe dla zdrowia po
wszechnego zboczenia, smagał przywary 
i śmieszności ( ... ) stal na straży cnoty, zdro
wia i pożytku publicznego ( ... ) „ 
S

mierć o tyle już uklasycznia Bałuckiego, 

że dostaje się on do historii literatury. 
Jeszcze za życia wprowadza go Chmielowski 
syntetycznym szkicem zagadnień politycznych 
i społecznych w jego twórczości, potem Tar- • 
nowski, Potocki, Feldman, Bruckner. U tych 
późniejszych badaczy otrzymuje Bałucki bardzo 
ostrą notę jako twórca lekkich i bezproblemo
wych fars, żerujący na gustach przeciętnej pu
bliczki, któremu chodzi tylko o „przygodę za
bawną wśród zabawnych figur", o tani śmiech, 
wywołany sytuacją ( ... ) 

W okresie. dwudziestolecia tylk~ kilka sztuk 
Bałuckiego wraca na scenę, ściśle wedle 

przepowiedni Bagusławskiego: Grube ryby, Dom 

KRYSTYNA FELDMAN 

ROMANA KAMIŃSKA 



CZESŁAW PRZYBYŁA 

ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI 
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otwarty ... Zjawiają się w nich wspaniali akto
rzy, którzy przesłaniają autora. „Niezapomnia
ny Pagatowicz" czy „niezapomniany Wistow
ski" to już nie kreacje Bałuckiego, lecz Kamiń
skiego i Frenkla. Dyskusję wznieca też nie tekst 
Bałuckiego, ale interpretacja sceniczna, kieru
nek reżyserii. Taka niezmiernie interesująca 
dyskusja rodzi się z zestawienia trzech insceni
zacji Domu otwartego: w Reducie 1924, w Ate
neum 1932 (reż. St Perzanowskiej) i w Letnim 
1935 (reż. Z. Ziembińskiego). Pada pytanie: jak 
należy interpretować Bałuckiego - realistycz
nie czy groteskowo? Największe uznanie zysku
je groteskowy styl Ateneum (z dekoracjami 
Jerzego Zaruby), natomiast realizm Osterwy 
wzbudza protest, uśmieszki, przycinki. 

T ekst. sztu~i -:-: niezależnie już od sądów 
o mscemzacJ1 - poddany zostaje jed

nomyślnie surowej ocenie. 

„Pietyzm dla Bałuckiego jest śmieszny" - pi
sze bardzo młody jeszcze Jerzy Andrzejewski. 
„Artystycznie słabe to, naiwne i prymitywne". 
Wtóruje mu z „Gazety Polskiej" Kazimierz Wie
rzyński, zestawiając dobroduszne spojrzenie Ba
łuckiego z ostrym wzrokiem Zapolskiej: 

W zestawieniu z szyderstwem Zapolskiej 
DOM OTWARTY Bałuckiego wygląda na 
dobroduszną apoteozę. Ale, pożal się Bo-Ze 
czego? ... Zapolska pokaże upiorność błogo
stanu, którym bawił się Bałucki. 

Starsze pokolenie odnosi się do Bałuckiego 
pobłażliwiej: Kotarbiński, Lorentowicz, 

zrazu i Boy. Stwierdzają oni „współtwórcze 

działanie czasu", „klasycznienie" utworów. „Ba
łucki ma to szczęście, że ma za ~spółautorów 
wszystkie wspomnienia naszego dzieciństwa". 

Stąd szczególny sentyment dla tej „ślicznej epo
ki", która wydaje się już bardzo odległa, od
dalona nie o 50, lecz o 100 lat. „Myszka" do
daje stylu ( ... ) 

W stulecie urodzin (1937) przypomniano Ba
łuckiego ogólnie kilku artykułami. Z ro

cznicy tej zrodziła się też myśl wznowienia 
sztuki, dawno już nie granej: Gęsi i gąsek. Za
danie to podjął Teatr Narodowy; znakomitą ob
sadą (Cwiklińska, Węgrzyn, Leszczyński, Wy
rzykowski) kierował reżysersko Zelwerowicz. 
Premiera sztuki (już w 1938 r.) dała asumpt 
do burzliwej dyskusji, której przedmiot na
zwano· „problemem Bałuckiego". Z tym „pro
blemem Bałuckiego" związano kilka pytań: 

czym tłumaczyć jego samobójstwo? czy nie 
krzywdzącą nagonką krytyki? i czy wobec te
go my, potomni, nie winniśmy mu jakiejś sa
tysfakcji? czy nie czas pomyśleć o poważnej 

rehabilitacji autora? Pytania te padły w pro
gramach teatralnych pod uroczystym tytułem 

Pogrobowe zwycięstwo Bałuckiego ( ... ) 

Powrót do Bałuckiego po ostatniej wojnie 
to przede wszystkim powrót do jego po

wieści_. Zostaną one przypomniane wydaniem 
i omówieniem, które wydobędzie ich ostrą pro
blematykę społeczną. 

L os Bałuckiego, przypieczętowany wystrza
łem rewolwerowym, podlega uogólnieniu: 

„typowy przykład niewesołej doli pisarza w 
ustroju kapitalistycznym". „Krytyka burżuazyj
na zniszczyła go" ( ... ) 

W odniesieniu do komedyj przeważa jed
nak ton inny. Większość krytyków pod

kreśla w dalszym ciągu rozrywkowy charakter 
teatru Bałuckiego ( ... ) 

Pr zy okazji próbuje też krytyka zestawiać 
Bałuckiego, ze współczesnymi mu: Bli

zińskim, Zapolską, Augierem, Becque'iem. Na po
równaniach tych co prawda nie wychodzi nasz 
pisarz najlepiej: paralele takie kończą się z re
guły stwierdzeniem jakiejś jego słabości. 

S
ą jednak i głosy bezwarunkowej obrony; 
znamienne, że obronę tę podejmują pi

sarze uprawiający dramat poetycki: St~fan Flu-

WIESŁAW MIREWICZ 

LEON NIEMCZYK 
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TELESFOR, ich wuj . JANUSZ MAZANEK 
ADOLF, narzeczony Kamili LUCJAN WIERNEK 
ALFONS FIKALSKI . MI ROSŁA W SZONERT 
WICHERKOWSKI. STANISŁAW MARIAN KAMIŃSKI 
PULCHERIA, jego żona HALINA PAWŁOWICZ 
CIUCIUMKIEWICZ, archiwista BRUNON BUKOWSKI 
KATARZYNA, jego żona . ALICJA SOBIERAJ 

TECIA l ; BARBARA DZIDO-LELIŃSKA 
MIECIA HALIN A BILLING 

ich córki 
MUNIA KRYSTYNA FELDMAN 
LOLA ROMANA KAMIŃSKA 
WRÓBELKOWSKI . ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI 
FUJARKIEWICZ CZESŁAW PRZYBYŁA 

MALINOWSKI . . 
BAGATELKA. 
FRANCISZEK, służący 

LOKAJ 
SLAZKOWSKI, jeden z gości . 

LEON NIEMCZYK 
M~CHAŁ SZEWCZYK 
WIESŁAW MIREWICZ 
MARIAN NOW AK 
JAN PROSNAK 

Rzecz dzieje się w mieszkaniu Zelskich• 
Reżyseria: Scenografia: 

ROMAN SYKAŁA ANTONI UNIECHOWSKI 
Asystent reżysera: 

KRYSTYNA FELDMAN 
Opracowanie i kier. muzyczne: Układ tańca: 

BOGDAN PAWŁOWSKI HALINA PAWŁOWICZ 

Przy egzemplarzu: Przedstawienie prowadzi: 
STEF AN HEINE HENRYK KUROWSKI 

Premiera 2 października 1965 roku na scenie Państwowego Teatru Powszechnego w Łodzi. 
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MICHAŁ SZEWCZYK 

' 

JAN PROSNAK 

kowski i Jerzy Szaniawski. Pierwszy z nich 
widzi w Bałuckim wybitny talent - z punktu 
widzenia scenicznego utwory jego są 

arcydziełami sytuacji zwrotnej, zwartej, dy
namicznej, pełnej żywiołowego humoru ( ... ) 
Bałucki to żywioł sceniczny, wiedziony jas
ną i precyzyjną intuicją twórczą. 

Komediopisarz ma więc zdecydowanie lep
szą passę. 

N ie trzeba więc obszerniejszych uzasadnień, 
że czas już podjąć poznanie pisarza w od
powiedzi na apel Szaniawskiego: 

Michał Bałucki („.) czeka do dzisiaj na 
tego, który by wreszcie bez wielu lękli

wych zastrzeżeń powiedział wyraznie, że 

to komediopisarz znakomity („.) 

IRENA SŁAWIŃSKA 

MAŁA KRONIKA TEATRU 

POWSZECHNEGO 

TEATR POWSZECHNY W TOKIO 

Najwspanialsze dzieła światowej literatury tłumaczy się na 

język esperancki już od dawna, lecz teatr, który posługuje się 

tym językiem stanowi wielkiej wagi ewenement w światowym 

ruchu esperanckim. Oto n'? Międzynarodowym Kongresie Espe

rantystów (31.VII.-7.VIII. 1965) w Tokio tysięce ludzi włada

jących dziesiątkami języków mogło po raz pierwszy w pełni 

odebrać spektakl, bowiem bariery językowe przestały istnieć. 

Nasi aktorzy zaprezentowali sztukę Shimona Wincelberga „KA

T AK I". Jak do tego doszło, otóż zaproszeni przez Światowy 

Kongres Esperantystów, 28VIII. 1965 r. wyjechali z Warszawy 

przez Moskwę, Chabarowsk, N achodkę, Jokohamę do Tokio 

dyr. dyr. Stanisław Piotrowski i Roman Sykała - reżyser 

sztuki, Marian Binkowski - kierownik techniczny oraz akto

rzy Czesław Przybyła, Michał Szewczyk i Lucjan Wiernek. 

W Tokio odbyły się dwa przedstawienia w języku esperanc

kim - 2 i 3. VIII. 1965 oraz jedno w języku polskim - 11. 

VIII. 1965 r. W pierwszych rolę amerykańskiego żołnierza grał 

Lucjan Wiernek, w drugim Michał Szewczyk. O glosach prasy 

na temat tych przedstawień dowiedzą się państwo z zamiesz

czonego w następnym programie serwisu recenzji. 

Na szeregu spotkaniach łódzcy artyści nawiązali liczne kon

takty z ludźmi teatru japońskiego, m. in. ze znakomitym re

żyserem tokijskiego teatru Tanao Takayamą, z wybitną aktorką 
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japońską (świetna Ondyna w sztuce Giraudoux pod tym sa

mym tytułem) Mariko Kaga itd. 

Pobyt w Tokio trwał od 31. VII. do 13. VIII. 1965 r„ to 

długo i jednocześnie krótko; dostatecznie długo, aby nawiązać 

kontakty i niezwykle krótko, aby zobaczyć, poznać i skonfron

tować. 

KAL. 

REPERTUARZE TEATRU POWSZECHNEGO: 

MAREK DOMA:&SKI 

KTOŚ NOWY 
Reżyseria: 

ROMAN SYKAŁA 

Scenografia: 

EDWARD GROCHULSKl 

JADWIGA SIENNICKP 

i 

LEON NIEMCZYK 
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A. Mickiewicz „DZIADY'', reż.: Roman Sykala, scen.: Marian Stańczak; 
Akt III, Salon warszawski , scena zbiorowa 

A. Mtcktewtcz „DZIADY", reż.: Roman Syka!«, scen.: Marian Stańczak; 
Akt III, Mtroslaw Szonert (Senator), Jerzy Szpunar (Pe!tkan), Brunon 

Bukowskt (Bajkow), Stantslaw M. Kamtńskt (Doktor), Martan Wojtczak (Lokaj) 
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A . Mickiewicz „DZIADY", reż.: Roman Sykała, scen. : Marian Stańczak; 
Akt I, Marian Gamski (Gustaw), Janusz Mazanek (Ksiądz), Romana Kamińska 

i Altcja Knast (Dzieci) 

A. Mickiewicz „DZIA,DY", reż.: Roman Sykała, scen.: Marian St!lń<Jzak; 
Akt' 11, scena zbiorowa 

P. K9hout „w 80 DNI DOOKOŁA SWIATA" wg J . Verne'a 
reż.: V. Lohnisky, scen.: V. Synek 

Akt II, scena zbiorowa 

·Akt I, ·scena zbiorowil, ·na •pierwszym pianie: 'Z. •Ntewcza.s (Fix), M. Szewczyk . 
{Passepa.rtout) 
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Akt I. z. Geiger, Z . Cynkutis (Keinerzy), W. Skoczylas (Fogg) , J. Szpunar 
(Pulkownik) 

Akt II. M. s zewczyk (Passepartout), w. Skoczylas (Fogg), J . Siennicka (Auda) 
M. Gamski (Dama) 

Agni eszka Osteck a „ PIOSENKA PRAWDĘ CI POW I E.„" 
Reż.: B .Fijewska, J . WysZG>mirski. scen.: A. Kilian 

Scena zbiorowa 

M arian Gam sk!, Włodzimierz Skoczylas, Ryszard Żuchowski (Panowie); 
Halina Pawłowicz, Barbara Połomska, (***) (Girlsy) 
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KIEROWNICY DZIAŁÓW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN BIŃKOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
G E R T P Y D D E 
IG N A CY KOŁODZIEJCZYK 

JÓZEF PIK OR A 
WIKTOR LASOŃ 

Kostiumy: 

MARIAN JÓŻWICKI 
HENRYK ŻW !KIEWICZ 
HENRYK KISZKA 

Peruki: 

STANISŁAW SIEMIŃSKI 

Brygadier Sceny: 

STEFAN OLCZAK 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Kierownik Zaopatrzenia 
i Inwestycji: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Gospodarczy: 

TERESA KUCUCHA 

Kierownik Biura Organizacji 
Widowni: 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKI 

Kierownik Sekretariatu: 

IREN A MISZCZAK 

Główny księgowy: 

JERZY LENARCIŃSKI 

Redakcjd: KAZIMIERZ A. LEWKOWSKI 

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

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

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

tel. 350-36 

Zakłady Graficzne RSW „Prasa" w Łodzi, ul. żwirki 17. 
Zam. 2262. N. 5000. IX. 65. N-il/3842. 

MHD ART. WŁÓKIENNICZYMI 
poleca szeroki asortyment tkanin wełnianych 
nisko- i wysokoprocentowych oraz praktyczne 
tkaniny z elany na ubrania, kostiumy I sukien-

ki w różnych kolorach i deseniach. 

Tkaniny te moina nabyć w sklepach: 

ul. Wrocławska 7 
ul. Cieszkowskiego 4 

HANDLOWY DOM DZIECKA 
w Łodzi, ul. Piotrkowska 60/62, 

tel. 211-48 

Oraz sklepy satelickie dla wygody 
klientów rozmieszczone w różnych 
punktacł). miasta polecają: 

Szeroki asortyment płaszczy 

dziewczęcych, dziecięcych i 
chłopięcych z laminatów i tka
nin wełnianych wysoko i nis
ko i•/1 sukienek, ubrań, spod
ni, oraz dziewiarstwa, poń
czosznictwa i. artykułów spor
towych. Dla najmłodszych 

HDD poleca duży wybór za
bawek. 

ul. Wojska Polskiego 72 
ul. Armii Czerwonej 94 

ul. Długosza 26 
ul. Boya Żeleńskiego 12 

ul. Wrzefoieńska 102 
ul. Wł. Bytomskiej 38 

ul. Gaiarina 6 



Cena zł 2,50 

DYREKCJA ŁZG - RESTAURACJE 

zaprasza PT konsumentów do podległych lokali I kat. 

na smaczne posiłki i tradycyjne dansingi. 

1. REST. „ARKADIA" ul. Jakuba 10 -
czynna od godz. 12.00-23.00. Od godz. 12-17 
wszystkie potrawy sprzedaje się po cenach 
kat. II. Tylko w tym zakładzie dansingi już od 
godz. 17-22. 

2. REST. ,,SIM" ul. Obr. Stalingradu 2 -
czynna od godz. 12.00-2.00. Od godz. 12.00-
-18.00 obiady dietetyczne wg cen II kat. -
dansing od godz. 20.30-1.30. 

3. REST. „TIVOLI" ul. Tuwima 1 - czyn
na od godz. 12.00-2.00 - dansing od godz. 
20.30-1.30. 

4. REST. „HALKA" ul. Moniuszki 1 
czynna od godz. 12.00-2.00 - dansing od 
godz, .20.30-1.30. 


