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TENNESSEE WILLIAMS 

TENNES.SEE WILLIAMS 

Scena powojenna stoi pod znakiem Tennessee Williamsa i młodszego 
od niego o dwa lata Arthura Millera. Williams zwrócił na siebie uwagę 
w roku 1945 oryginalną sztuką „Szklana menażeria" . Miller w dwa lata 
później osiągnął sukces wystawiając ,.Wszyscy moi synowie". Odtąd ci 
dwaj pisarze stać będą w centrum uwagi krytyki teatralnej, a nazwiska 
ich często pojawiają się obok siebie na prawach antytezy. Bo też są to 
talenty zupełnie odmienne, a ich zainteresowania bardzo od siebie od
ległe. Realizm Williamsa jest poetycki, Millera - społeczny. Miller jest 
z ducha podobny Ibsenowi, Wi_lliams europejskiemu dekadentyzmowi, 
a w sposobie traktowania spraw seksualnych przypomina D.H. Lawren
ce'a. ::.Yliller jest rygorystyczny w konstrukcji swoich dramatów, Wil
liams - śmiały i pelen fantazji, Williams widzi świat oczami zawiedzio
nej kobiety, Miller - rozczarowanego mężczyzny. Miller zmierza do 
konkluzji jednoznacznych, Williams poprzestaje na ogólnym nastroju 
apatii i goryczy. Miller jest czasem mentorski, Williams - niezbyt siebie 
pewny. Obydwaj starają się rozwikłać dylemat naszych czasów. 
Twórczość Williamsa ma wiele nawarstwień, jest on niekonsekwentny 

w metodzie i wieloznaczny w wymowie, jest poetycko subiektywny, nie
kiedy egzaltowany. Nie przypadek sprawił, że fascynują go charaktery 
kobiece i stany neurasteniczne. Analizując mechanizm niepowodze
nia wkracza w orbitę socjologii, komplikuje dylemat jednostki przez to, 
że nadaje mu jeszcze jeden odcień znaczeniowy. W rozumowaniu Wil
liamsa tło seksualne marzenia, jako procesu kompensacyjnego, służy 

wyłącznie jako symbol, a faktycznie odnosi się do całokształtu stosunku 
człowieka do rzeczywistości. Nie przypadek sprawił, że akcja „Szklanej 
menażerii", toczy się w latach trzydziestych, w czasie kryzysu i bezro
bocia, tak samo jak nie jest przypadkiem, że Blanche z „Tramwaju zwa
nego Pożądaniem" pochodzi ze zdeklasowanej rodziny plantatorów. Kon
stytucyjna niezdolność obydwu kobiet do działania napotyka na dodat
kową przeszkodę w postaci wyjątkowo nie sprzyjających warunków, 
w jakich wypadło im żyć. Symbolem odosobienia Laury jest jej mena
żeria, symbolem ucieczki Amandy są jej opowiadania o dziewczęcych 
sukcesach, są to opowiadania niedoświadczonej dziewczyny, a nie ko-
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biely, jest w nich zwiewność marzei'l okresu dojrzewania. B 1 a n che 
owija żarówki w papier kolorowy nie wiadomo, czy to jej reminiscencje 
z domu publicznego czy też pod!iwiadoma chęć zmiękczenia ostrych 
konturów rzeczywistości. Stosunek Blanche do Kowalskiego jest dwo
jaki - odpycha ją jego brutalność, jednocześnie pociąga siła. Kowalski 
w „Tramwaju" i Gość w „Szklanej Menażerii" symbolizują afirmację 

życia i pogłębiają przez to zarówno u Blanche, jak i u Laury świado
mość własnej klęski, wyzwalając równocześnie pragnienie dostosowania 
się do rzeczywistości . Laura nie rozpacza, kiedy Gość złamał róg jej 
ulubionego nosorożca . Blanche ma swoje fatałaszki, koronę, sztuczną 

biżuterię i swego milionera z Florydy. 
W przeciwieństwie do Laury, Blanche poznała życie, rzeczywistość 

z całą brutalnością wkroczyła w świat jej rojeń i dlatego finał „Tram
waju" jest bardziej tragiczny, aniżeli rozpływająca się w nicość atmo
sfera tęsknoty w „Menażerii". 

W zasadzie obydwa dramaty obracają się w sferze identycznych za
gadnień, krąg więc widzenia Williamsa jest do pewnego stopnia ogra
niczony. Dlatego każdy sąd o nim, oparty wyłącznie na wartościach 
poznawczych jego sztuk, byłby dla niego krzywdzący Jego stosunek do 
człowieka jest bardziej· emocjonalny niż racjonalny, jego sympatie są 
niepodzielnie po stronie skrzywdzonego przez los outsidera, stara się on 
wykryć mechanizm działania niepowodzenia, istotę rozbieżności pomię
dzy jednostką, a otoczeniem. Dlatego też zespół momentów, które przy
czyniają się do powstawania konfliktu, ma charakter drugorzędny, 

zasadnicze są tkwiące w nas predyspozycje psychiczne, które są wiel
kościami niezmiennymi. Temu należy przypisać fakt, że bez względu 
na silę oddziaływania czynników zewnętrznych żadna z postaci William
sa nie jest zdolna do jakiejkolwiek ewolucji wewnętrznej, a przez to 
każda nieodwołalnie skazana na klęskę. Z fatalizmu filozoficznego Wil
liamsa bezpośrednio wynika jego pesymizm. n 

Bron!is law Wiśniliowskl 

„Rzut oka na dramaturgię nmerykańslcą" 
„Dialog" 1957 nr. 10 s. 118-119 

TENNESSEE WILLIAMS O SOBIE 
Często slyszę pytanie, czy mój pesymizm, postaci moich sztuk sceny 

pelne grozy nie stanowią jakiegoś odbicia chaosu panującego w naszym 
świecie. No cóż, czasem zbywam pytających jakąś kosmiczną odpowie
dzią, bowiem nie lubię celebrowania pewnych rzeczy. W rzeczywistości 

sprawa jest calkiem prosta. Piszę, ponieważ lubię pisać. Rzecz polega 
na tym, iż wiem, jak się to robi i pracuję codziennie po 8 godzin. To 
wszystko. 
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Nie pretenduję do tego, aby pisać o okrtlcieństwach i niepokojach 
świata. Mogę pisać o niepokojach i troskach ludzi, ale piszę z wlasnych 
pobudek. Nigdy jednak nie wybieram tematu i postaci, obmyślając dla 
nich z góry jakieś dramatyczne efekly. Szczerze mówiąc jako dramaturg 
mam pewne wyznaczone granice. Nie potrafię np. umieszczać postaci 
w jakichś utartych sytuacjach. Muszę znaleźć postaci, odpowiadające 

pobudkom, z których rodzi się sztuka. O ile te postaci są szczególnie 
melodramatyczne.„ no cóż, szltlka nmsi koncentrować wypadki calego 
życia w trzyaktowym utworze. Z konieczności wypadki te muszą być 

dużo gwaltowniejsze i bardziej skomasowane niż to bywa w życiu. 
„Dialog" 1957 nr. 4 s. 159/60 

Wbrew pozorom „Czas p1·zystosowania" różni się od moich sztuk 
poprzednich. Jest trochę bardziej powiedzialbym budująca. Mam na
dzieję, że publiczność znajdzie w niej sporo humoru. W ogóle muszę po
wiedzieć, że mam za sobą okres sztuk „czarnych". Być może przyczy
niła się do tego psychoanaliza.. Jeśli tak, zaivdzłęczam to wylącznie swo
jemu lekarzowi. Zdolałem odmienić moje usposobienie - i odtąd sztuki 
moje będą inne. Oczywiście nadal będę czerpal z życia, z rzeczywistości, 
być może nawet dość drastycznie . Ale nie zamierzam nadal podkreślać 
brutalnych aspektów życia. Nie znaczy to, że one już zniknęły, ale nie 
zamierzam już o nich pisać. Resztę swojego życia zamierzam poświęcić 
innym sprawom. Przez cale lata bylem zbyt zaabsorbowany czynnikami 
destrukcyjnymi. Odtąd chcę portlszać przyjemniejsze aspekty życia. Może 
5ię zdarzyć, że nie wszystkie spośród moich nowych sztuk będą „biale", 
ale mam nadzieję, że uda mi się operować jaśniejszymi barwami i skon
centrować się na łagodniejszych elementach egzystencji. (.„) 
Chcę dodać od razu, że lubię pieniądze i że są mi potrzebne. I to nie 

na lu'ksusowe życie. Po uregulowaniu spraw finansowych mojej matki, 
mam jeszcze na utrzymaniu siostrę w sanatorium. A jak powiadają moi 
agenci po 1966 r. mój roczny dochód spadnie do 15.000 dolarów. Skoń
czą się należności filmowe i m11szę do tego czastl przygotować coś no
wego. 

Przydalaby mi się dluższa przerwa w pracy, ale prawdopodobnie bę
dę nadal przestrzegał ustalonego trybu życia. Wstaję zawsze o 6. Przy 
maszynie do pisania spędzam 3-4 godziny. Im czlowiek starszy, tym 
oporniej idzie pisanie. W miarę też jak się starzeję rośnie mur pomiędzy 
mną a ludźmi. Niełatwo zawieram przyjaźnie, a kiedy stykam się z ludź
mi obcymi - cierpię. Albo zaczynam się jąkać. Biorę więc tabletki 
na uspokojenie. Czasem zażywam dwie dziennie, czasem tylko pól -
i muszę powiedzieć, że nawet ta mała dawka trochę ten mur obniża. 
Nie nadużywam jednak tego środka. Mimo wszystko chcę jeszcze po-
żyć. „Dialog" 1960 nr. 8 s. 148-9 
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ROMAN SYK.Al.A 
Jdero\Wllilk artystycuiy 

I reżyser sztuki 

RYSZARD SOBOLEWSKI 
reżyser szluki 

MILLER O SZTUCE WILLIAMSA 
„TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM" 

Dramat społeczny, moim zdaniem, jest oskar
żeniem społeczeństwa tylko na jego marginesie. 
Tramwaj" jest dramatem społecznym, tak samo 

j'ak Włochata Małpa, tak samo wszystkie właści
wie sztuki O'Neilla .. . Toczy się w nich dyskusja 
może czasem niezbyt jasna lub stanowcza -
j a k żyć? A pytanie to jest w swoim grec
kim, jak najbardziej humanistycznym i ludz
kim sensie, pytaniem nie tylko prywatnym ... 

Dialog 1957 nr. 10 s . 119 

TEATR NA llROAD"';AYU 
Wybitny angielski krytyk teatralny młodego 

pokolenia, pisujący w „Observerze", Kenneth 
Tynan, został zaproszony na rok do Ameryki dla 
zapoznania się z tamtejszym teatrem. W wyniku 
pobytu Tynana w Stanach otrzymaliśmy cykl 
recenzji i esejów, rzucających ostre światło na 
teatr amerykański. Tynan patrzy na teatr ten 
oczyma przybysza z Europy, człowieka ukształ
towanego prze; europejski obyczaj teatralny. 
Jest to spojrzenie z zewnątrz, odkrywające na
der trafnie swoistość amerykańskiego życia tea
tralnego. Szczególnie interesujący pod tym 
względem wydaje się esej „Teatr na Brodwayu" 
zamieszczony w „Holiday" i przedrukowany w 
„Der Monat". 

Tynan zwraca uwagę na pewną znamienną ce
chę amerykańskiego rynku kulturalnego. Artysta 
przestał być tylko dostarczycielem towaru, opa
kowuje on i sprzedaje sam swoje wytwory. Ten
nessee Williams, który na początku swej kariery 
pisarskiej oburzał się na opanowanie „produk
cji" kulturalnej przez ludzi interesu i zawodo
wych graczy, teraz kiedy osiągnął sukces, sam 
stał się taki.n ,.czlov;iekiem interesu i zawodo
wym graczem". Do Williamsa i jego reżysera E. 
Kazana należy mianowicie w 75 procentach 
udział w wystawieniu sztuki. Williamsa stać na 
to, aby wyłączyć pośredników i czerpać wprost 
udział z zysków. 

Na tle ogólnej fiskalizacji stosunków amery
kańskich ze szczególną wyrazistością rysuje się 
fenomen New Yorku. Miasto to łączy w sobie 
funkcję metropolii sztuki i ośrodka komercjal
nego. Jeśli okoliczność tę uw;..ę;lędnimy, stanie 
się zrozumiale dlaczego New York jest jedyną 
stolicą świata nie mającą stałego teatru, który 
by działał na zasadach Innych niż komercjalne. 

Geograficzne zagęszczenie teatrów nowojor
skich jest bezprzykładne. żadna z europejskich 
stolic nie ma, w ścisłym zrozumieniu słowa, 

dzielnicy teatralnej. W New Yorku wszystkie te
atry (w liczbie 28) zgrupowane są wokół Times 
Square, a właściwie wokół dwu przecznic Broad
wayu, ulicy 44 i 46. 
Napięcie emocjonalne, jakie wytwarza w lu

dziach robiących teatr premiera na Broadwayu, 
wydaje się gwałtowniejsze od tych, które obser
wujemy w Starym S•vie~cie. Być 1~•oże rolę od
grywają tu również większe nakłady pieniężne: 
wystawienie jednej sztuki Williamsa kosztuje 
około 150 tys. dolarów, rewia muzyczna bywa 
nawet trzykrotnie droższa. Koszty prapremiery 
londyńskiej wynoszą zwykle zaledwie 1/-, tej su
my. Również i atmosfera premiery londyńskiej 
jest inna, przypomina raczej obyczaje towarzy
skie coctail-party, premiery na Broadwayu są 

bardziej funkcjonalne, nastawione wyłącznie na 
interes, który teatr pragnie ubić. Na premierach 
londyńskich najczęstszym pytaniem jest: „Czy 
to się panu podoba?" w Nowym Yorku: „Czy są
dzy pan, że to odniesie sukces?". 

Na twarzach krytyków siedmiu dzienników 
maluje się skoncentrowane napięcie. W niespeł
na godzinę po premierze muszą oni wydać wy
rok o przedsięwzięciu, które z ogromnymi na
kladami finansowymi przygotowano nieraz w 
ciągu roku; szanse powodzenia wyrażają się 

zwykle stosunkiem 1 : 5. Reakcja publiczności nic 
może być niezawodnym miernikiem, ponieważ 

publiczność nowojorska przyjmuje z ·nieumiar
kowanym entuzjazmem każdą odsłonę. W wy
padku „klapy" - pisze Tynan - „kojarzy się to 
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REMIGIUSZ ROGACKI 

HALINA BILLING 

zjawisko niezbyt pochlebnie z budzącymi otuchę 
okrzykami, jakimi zwykli rozgrzewać rozbitków 
na tonącym okręcie ludzie obserwujący katastro
fę z bezpiecznego brzegu". 

O losach premiery można dopiero mówić, kie
dy ukazuje się poranne wydanie „Timesa" i „He
rald Tribune". Przemysł rozrywkowy na Broad
wayu posługuje się osobliwym rachunkiem 
prawdopodobieństwa: Jeżeli Brooks Atkinson i 
Walter Kerr i trzech albo pięciu innych kryty
ków ogłosi omówienie pochwalne, wówczas moż
na liczyć na sukces. Dotyczy to również sytuacji, 
kiedy Atkinson albo Kerr wypowiadają się po
zytywnie i przyłącza się do któregoś z ni~h Chap
man, Watts i dwóch innych krytyków. 

W toku pracy przygotowawczej okazuje się, że 
autor sztuki ma najmniej do powiedzenia·. Tekst 
jego poddawany jest bezlitosnym przeróbkom, 
w których udział biorą niemal wszyscy od reży
sera począwszy, poprzez zaproszonych do współ
pracy dramaturgów, aż do modnych specjalistów 
od szlagierów. Dopisuje się nowe kawały, inne, 
pochodzące od autora, bez pardonu się skreśla, 

zmienia się całe akty. Cała ta praca przekształ
cająca dokonuje się za zgodą autora i bez jego 
udziału. Dramaturg, jeśli sam nie jest w stanie 
stworzyć mody, dostarcza sztuk licząc się z wy
maganiami mody panującej. Raz jest to zapo
trzebowanie na rzeczy akcentujące „nastrój" i 
„milieu" w połączeniu z bujną, młodzieńczą 

zmysłowością - taka moda panowała przed pa
ru laty. Obecnie modne stają się dramatyczne 
anegdoty o psychopatycznych dzieciach, które 
nie mogą nawiązać kontaktu z rodzicami. Rów
nolegle do tego rozwija się „dramat socjalny", 
zajmujący się jednostkami poniżonymi i zmiaż
dżonymi przez społeczeństwo, jednak jego atrak
cyjność ostatnio wyraźnie osłabła. Od czasu 
„Procesu w Salem" Arthura Millera nie wysta
wiono na Broadwayu sztuki politycznej poważ-
nej miary. 11!'" 

W Nowym Yorku gra się obecnie 26 sztuk: 
dziesiqć z nich to są rewie muzyczne. w tym 

rodzaju Broadway miewa jeszcze ciekawe osiąg
nięcia artystyczne, chociaż epoka wielkich ame
rykańskich komików, takich jak Judy Holliday 
czy Phil Silver, minęła zdaje się, bezpowrotnie. 
Pewną rolę odgrywają rewie importowane, jak 
np. francuska „La Plume de ma Tante", uzu
pełniają je efemeryczne twory rodzime. W re
pertuaw.e Broadwayu przeważają zdecydowanie 
lekkie pozycje rozrywkowe. Sztuki problemowe 
są w wyraźnej mniejszości. 

Nad problemami sztuki Broadwayu zaciążyła 
obecnie ponura i sentymentalna maniera wybit
nego reżysera E. Kazana, który daleko odbiegł 
od osiągnięć swego wczesnego okresu, kiedy in
scenizował „Tramwaj zwany pożądaniem" 

„Smierć komiwojażera". Kazan wpływem 
swym objął niemal wszystkie poważniejsze sce
ny Broadwayu. 

Podstawowym problemem Broadwayu jest po
zyskanie możliwie szerokiej publiczności, nie zaś 
ograniczenie się do pewnych jej kręgów, za
interesowanych określonym rodzajem sztuki 
Ten postulat wywołany koniecznościami ekono
micznymi, okazał się oczywiście wysoce nie
korzystny dla sztuki teatralnej, jako takiej. 
Twórczość nie obliczona wyraźnie na sukces w 
rozumieniu Broadwayu musiała szukać innych 
scen. Tak powstały tzw. teatry „Off-Broadwayu',' 
rozproszone poza Broadwayem po wszystkich 
dzielnicach śródmieścia. Powstały właściwie już 
przed pierwszą wojną światową, ale rozgłos 

i znaczenie artystyczne uzyskały dopiero w roku 
1952, kiedy Brooks Atkinson zwrócił uwagę w 
entuzjastycznej recenzji na nową inscenizację 

Tennessee Williamsa „Summer and Smoke". 
Sztuka ta, jak wiadomo, przeI?adła na Broad
wayu. 

Obecnie czynne są poza Broadwayem 24 teatry. 
Na ich afiszach pojawiają się takie sztuki, jak 
„Opera za trzy grosze" Brechta, oraz nazwiska 
eksperymentatorów zagranicznych: Jonesco, Be
cketta, Geneta, Behana. Zdarza się coraz częściej, 
że „Off-Broadway" występuje z prapremierami 
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ZDZISl.AW SUWĄLSKI 

ZBIGNIEW Pl.OSZAJ 

sztuk startujących na Broadwayu. Wielu mło

dych autorów dostało się tą drogą na jego sce
ny. ,,Off-Broadway" przyjmuje również sztuki, 
które pokazywała już nowojorska centrala i któ
re spotkały się z niepowodzeniem. Wystarczy 
wymienić O'Neilla „The Iceman Cometh", Ar
thura Laurenta „A Clearing in the Weeds" 
i Arthura Millera „Proces w Salem". Zdaniem 
Tynana teatry „Off-Broadwayu" stanowią obec
nie najbardziej aktywny ruch awangardowy na 
świecie. 

Czy jest w Nowym Jorku instytucja - pyta 
Tynan - która łączyłaby repertuarowy idealizm 
„Off-Broadway" z techniczną rutyną samego 
Broadwayu? Odpowiedź musi wypaść przecząco. 
Jednak ju:il w roku 1962 powstać ma pierwszy 
amerykański teatr repertuarowy „Lincoln Center 
for the Performing Arts", obliczony na 1200 wi
dzów. Ameryka otrzyma wówczas swój. teatr 
narodowy, którego nie posiadała nigdy, chociaż 
od dawna był on przedmiotem dążeń i nadziei. 
Teatr ten jednak - konkluduje Tynan - wy
łamać się musi z poetyki finansowego sukcesu 
i stworzyć sobie możliwość pracy także w wa
runkach deficytu , pamiętając, że również i w 
Starym Swiecie Louvre i Komedia Francuska 
nie są instytucjami dochodowymi. 

„Nowa Kullara" nr 16 z 1960 r. 

ELIA KAZAN O TWORCZOSCI WILLIAMSA 

Zdaniem Kazana cechą najbardziej charakte
rystyczną twórczości filmowej i teatralnej Wil
liamsa jest jego em o c j o n a 1 n ość. Ma on 
jakiś genialny zmysł dobierania tematów i po
staci, w których perypetiach publiczność odnaj
duje cząstkę własnego dÓświadczenia i znajome 
cechy charakteru. Ludzie rozpoznają ludzi. Pu
bliczność czuje instynktownie że Williams pisze 
o konkretnych, obchodzących ich problemach, 
osobistych i społecznych . 

W jego twórczości - ciągnie Kazan - nie 
znajdziecie bohatera bez skazy, absurdalnie 

schematycznych postaci, jakie często występują w naszych dramatach. 
Williams m a znakomite wyczucie sztuki filmowej. Wprawdzie przy 

pisaniu scenariusza kładzie zbyt duży nacisk na słowo mówione lecz 
np. sztuki jego zdradzają dużą fantazję wi zualną i dlatego tak dobrze 
daj.~ się zaadaptować na ekran. Gdyby tylko chcial, mógłby roll.Winąć 
SWOJ talent dramaturga filmowego. Niestety na razie interesuje go 
przede wszystkim scena. Obecnie jest Williams najlepszym naszym dra
n.1atopisarzem, który jednak - moim zdaniem - ma wybitne zacięcie 
filmowe. Mam nadzieję, że uda mi się skłonić go do poważniejszego 
zajęcia się filmem. 

„Dia log" 1957 nr. 5 s. 149 

NOWI AKTORZY TEATRU POWSZECHNEGO 
EW A ZDZIESZYŃSKA 

Pal'lstwową Wyższą Szkolę Aktorską 

w Lodzi Ewa Zdzieszyńska ukończyła 

w roku 1952. NastE: pnie wyjechała na 
studia aspiranckie m: wydzia le naucza
nia p r.1zy i wiersza w leningradzkim 
Instytucie Teatralnym. Studiowała tam d0 
roku 1953, grając równocześnie w teatrze 
szkolnym Rachel w sztuce Gorkiego 
„Wassa Żeleznowa" oraz Nastię w „Na 
dnie" tegoż pisarza. W tym roku po
wróciła do kraju i zaangażowała s.ię do 
Teatru im. Jaracza w Lodzi, wykładając 
równocześnie prozę w łódzkiej PWSA. 

Z okresu jej pobytu w Teatrze im. Jaracza publiczność łódzka pamię
ta ją zapewne jako Boczkariewą w „Chirurgu", Marię Pamfiłownę 
w „Człowieku z teką" oraz Kloryndę w „Sędzim w potrzasku". 

W roku 1956 Ewa Zdzieszyńska przenosi się do Poznania, gdzie zapi
.suje na swoim konc:e szereg doskonałych ról, zagranych w Teatrze Pol
_s kim i w Teatrze Nowym. Były to: Maria w „Wieczorze trzech króli" 
'.Szekspira, Maria w „Lekkomyślnej siostrze" Perzyńskiego, Roza Wene
da w dramacie Słowackiego „Lilla Weneda", Amelia w komedii „Oj , 
mężczyźni" , Nina w sztuce pod tym tytułem Andre Rusin oraz Blanche 
w „Tramwaju zwanym Pożądaniem" Williamsa. 
. Po powrocie w roku 1958 do Lodzi gra początkowo w teatrze 7 15 
świetną rolę Madame Sans Gene, a następnie angażuje się w sezo~ie 
1960/ 61 do Teatru Powszechnego, gdzie już widzieliśmy ją w roli Idalii 
w „Fantazym" Słowackiego oraz Królowej Podziemia w wodewilu We-
sołe miasteczko" . " 
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MAŁA KRONIKA 
PAŃSTWOWEGO TEATRU POWSZECHNEGO 

NARODOWY TEATR Z P~CS 
NA WYSTĘPACH GOŚCINNYCH W ŁODZI 

W dniach od 14 do 19 lipca br. gościliśmy w Lodzi zespól Narodowego 
Teatru z Pecs. Węgierski zespól pokazał publiczn-0ści łódzkiej MEDEĘ 
Eurypidesa z Evą Spanyik w roli tytułowej w reżyserii Ferenca Katony, 
„WESELE FIGARA" w reżyserii Ferenca Leru:lwaya oraz widowisko 
baletowe, przygotowane przez: choreografa teatru Imre Eck. 

Przedstawienia gości węgierskich spotkały się z bardzo gorącym 

przyjęciem publiczności łódzkiej, iktóra mimo trudności językowych ży
wo reagowała na akcję ukazanych sztuk. Ballada strachu została rów
nież nadana przez telewizję łódzką. 

W czasie pobytu w Łodzi zespól Narodowego Teatru zwiedził miasto, 
Zakłady im. Juliana Marchlewskiego, Wytwómię Filmów Fabularnych, 
Szkołę Filmową itd. W czasie pobytu w Państwowej Wyżs:iej Szkole 
Filmowej zorganizowano dla węgierskich gości specjalny pokaz filmów 
m. i. Bergmana, polską „Bazę ludzi umarłych" oraz szereg etiud filmo
wych studentów Szkoły, z których szczególnie „Dwaj ludzie :zi szafą" 

w reżyserii Romana Polańskiego spotkali się z gorącą reakcją węgier
skiego zespołu. Zespół został również przyjęty przez wiceprzewodni
czącego Rady Narodowej prof. Kaczmarka oraz wielokr-otnie przez ze
spół Teatru Powszechnego. Członkowie zespołu odwi.e<izili również sze
reg innych teatrów łódzkich i podobały im się szczególnie dwa przed
stawienia w Teatrze Nowym („Dwoje na huśtawce" i „Trzy siostry") 
oraz „Ondyna" w Teatrze im. Jaracza. 
Gorące pl.'Zyjęcie zespołu Teatru Narodowego z Pecs w Łodzi było 

jeszcze jedną manifestacją odwiecznej przyjaźni między narodem wę
gierskim i polskim. 

PRAPREMIERA WĘGIERSKIEJ SZTUKI 

„N A W R () C O NY DI ABEL" 

W dniu 17 czerwca br. odbyła się na scenie Teatru Powszechnego 
prapremiera polska komedii węgierskiej Miklósa Gyarfasa pt. „Nawró
cony diabeł" w reżyserii Jerzego Waldena i oprawie plastycznej Zdzi
sława Topolskiego. Muzykę skomponował Vaclav Vytvar i Bogdan 
Pawłowski. 

ZBIGNIEW KOCZANOWICZ w rol! Szatana 
ALEKSANDER FOGIEL w roli Proboszcza 
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ODZNACZENIE AKTORA TEATRU POWSZECHNEGO 

w dniu 22 lipca br, nagrodę za działalność społeczną na polu !Szerze
nia kultury od Ministra Kullury i Sztuki otrzymał znany aktor Teatru 
Powszechnego RYS Z AR D Z U C H O W S K I. 

Ryszard Zuc11owsld z Mariq Wachowiak w „Nawróconym cliablc" G11arfasa 

W. Skoczylas, A . żukowski t M. Gamski w „lch dwóch" Niewlarowicza 

KOMEDIA ROMANA NIEWIAROWICZA 

NA SCENIE TEATRU ROZMAITOSCI 

W lipcu odbyła się na scenie Tea.tru Rozmaitości premi€ra komedii 
znanego polskiego komediopi'Sar.za, aktora i reżysera Romana Niewia
rowicza pt. ICH DWÓCH. Reżyserował Zbigniew Koczanowicz, sreno
grafia Zdzisława Topolskiego. Udział biorą: Alicja Knast, T~resa Ka
łuda, Barbara Połomska, Halina Pawłowicz, Teresa Watras, Marian 
Gamski, Włodzimierz Skoczylas, Michał Szewczyk i Antoni żukowski. 



Halina Pawłowicz 

Zbigniew K oczanowicz 

w 

,,Nawróconym d iable" 

GyarJ asa 

AJ!cja Knast, Włodzimierz Skoczylas ! Marian Gamskt 
w „ leli dwoje" Nlew forowicza 

KIEROWNICY DZIAŁÓW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN BIN'KOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
JÓZEF MARLICKI 
G E R T 
TERESA 
IGNACY 

P Y D D E 
GAWRYSIAK 
KOŁODZIEJCZYK 

Kostiumy : 

MARIAN JÓŻWICKI 
HELENA KOŁODZIEJCZYK 

HENRYK ŻWIKIEWICZ 

HENRYK KISZKA 

Charakteryzacja: 

ZDZISŁAW PAPIERZ 

Brygadier Sceny: 

STEFAN OLCZAK 
FRANCISZEK Z UR AWS K I 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Z-ca Kier. Oświetlenia: 

IRENEUSZ GOLEC 

Kierownik Zaopatrzenia: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Gospodarczy: 
TERESA KUCUCHA 

Kierownik Biura Organizacji 
Widowni: 

MIECZYSŁAW KWINKOWSKI 

Kierownik 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 rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

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



„DZIENNIK ŁÓDZKI" 
GAZETĄ ŁODZIAN 

•.• lnformacile kr&Jowe 1 ll&IJ'8.llfczne 
. . . Felietony I reportaże 
..• Reoe!We 
, •• Artykuły popularno-naukowe 

. . . Ciekawostki ze świata filmu 

..• Powieść sensacyjną 

... Cotygodniowy dodatek „Panorama" 

ZNAJDZIESZ W „DZIENNJIU ł.ODZKIM" 

ZE ZBIORÓW 

~~~ja H. DUJ. cktt'A- Mdkt. 

Zakłady Grafi=ne R S W „Prasa" - Lódź, żwirki 17 
Zam. 2239. N. 4000. IX. 61. L-9j3494 

Cena zł 2,50 


