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MICHAŁ 
BAŁUCKI 

MICHAŁ BAŁUCKI [pseud. Elpidon] 

Urodzony 29 września 1837 roku w Krakowie. 

Zmarł 17 października 1901 roku w Krakowie. 

Ukończył krakowską Szkołę św. Barbary i Gimnazjum św. Anny i zapisał 

się na wydział matematyczno-fizyczny, następnie historyczno-literacki UJ. 

Oebiutował jako poeta w 1859, w tym roku również odbył podróż do Włoch . 

W latach 1857-1864 związany z grupą pisarzy i artystów [m.in . Józef 

Szujski, Artur Grottger, Jan Matejko, Władysław Zeleński]. Brał udział w pracy 

konspiracyjnej na terenie Galicji, za co został na skutek denuncjacji uwięziony 

(1863/1864) w więzieniu austriackim. Po uwolnieniu przebywał w Warszawie, 

następnie powrócił na stałe do Krakowa, gdzie redagował w latach 1867-1868 
pismo dla kobiet Kalina. W latach 1869-1873 był felietonistą dla czasopisma 

Kraj. W 1876 ożenił się z krakowską aktorką Karoliną Cwiklińską, po jej śmierci 

z Eufenią $!iwińską . Pod koniec życia wiódł spór z ruchem młodopolskim . 

Bałucki rozgoryczony niepowodzeniami ostatnich swoich sztuk, przygnębiony 

zdiagnozowaną nerwicą popełnił samobójstwo, strzelając-z rewolweru 

w skroń . Oramat miał miejsce w pa ździernikowy wieczór [17 października 
1901] na krakowskich Błoniach. Bałucki pochowany został na Cmentarzu 

Rakowickim bez religijnej oprawy. W 1914 roku na Plantach w pobliżu Teatru 

Słowackiego stanął jego pomnik, będący dziełem Tadeusza Błotnickiego . 

Powieściopisarz i nowelista, autor komedii, poeta - autor m.in . wiersza 

pt. Ola chleba, spopularyzowanego jako piosenka Góralu, czy ci nie żal. 

Początkowo był zwolennikiem literatury tendencyjnej. zaangażowanej 

demokratycznie, co realizują powieści Przebudzeni (1864), Młodzi i starzy 

(1866). Zycie wśród ruin (1870). Zbliżenie do programu pozytywistycznego 

znalazło odbicie w powieściach Błyszczące nędze i Zydówka (1870) ; 
Pan burmistrz z Pipidówki (1887) uważany jest za jego najlepszą powie ś ć . 

Komedie Bałuckiego miały początkowo charakter satyryczny Polowanie na 

męża (1869), Radcy pana radcy (1871), Emancypowana (1873); elementy 

humorystyczne późniejszych komedii Dom otwarty (1883), Grube ryby 

(1881) bywały łagodzone w licznych inscenizacjach. W konsekwencji 

powstał jednostronny wizerunek pisarza jako propagatora „ bałucz czyzny", 

tj . zwolennika ideologii mieszczaństwa _ 



WYGODNICKI 

Pokaż mi dzisiaj zdrową kobietę - mężatkę -
ze świecą takiej szukać. Każda po ślubie należy 

więcej do doktorów niż do męża, bo wychowanie 
zamiast rozwinąć jej siły fizyczne i umysłowe, 

krępuje sznurówkami jej ciało i umysł, podnosi 
na sztucznych korkach jej wzrost i wymaga-

nia, oddaje społeczeństwu zamiast zdrowej 

kobiety - kalekę, która, mężowi zamiast być 
osłodą i podporą, jest tylko utrapieniem i ciężarem. 

( ... ) I jeżeli one nie zreformują kompletnie systemu 

swego wychowania, nie zredukują swych potrzeb, 
wymagań, upodobań - to małżeństwo w takich 

warunkach jak obecnie stanie się niemożliwe. 
I zobaczysz, że takie kluby, jak nasz, mnożyć się 

będą w nieskończoność, a ci co zrobią to głupstwo 

i ożenią się, potem gorzko żałować będą. 

Michał Bałucki 

Klub kawalerów 
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W dawnej Polsce dbano, aby odmowną decyzją nie ura zić niedo
szłego zięcia i jego rodziny. Złą wiadomość starano się przekazać 

_. w delikatny sposób. Służyło temu zwlekanie z toastami, obdarowy
wanie wiankiem z grochu lub ... arbuzem. 

DANIE KOMUŚ KOSZA 
było staropolskim zwyczajem, oznaczającym odrzucenie zaręczyn. 
Rodzina będącej na wydaniu panny mogła więc kandydatowi 
na zięcia odmówić ręki swej córki na kilka sposobów. Jednym 
z nich było właśnie danie kosza, czyli posłania kosza grochowin 
(bezużytecznych resztek po wyłuskanym grochu). 

POCZĘSTOWANIE CZARNĄ POLEWKĄ 

to spotkać się z odmową ze strony adorowanej osoby. Czarna polewka 
to zupa z krwi zwierzęcej , zwana także "czerniną" . Dawniej funkcjo
nował zwrot dostać [podać] komuś czarną polewkę, w znaczeniu stano
wiła ta potrawa odmowę w konkurach, odrzucenie konkurenta. 

WRĘCZENIE „HARBUZA" [ARBUZA] 
ukraińsko-podolskim zwyczajem dać odprawę przy oświadczynach, 
odrzucić oświadczyny; zwrot, obyczaj staropolski. 



Obrzędy ślubne w Indiach 

Ślub w Indiach jest zobowiązaniem na całe życie i jest najmoc
niejszym społecznym związkiem jaki zachodzi między mężczyzną 
i kobietą. Dla hindusów ślub jest drogą duchowego rozwoju, nie jest 
sakramentem, ale umową społeczną. To sposób na przedłużenie linii 
rodu i spłacenie swojego długu u przodków. 

Małżeństwo jest kojarzone przez rodziców. Przed ślubem rodziny 
odbywają liczne rozmowy i pertraktacje. Ważne jest, by małżonkowie 
należeli do jednej kasty. Koszt wesela, trwającego często wiele dni , 
pokrywają rodzice panny młodej. Prawo zwyczajowe zobowiązuje, 
aby panna młoda wniosła do małżeństwa posag. Oprócz pieniędzy 
mile widziane są naczynia, biżuteria czy bele materiału na stroje 
dla członków rodziny. 

Dzień przed ślubem dłonie i stopy panny młodej dekorowane 
są mehendi - tradycyjnymi tatuażami z henny. O poranku w dniu 
ślubu przeprowadzone są rytualne kąpiele, najczęściej w oślim 
mleku. Do delikatnego masażu używa się kurkumy, pasty z drewna 
sandałowego i olejków, które oczyszczają ciało , zmiękczają skórę 

a także nadająjej przyjemny aromat. Zabiegi te wykonywane są przy 
dźwiękach muzyki i mantr wedyjskich. 

Miejscem ceremonii jest udekorowany kwiatami namiot [man
dap], w którym ubrana w bogato zdobione biało-czerwone sari 
panna młoda oczekuje wybranka. Pan młody ubrany jest najczęściej 
w kafni [długą koszulę sięgającą do kolan] i pijamo [rodzaj leginsów] 
lub dhoti. Jego głowę często zdobi barwny turban. Przyszli mał
żonkowie zasiadają obok siebie oddzieleni zasłoną. Jest ona powoli 
odsłaniana przy wtórze modlitw odprawianych przez bramina. 
Następnie ojciec panny młodej uroczyście oddaje swoją córkę panu 
młodemu, który składa przyrzeczenie uczciwości w trzech tradycyj
nych celach życia: pobożności, bogactwa i rozkoszy. Po przysiędze 
składana jest ofiara z topionego masła i ryżu. Następnie panna 
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młoda wsypuje do ognia ziarnka ryżu i razem z panem młodym 
stawia pierwsze siedem kroków. Młodzi obdarowują się nawzajem 
girlandami z kwiatów i pierścionkami, które nie przypominają 
jednak tradycyjnych obrączek. Ceremonia ślubna kończy się błogo
sławieństwem rodziców pana młodego. Wesele jest bardzo huczne 
i trwa kilka dni. 



Ślub w tradycji muzułmańskiej 

Wszyscy muzułmanie poddają się woli Allaha, jedynego prawdziwego 
Boga, a jego wolę można poznać poprzez czytanie Koranu. Zasady 
zawierania małżeństw zapisane są w szariacie - prawie wynikającym 
z Koranu. ślub jest świętym i pożądanym związkiem. Wbrew opinii 
główną praktyką jest monogamia - tylko 5% muzułmanów na świecie 
ma więcej niż jedną żonę. Zadaniem kobiety jest opieka nad domem 
i dziećmi , ajej mąż jest zobowiązany do opieki i ochrony rodziny. 
O wyborze współmałżonka decyduje cała rodzina. Głównym elemen
tem ceremonii ślubnej jest podpisanie kontraktu między narzeczo
nymi w obecności dwóch męskich świadków i Immama. Nowożeńcy 
zakładają dowolne stroje, nie wymieniają się także obrączkami. 
Noszenie tego typu ozdób przez mężczyznę jest surowo zabronione. 
Przedmiotem długich negocjacji jest wiano, jakie pan młody musi 
wypłacić rodzinie panny młodej. Popularne arabskie przysłowie 
mówi: ojciec wielu córek jest bogatym człowiekiem. 

Uroczystości weselne mogą odbywać się w domu panny młodej , 

hotelu lub klubie, z zaznaczeniem, że koszty ponosi rodzina pana 
młodego. Pierwsza noc jest tylko dla kobiet. Panna młoda przybrana 
jest w ceremonialny kaftan, a jej stopy i dłonie ozdobione są henną. 
Drugiej a czasami trzeciej nocy, wyprawiane są bankiety Qeden dla 
panny młodej ijeden dla pana młodego], często dla kilkuset człon
ków rodziny i przyjaciół. Na koniec ostatniego bankietu para młoda 
zasiada na honorowym miejscu przy stole. Taka publiczna manife
stacja łączących nowożeńców więzi świadczy, że wesele zakończone 
i teraz młoda para uda się na spoczynek do swego domu. 

Uroczystość zaślubin kobiety i mężczyźni spędzają oddzielnie 
w dwóch przeciwległych częściach sali, a w trakcie wesela bawią się 
w innych pomieszczeniach. Takie rozdzielenie obowiązuje także mał
żonków. Należy pamiętać, że w czasie trwania przyjęcia nie można 
spożywać alkoholu, który jest zakazany przez religię . 

12+13 

ślub w Japonii 

Shintoizm to rdzenna religia Japonii. Wywodzi się z wierzeń pra
przodków. Podstawą religii Shinto są Kami - bogowie, siły duchowe 
czuwające nad domowym ogniskiem i zapewniające szczęcie całej 
okolicy. Starożytni oddawali cześć tym siłom i żyli w harmonii 
z naturą. Uznanie boskiego pochodzenia pierwszej rodziny cesar
skiej stało się dogmatem tej religii. 

Większość ślubów w Japonii udzielanych jest w obrządku shin
toistycznym. Do połowy XX wieku rodzice aranżowali ślub, dzisiaj 
coraz częściej to sami młodzi decydują o tym, z kim wejść w związek 
małżeński. Kiedy już dwójka wyznawców Shinto podejmie decyzję 
o ślubie, wtedy wybiera sobie inną parę narzeczonych, która będzie 
występować w charakterze pośredników między młodymi, wspierać 
ich i odwodzić od ewentualnej próby zerwania. Przyjęło się również, 

że przyszła synowa dostaje od rodziców męża podarki zaręczynowe: 
herbatę, pieniądze czy ubrania, które koniecznie muszą być zade
monstrowane podczas wesela. W przeszłości bogate japońskie panny 
ubierane były we wspaniały strój, na który składało się aż dwunastu 
barwnych kimon. Obecnie wystarczy już nałożenie kilku warstw 
kimon, z tym tylko, że warstwą wewnętrzną musi być białe kimono, 
natomiast zewnętrzne może być cięższe i bogato dekorowane. 
Pan młody zaś przywdziewa czarną szatę, na której widnieje znak 
rodowy. Na początku ceremonii młoda para wypija trzy łyki sake 
z małych czarek. Potem odmawiają przysięgę. Po uroczystości bawią 
się na przyjęciu weselnym. Zwyczajem jest, aby goście weselni siadali 
według określonego porządku, w zależności od stopnia pokrewień
stwa czy zażyłości z obojgiem młodych . Później, podczas przyjęcia, 
opowiada się zabawne historie o świeżo poślubionej parze i wznosi 
toasty za ich zdrowie i pomyślność we wspólnym życiu. Ważne jest, 
aby wszystkie prezenty ślubne były zapakowane i przewiązane 
specjalnym sznurkiem, zwanym mizuhiki. 



Sznurek powinien być dwubarwny i łączyć takie kolory jak srebrny 
i złoty, czerwony i zloty, czerwony i biały lub purpurowy i biały. 

Po zakończonej uroczystości młoda para udaje się na miesiąc mio
dowy, a krewni i przyjaciele powracają do swych domów, z reguły 
z drobnymi upominkami. 

Warto dodać, że w niektórych regionach Japonii po dziś dzień 
istnieje tradycja ofiarowywania młodej żonie , na znak radości połą
czonych rodzin, kawałka materiału zszytego z tr.zech tkanin - mino
furoshiki. Dla kobiety jest to najcenniejszy prezent, który powinien 
towarzyszyć jej przez cały okres trwania małżeństwa, a po śmierci 
kładziony jest najej trumnie. 
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Ślub w tradycji żydowskiej 

Ta uroczystość nie ma charakteru ściśle religijnego ani urzędowego, 

a jednak jest jednym z ważniejszych wydarzeń w życiu - nie tylko 
państwa młodych, ale całej społeczności. By ślub był ważny, musi 
zostać zawarty przy świadkach i potwierdzony spisanyII_l doku
mentem, tzw. ketubą. Na tydzień przed uroczystością odbywają się 
wieczorki: panieński i kawalerski. Od tego dnia państwo młodzi 
nie powinni się spotykać. Na dzień przed ślubem poszczą, a w dniu 
ślubu powinni mieć na sobie nowe, najlepiej białe ubrania. 

Uroczystość zaślubin odbywa się pod baldachimem tzw. chupą, 

podtrzymywaną przez czterech mężczyzn. ślub w tym obrządku 
jest pełen symbolicznych znaczeń, np. chupa jest symbolem domu, 
do którego pan młody zaprasza pannę młodą. 

Sama ceremonia nie jest długa, trwa ok. 20-30 min. W czasie jej 
trwania odmawiane są błogosławieństwa: dwa błogosławieństwa 
wina oraz siedem błogosławieństw odprawianych wspólnie przez 
młodą parę. Nie ma wymiany obrączek - pierścionek [na palec 
wskazujący] zakłada wyłącznie panna młoda. Ostatnim elementem 
uroczystości jest wspólne wyp.icie wina z kielicha, który pan młody 
musi stłuc, co jest symbolem zburzenia Świątyni jerozolimskiej. 
Wtedy można pogratulować małżonkom tradycyjnym powiedzeniem 
.mazeł tow" [hebr. dobra gwiazda]. Kolejnym symbolicznym wyda
rzeniem jest przejście państwa młodych do odosobnionego pokoju, 
co symbolizuje wprowadzenie panny młodej do nowego domu . 
Po powrocie młodych można oddać się zabawie, która kończy się 
zwykle nad ranem. Panie i panowie bawią się osobno, dotykać mogą 

się tylko poprzez białą chusteczkę, która jest stałym elementem 
weselnych tańców. 



DZIURDZIULIŃSKA 

Przyjechałam prosto ze Szczawnicy gdzie miałam 

dwa odczyty o rodzinie i małżeństwie, bo trzeba 
paniom wiedzieć, że to teraz moja specjalność, 

propagowanie związków małżeńskich. ( ... ) Pan Bóg 
nie dał mi dzieci, jest to rodzaj apostolstwa. Takjak 

angielskie misjonarki szły między dzikie ludy, 
krzewić wiarę chrześcijańską, takja chodzę między 

bezbożną pogańską płcią męską, która coraz więcej 

odwraca się od świętej wiary małżeńskiej i nawra
cam gdzie się da i kogo się da - starych i młodych, 

bogatych i ubogich, bo ja moje panie uważam 
małżeństwo jako ostatni wyraz szczęścia ludzkiego 

na tym świecie. Ja dzięki bogu mam już drugiego 
męża, a gdy mój stary - czego mu nie życzę - prze

niósł się na tamten świat to nie ręczę - czy bym, się 

jeszcze trzeci raz nie zdecydowała, bo kobieta słaba 
i wiotka roślina potrzebuje zawsze opieki, a nie ma 

dla niej lepszego punktu oparcia jak dobry mąż. 

Michał Bałucki 

Klub kawalerów 
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ŁUKASZ 6AJDZIS 
Od 2010 r. doktor sztuk teatralnych. Student Wydziału Reżyserii - reżyseria 

muzyczna i operowa w PWST w Krakowie. Wcześniej ukończył aktorstwo 

w PWSFTViT w Łodzi, zarządzanie kulturą na UW w Warszawie 

oraz podyplomową filozofię na UKW w Bydgoszczy. Zagrał w Sezonie 

Łowieckim [2006), Tymonie Ateńczyku [2007), Z twarzą przy ścianie [2005), 

Kajtusiu [zarodzie/u [2008), Sprawie Dantona [2008) oraz w Koniec Terroru 

[2009) . Asystent Grażyny Kani przy Motortown [2007), Pawła Łysaka 

przy Trzech siostrach [2009) . Wyreżyserował Pchłę Szachrajkę [2007), 

operę Dido and Aeneas [2008), We are the champions - piosenki sportowe 

[2008), Zagładę ludu czyli moja wątroba jest bez sensu [2009,) instalację 

teatralną Kobiety do środka (2009), Brzechwa Z - Szelmostwa Lisa Witalisa 

[2009), Miasto bez Boga [2010) . Współpraca reżyserska z Pawłem 

Łysakiem przy Eiianni Schicci [2010) . Wykładowca AM im. F. Nowowiejskiego 

w Bydgoszczy oraz AHE w Łodzi. 

MIREK KACZMAREK 
Absolwent Wydziału Komunikacji Wizualnej na ASP w Poznaniu. Pracował 

z Piotrem Kruszczyńskim m.in. przy Ddejściu głodomora T. Różewicza 

[Wrocławski Teatr Współczesny, 2002], Płatonowie i innych A. Czechowa 

[Teatr Pol ski w Poznaniu, 2003] . Sciśle wspó łpracuj e z Janem Klatą : 

Lochy Watykanu A. Gidea [Wrocławski Teatr Współczesny, 2004] kostiumy, 

Córka Fizdejki wg Witkacego [Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu, 2004] 

scenografia, Nakręcana pomarańcza wg A. Burgessa [Wrocławski Teatr 

Współczesny, 2005] kostiumy, Fantasy J. Słowackiego [Teatr Wybrzeże 

w Gdańsku, 2005] scenografia, Weź, przestań J. Klaty [TR Warszawa, 2006] 

kostiumy, Transfer! [Wrocławski Teatr Współczesny, 2006] scenografia, 

Dresteja Ajschylosa [Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 2007] kostiumy, 

Szewcy u bram wg Witkacego [TR Warszawa, 2007] kostiumy i projekcje 

wideo, Sprawa Dantona S. Przybyszewskiej [Teatr Polski we Wrocławiu, 

2008]. Wspólpracował również z m. in. Jarosławem Tumidajskim, Wiktorem 

Rubinem, Pawłem Łysakiem i Łukaszem Gajdzisem. Otrzymał liczne nagrody 
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za scenografię do Sprawy Dantona w reż . Jana Klaty na 33 Opolskich 

Konfrontacjach Teatralnych Klasyka polska [2008], I Międzynarodowym Festiwalu 

Teatrów BOSKA KOMEDIA w Krakowie [2008], MFT KONTAKT w Toruniu [2009]. 

Na IX Ogólnopolskim Festiwalu Dramaturgii Współczesnej w Zabrzu otrzymał 

nagrodę za scenografię do spektaklu Szajba w reż. Jana Klaty [2009]. 

ANETA JANKOWSKA 

Tancerka, choreograf, absolwentka PPS KAK w Kaliszu. Studentka kierunku 

choreografia i techniki tańca na AM w Łodzi. Współpracowała z Łukaszem 

Gajdzisem przy projekcie Kobiety do środka, spektaklu operowym Dido 

and Eneas, bajce Szelmostwa Lisa Witalisa. Pracowała jako choreograf także 

z Czesławem Sieńko [spektakl Krzesiwo], Karoliną Kasprzak [spektakl Mądra 

Eiąska]. Była tancerką w musicalach w Polsce [Nie oglądaj się za siebie i Eidzie 

nasi idole, gdzie nasi poeci w reż. Romana Baranowskiego], w Niemczech 

(Metropolis - lnternationalen Theaterproject w Hanau, choreografia Sabine 

Scholz]. Stworzone przez Anetę Jankowską niezależne choreografie to puenta 

bez puenty, W przód, oraz Ściana. 



dyrektor PAWEŁ ŁYSAK 

zastę pca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, główny księgowy 

MICHAŁ WDJTU$ dramaturg ŁUKASZ CHOTKOWSKI koordynator pracy artystycznej 

BERNADETA FEDDER kierownik działu techniczno-gospodarczego WALDEMAR 

GRACZ montażyś ci sceny ARTUR EKWIŃSKI [brygadzista technicznej obsługi 

sceny] ZBIGNIEW CZERNIAK, ANDRZEJ KOTOWSKI, JAROSŁAW KUBIŃSKI, MARIUSZ 

PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, PIOTR ZAWADZKI pracownia elek tra -akustyczna 

ROBERT ŁOSICKI (kierownik], LESZEK DRYGAS, SZYMON GRODZKI, ŁUKASZ 

SZYMBORSKI, DAMIAN WESOŁOWSKI, EUGENIUSZ Wl$NIEWSKI pracownia krawiecka 

EWA STAŃSKA (kierownik), ALINA TADYCH, ALDONA WŁOCH pracownia fryzjerska 

JADWIGA MŁYNARCZYK rekwizytor EUGENIUSZ BARANOWSKI, WIESŁAW MITORAJ 

stolarze KRZYSZTOF PAWLAK, WITOLD WŁOCH ślusarz JAROSŁAW ANDRYSIAK 

garderobiane OLGA BETAŃSKA, JADWIGA KAMIŃSKA, KATARZYNA WYSOCKA 

dział promocji i marketingu, biuro festiwalu prapremier BERNADETA FEDDER 

[p.o. kie rownika], AGNIESZKA HANYŻEWSKA, KATARZYNA KAMERDUŁA-GAPIŃSKA, 

KAJETAN SOLIŃSKI kasa MAGDA IGIELSKA, IWDNA LEWANDOWSKA 

rezerwacja i sprzedaż biletów tel. 52 33 97 818, poniedziałek - nieczynne, 

wtorek-pi~tek 12.00 -18.00, rezerwacje internetowe: www.teatrpolski.pl 

projekt graficzny programu HDMEWDRK 

~ @ ~~ 100!.#.ą IP !J)Ortlett i~ ifMprn.m.mn 

• - .......... i~ g.~ 

• IMC)! ~ ~ 
~ l!ri!li1iffH# @l~ IM.jVfld .; p 

ł ZGi 

TEATR POLSKI 

im . HIERONIMA KDNIHZKI 

W BYDGOSZCZY 

tel./ fax 48 52 33 !17 820 

tel. 48 52 33 !17 812 

al. Ml[KIEWl[ZA 2 

85 - 071 BYD60Sl[Z 

mail: TP@JTEATRPDLSKl.PL 

WWW.TEATRPDLSKl.PL 

ZE ZBIORÓW 
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