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Michał Bałucki (1837-1901) był pisarzem galicyjskim. W Krnkowi~ 
urodził się dojrzewał, przeżył okres pomyślności i ostateczną klęskę 
życiową. Po latach sukcesów literackich i teatralnych, zdesperowany 
utratą powodzenia oraz napastliwym sądem krytyki współczesnej - Ba
łucki skończył życie samobójstwem. 

Ten dziwny człowiek był melancholikiem i autorem przeparadnych 
fars, jedynym przedstawicielem komedii swego pokolenia. 

Działając w przekonaniu, że jesteśmy aż nadto zdenerwowani aż natlto 
pesymiści, a:ieby nas zamiast z tego leczyć, jeszcze dobijano - Balucki 
w swej ilościowo bogatej twórczości nie dbał o myśl przewodnią, nie 
stawiał i nie rozwiązywał problemów społecznych, nie był moralistą 
ani psychologiem, ale pisał dla śmiechu. 

W umiejętności śmieszenia widzów obrazem życia współczesnych 
typów mieszczańskich tkwi tajemnica stałego sukcesu najlepszych sztuk 
Bałuckiego - zwłaszcza Grubych ryb, które wchodziły do żelaznego 
repertuaru największych artystów scen polskich (Frenkla, Kamińskiego, ..• ) 
i były grane z dużym sukcesem w teatrach zagranicznych, m. inn. w mo,
~kiewskim Teatrze Korsza. 

Dzisiaj za wznowieniem tej niezawodnej pozycji teatralnej przema
wi ają nowe argumenty. W perspektywie minionych oj śmierci autora 
dziesięcioleci galeria typów, sytuacje uciesznych figur Bałuckiego na
brały wartości w pewnym sensie historyczno-dokument3lnej. Dziś - nie
dzisiejsza komedia Bałuckiego pozwala spojrzeć w rozweselającą prze
szłość, a świadomość całkowicie bezpiecznego oddalenia od atmosfery 
rlornu Ciaputkiewiczów skutecznie chroni przed iryt acją czasów mię
clzywoiennych. przed cburzeniem młodopolszczyzny, przed postawą tych 
wszystkich, którzy nie mogli darować Bałuckiemu, że nakręcał mario
netki w rodzaju Wistowskich i Pagatowiczów, zamiast je piętnować 
lub tępić; toteż , wolni od polemiki i wzgardy, tym weselej śmieiemy 
się teraz z postaci, którym śmieszność pomogła stać się typami nieod
wracalnej przeszłości. 

* 
Wśród reżyserów i aktorów młodego pokolenia utrwala się przekonanie 

że na komedie Bałuckie~o trzeba spoglądać „przymrużonym okiem", 
prawie niepodobna prezentować je bez ironicznego komentarza. 

Przed trzema laty na scenie Teatru im. Al. Frejry tak właśnie przed
stawialiśmy inną komedię tegoż autora - Klub kawalerów (w uroczej 
inscenizacii Zbigniewa Kopalki). Dziś, zapraszając do realizacji Gru
bych ryb Zasłużonego Artystę Scen Polskich, DyrektJra Władysława 
".to"1ę - chcemy świadomie nawiązać do tradycyjne.i w zapomnienie 
i'i::>cej klasycznej interpretacji komedii Bałuckiego. 

WŁADYSLA W STOMA 

(Fot.: Antoni Je~montowicz) 



Szczepan Gąssowski 

WŁADYSŁAW STOMA I TEATR 

Ponad pół wiEku pracy dla sceny! Niewielu w zasadzie aktorów może 
poszczycić się tak długoletnią i boga to1 przeszlością. Więks;:ość kończy 
swoją karierę ju~ wcześniej. Niespokojne nerwowe życie, na jaki 3 z .lany 
jest każdy ektor prawdziwie miłujący swój zawód, przEżywający w spo
sób żywiołowy i bezpośredni własne powodzenia i porażki, angażujący 
~ię żywo w nurt codziennych spraw teat:u, wierny temu teatrowi nie 
tylko w okresach jego świetno$ci, ale odczuwaj2.cy głęboko ta~ że każde 
jego tru~·ności i zahamow<mia rozwojowe - spala zazwyczaj o wiele 
wcześniej jego siły witalne. 

Władysław Stoma należy do tych ludzi teatru, ktćrych sceniczne ży
cie toczy się jakby na przekór biologicznym prawo:n natury: mimo 
wielu lat intensywnej precy w swoim zawojzie zachował nadal wigor 
i dawny kunszt aktorski. Wi:fać niemały wpływ wywarły tu matu
zalP.mowe lata Lu-lwika Solskiego, z którym przez szere•g lat występował 
i I-'rzyjażnił się. To chyba scena jest dla każdego aktora tym właśnie 
najbardziej odmładzającym relaksem , który pobudza do twórczej pracy 
i przywraca witalność. Nic też dziwnego, że· po kilkuletniej przerwie 
Władysława Stomę zwabił znowu teatr i rola Wistowskiego, że opuś
cił swój pi€,'kny domek w Puszczykówku, żeby znaleźć się w gościnie 
zespołu Gnieźnieńskiego Teatru. 

Niesposób opisać na tych kilku stronach wszechstronnej sylwetki tego 
artysty. Niesposób wymienić i szerzej zastan3.wiać się na j setkami ról, 
które grywał i analizować kilkunastu sezonów teatralnych, kiedy dzier
żył ster scen w Bydgoszczy i w Poznaniu. Jest to materi > ł do obszer
niejszego s1kicu. Chodzi tu jedynie o pojkreślenie tych wszystkich naj
w2żniejszych zjawisk teatralnych, które złożyły się na osobowość 
Władysława Stomy: wybitnego aktora i nieprzeciętnego człowieka teatru. 

Zresztą niełatwo przychodzi pisanie o Stomie. Niechętnie mówi o sobie 
i już w tym względzie wyróżnia się w całym świecie artystycznym. 
Nawet w pisanym przez siebie curriculum vitae, wydrukowanym niedawno 
przez „Wydawnictwo Po7nańs'de" w zbiorowym tomiku .,Foznat'lskie 
wspominki'', unika wynurzeń na swój temat. Woli pisać o innych ko
legach , o tc;itrze, tylko nie o sobie, chociaż gawęjziarz@m jest nie
pospolitym. A więc dodatkowa trudność dla biografa w ziobywaniu 
wiadomości o życiu i działalności Władysława Stomy, ro~proszonych 
po dziennikach i czasopismach. 
Dowiadu~err.y się tylko tyle, że u~odzony gdzieś poj Fo~naniem wy

chowywał się w atmosferze ro:lzinnej niezbyt sprzyjającej ciągotom 
teatralnym przyszłego adepta sceny. Początkowo jedynie patriotyczne 
względy decydowały o możliwości oglądania przedstawień w rodzaju 
„Krakowiaków i górali" Bogusławskiego, które w ówczesnym poznań
skim Teatrze Polskim były okazją do zbiorowych demonstracji pol
skości w zaborze pruskim. Zapewne urok tych barwnych widowisk na
rodowych sprawił, że rodzice nie zdołali przeszkodzić wzrastającym za
miłowaniom teatralnym i że już w r. 1906 mógł ukończyć warszawską 
szkołę dramatyczną. 
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Wykładowcami byli tam najsławniejsi ówcześni aktorzy. I nie bez dumy 
wymienia Stoma takie nazwiska, jak Popiel-Swięcka , Rapacki, Ładnowski, 
Szymanowski, Frenkiel, Sliwicki czy Żelazowski. 

Pierwsze kroki sceniczne stawiał w teatrze łódzkim w sztuce Piotra 
Baryki - „Z chłopa krćl". Później znalazł się w Lublinie i Warszawie, 
a w r. 1919 wziął udział w rowstaniu Wielkopolskim. Nie zabrakło te;. 
Stomy w okresie plebiscytu na Warmii i Mazurach, gdzie jako aktor 
i reżyser żywym słowem teatralnym walczył o przyłączenie tych ziem 
do Macierzy. Później na pewien czas wrócił do Poznania. 

Po tych trudnych i dość niespokojnych perypetiach p;zyszła kolej n:i 
życie już bardziej zorganizowane i ustabilizowane artystycznie. Vączy 
się to z faktem zaangażowania do warszawskiego Teatru Narojow2go 
w r. 1925. Już pierwsza rola tam zagrana przynosi Stomie niezwyk!e 
pochlebne opinie, a wśród nich samego Boya-Żeleńskiego. Była to sztu
ka Rączkowskiego „Polityka i miłość". Niewielki!:: przedstawiała war
tości, godna jest wspomnienia jedynie dla samej doborowf j obsady 
aktorskiej, w jakiej została wystawiona, a wśród której zn'3laz1 >ię Stoma. 
„Najpierw Solski: cóż za niezrównan3 żywość, terr.per ament, dosadność 
charakterystyki! Kamiński z małego „epizodu" zrobił arcydzido. Ordon
E:osnowska rozkoszna. Jaracz, Chmielińs· i niezrówn ani. JeżEli powiem, 
że nowopozyskany z Poznania p. Stoma utrzymał swą rolę 11a poziomie 
godnym tych mistrzów, to chyba najwyższa ta pochwała, ja, cą mu mo
żna dać". 

Cóż tu jeszcze dorzucić do słów Boya? Chyba to, że mimo takich pers
pektyw aktorskich wśród mistrzów sceny polskiej stosunl :owo szyb'.;:o 
zdecydował się objąć dyrekcję te3tru. Zasmakował chleba d1rektorskiego 
aczkolwiek na krótko tylko - już w Lublinie w r. 1912, ale teraz ten 
„rząd dusz aktorskich" zapowiajał trwalsze efEkty, bo kiedy w r. 1927 
przyjął kierownictwo Teatru Miejskiego w Bydgoszczy, stanowisko to 
piastował bez przerwy 10 lat . .Następnie przeniósł się do Poznania i aż 
do wybuchu wojny kierował Teatrem Polskim. Zaraz po nkupacji, w lu
tym 1945 r., został ponownie powołany na to stanowisko i przez trzy 
!a ta był dyrektorem Teatru Polskiego. 

Wieloletnie doświ 1dczenie dyrektorskie, nieprzEciętny zmysł org'.l
nizacyjny i umiejqtność jednania sobie w . .;półpr .lcowników w tym cz::rsie 
właśnie najbard;·iej się uwidoczniły i ~ prawdzily. W krótkim cz:isie 
z'iewastowaną dzi3ł~niami wojennymi placówkę doprowadził do stanu 
p2łnej fun 1 · cjonalncści. Wyposażył teatr w niezbędne urządzenia, uzu
pełnił magazyn z kostiumami i zorganizował świetny ze:;pół aktorski, któ
ry jeszcze dziś publiczność poznańs:-a z sentymentem wspomina. Pojwo':? 
teatru otworzył Sto'Iia „Przepióreczką" Żeromskiego. Była to też jejna 
z najbardziej uroczystych chwil w dziejach tego teatru i w całej jego 
karierze. W tej tnyletniej dyrekcji było kilk<J. przedst'3wień, które w 
historii powojennej teatru poznańskiego zyskały trwałe miejsce, żeby 
wymienić tylko „Rewizora" Gogola, „Wiele hałasu o nic" Szekspira 
czy „Grube ryby" Bałuckiego z Solskim. 

Bardzo trafnie określił tę dziedzinę działalności Stomy w swej książce 
.,Swiat aktorski moich czasów" Adam Grzymała - Siedlecki. Z długo
letnich kontaktów z dyrektorem Stomą, ze znajomości jego organiza
cyjnych sukcesów i umie.iętności przewodzenia zespołowi wysnuł dosko
nały w swej lapidarności epitet „padrone". Mieści się w nim istotnie 
nader precyzyjna charakterystyka Stomy--dyrektora. 



Czas jednak parę słów poświęcić aktorstwu Stomy. Oddany organi
zacyjno-administracyjnej pracy teatru nie zaniedbał i kariery aktor
skiej. Wręcz przeciwnie - należał do tych dyrektorów, którzy potra
fili znaleźć dla siebie odpowiednie pole do popisu także na scenie, odno
sząc i tu poważne sukcesy. Widziałem Stomę w jego najlepszych kre
acjach ostatniego czasu, o nich też chciałbym rzec słów parę. Tu wymie
nię jedynie te, które spośród wielu innych uznano za najbardziej cenne 
w dorobku artystycznym ~to,1,y. ~ą to między innymi: Dziendzii!rzyński 
w „Rozbitkach" Blizińskiego, Cześnik w „Zemście" Frejry, Major w 
„F antazym„ i Horsztyński w dramacie Słowackiego, Bos w „Nadziei ' 
Hajermansa, Król K!laudiusz w „Hamlecie" Szekspira, Czepiec w „Weselu" 
Wyspiańskiego, Obierzyński w „Spadkobiercach" Grzymały-Siedleckiego , 
Jenialkiewicz w „Wielkim człowieku do małych interesów" Fredry i 
Nieśmiałowski w „Klubie kawalerćw" Bałuckiego. Znane były też role 
Stomy w sztuce Simcnowa - „Harry Smith o::lkrywa Amerykę" i 
Friestley'a - „Pan inspektor przyszedł" (rola tytułowa). Lista jest zbyt 
długa, żeby tu nawet te bardziej reprezentatywne role wyliczać. Wart) 
jednak zwrócić uwagę, że Stoma z równym powodzeniem grywał role 
dramatyczne i komediowe, chociaż może najlepiej czuł się w re'Pertuarze 
lżejszym. Ale z ról powa żnych ostatniego okresu najlepiej może jego wy
trawne aktorstwo prezentuj ą Prof. Sonnenbruch w „Niemcach" Krucz
kowskiego, stary Grandet w scenicznej adapt3cji powieści Balzaka, czy 
też Jaskrowi.cz w „Grzechu" Żeromskiego. 

Sonnenbruch aparycją zewnętrzną, powagą wyrazu, dostojnym, majesta
tycznym niemal gestem i ruchem sprawiał już w pierwszej scenie wra
ż e nie „olimpijczyka" wychowanego na tradycjach mieszcz a ńskiej kul
tury niemieckiej. Dramat tego profesora, który nie chciał uznać związ
ków n auki i badań naukowych ze zbrodniami hitlerowskimi, był 
bardzo przekonywaj ący i wydobywał w sposób czytelny i jasny sens tej 
ciekawej postaci. Stoma zyskał też sobie w tej roli duże uznanie za
równo krytyki jak i publiczności. Grał Sonnenbrucha w Bielsku i ostat
nio (19~ C-61) w Grudziądzu, objeżdżając z zespołem tego teatru miej
scowości Pomorza, Warmii, Koszalińskiego i Wielkopolski. Powodzenie 
tej sztuki było też nadspodziewane (100 przedstawień) . 

Na poznańskiej scenie znaczny rozgłos zyskał „Grzech" Żeromskiego 
i to w dużej miuze dzięki kreacji Stomy. W jego interpretacji ten zubo
żały dziedzic był istotnie jakąś żałosną ruiną człowieka, zniszczonego 
przez ciężką sytuację materialną , zahukany przez córkę, na łasce której 
przyszło mu spędzić resztę życia. Był to także wzruszający obraz kocha 
jącego i czułego ojca. Jego scena pożegnania i dramatyczne spojrzenia 
za odchodzącą Ann1 na długo p :nostały w pamięci widzów. 

Wszechstronny talent aktorski Stomy pozwalał rr. u z łatwością prze
r7ucać się z dramatu do komedii. Jakże inne już w ówczas p otrafił sto
sować środki. Jego komeciowc:· role dają też nieznacznie do zrozumi2ni1 , 
że w tym emploi czuje się pewniej. lepiej. Tu też może naj jaskrawiej 
ujawnia się szkoła aktorska dawnych mistrzów sceny, u których nauki 
pobierał. Oto np. Horodniczy w „Rewizorze". Stoma pokazał w nim przy 
użyciu wyrazistych i pełnokrwistych pociągnięć nie tylko drapieżnego i 
brutalnego satrapę, ale potrafił zeń wydobyć tyle komizmu iż wyda
wało się, że sam jakby dworuje sobie z urzędniczo-slużalcze·go reprezen
tanta carskiego samodzierżawia . Adam Grzymała-Siedlecki, uwaza1 ąc 
Horodniczego za jedną z najlepszych kreacji Stomy, twierdzi, że arty
sta ten odkrył w Horodniczym zajmujący podtekst: „Czuć było, że ten 
dziś wszechwładca powiatowego miasta wyniosłością swoj"! o::lkuwa się 

za lata poprzednich swoich upok?r.zeń na niżs_zych. stanowi_skach;„ Czul~ 
się że h t arri przer' te.11 marzył, E mł: „Ec;dę kiedys horodmczym . - i 
widzimy go, jak się napawa spełnieniem snów". 

Jeszcze na dwie kapitalne role Stomy warto zwrócić. uwagę , mianowi
cie na Szambelana w „Panu Jowialskim" i Wistowskiego w „Gr~bych 
rybach". w rolach tych ::.toma partnerował przez dłuższy czas Solski~mu . 
z nim to występowa ł naipierw w Poznaniu, Bydgoszczy a następme w 
Bielsku, na Sląsku i w Czechosłow'" cj i. 

Szambelan w ujęciu Stomy wywołał na widowni pr awdziwe .huragany 
śmiechu. Aktor starał się uczynić z tej roli jakiegoś krety.ńsk.iego. osła, 
zarówno po przez charakteryzację, poruszanie się na sceme Jak i od
powiednie podawanie idiotycznych kw_e~tii Szarn~ 2l <ma. G ·l:i; Sto „'ia za
e;r ;o ł później Kretońskiego w krotochwil! Zalewskiego - „~J , rr.c:Lczyzn~, 
i;1 ężc7 yżni" (Trntr Nowy w Poznaniu, 1958), ła_two było się przekonac, 
jak , ktor ten doskom•le czuje się w ~eg? ro::lza1u rolach,_ zwłaszcza tam, 
gdzie komizm wynika z p ·zerysowama i :przyb~e~a i;-ozmia:y monstrual
nej groteski. Ileż wymowy było w tej kamienneJ i milczące1 . twarzy Kre
toitsl'iego, ileż wyrafinowanego kabotyństwa w tych drobiazgowo wy
praccw. nych gestach, IT'irnice! 

Mówi się o tym, że .S toma wiele przejął z a~~rst~a. ~ieczy.sława 
Frenkla, zwłas.zcza w roli Wistowskieg?· Rzeczywiscie, .Jezel~ P?~ow~a: 
my fotografię Frenkla z sylwetką scemczną Stomy„ _byc moze i_z ':"'iel-: 
będzie tu podobieństwa zewnętrznego. A zresztą, _coz to szko~zi, ze Cl 

co parnięt ~ ja Frenkl~_, doszukują _si_ę w Wistow:skim Storr.iy wielu_~ tych 
s3mych ujęć . sytuacJi czy szczegółow wy~onam~ akt<;>r~kiego„ wzi , ty~h 
z kreacji wielJ<-iego naszego aktora. Te porownama . J::?.me~ nas mteresuią; 
NT0żemy natomiast z całym przekonamem podkreslic, ze Storn~ ~ .te1 
roli pokazuje majstersztyk aktorskiej roboty, że jest to Wistowski: .iakich 
nieczęsto, ogląrla sie na naszych scenach. skomp~nowany ~ do!J!az~ową 
wnrost przemyślnośria , że humor j aki trrk'l z teJ arcypocieszneJ fig~r_v 
Palicyjskiego dzic :J 7ic„, został iuż sprawdzony w setkach prz~d~taw:ien , 
pr zed wielotysięcrn <i rzP <; Z"l rozbawionych widzów. ~aś :przedme.i miarv 
aJ.-to~ stwo Wła dvsł 'lwci ~tomy znajduj:! w Wistowski m Jedno ze swych 
wręc < ,,o skonałych w cieler . 

Szczepan Gąssowski 

• 



MAŁA KRONIKA 
ŻYCIA TEATRU 
W GNIEŻNIE (3) 

24 marca 1962 roku na scenie Teatru w Gnieźnie odbył :,i się premiera 
Irkuckiej historii A. Arbuzowa. 

27 marca 1962 roku w Teatrze im. Al. Fredry uroczyście obchodzono 
I J.V;iędzynarodowy Dzień Teatru. vv· te;-enie· Teatr nasz obchodził Dzień 
Tea tru - 28. III. w Sremie i 30. III. we Wrześni; z okazji spotkania 
z widzami we Wrześni wystawiono Odwiedziny o zmroku T. Rittnera. 

1 kwietnia 1962 roku odbyło się spotkanie pracowników Teatru 
z widzami w Lesznie. W czr sie spotkania postanowiono założyć Koło 
Towarzystwa Miłośników Teatru w L~sznie. 

2 kwietnia 19(2 roku odbyło się w Lubaniu Sląskim setn '-' p:ze:lsta
wienie sztuki Aleksandra Ostrowskiego Późna miłość. 

3'.J kwietnia 1962 roku o:lbyła się w Teatrze Aka:lemi:l Centralna 
!<u czci 1 Maja. W części artystycznej Akademii wyst :iwiono Irkuc°ką 
historię A. Arbuzowa. 

5 maja 19(2 roku Państw. Teatr im. Al. Fredry pre;:entował na scenie 
Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego Irkucką historię A. A r buzowa 
i Cudowną wodę J . M. Synee'a. Patronat na :l występan i Teatru n 1 

II Kaliskim Spotkaniu Teatralnym objęły Kaliskie Z<ikh:ly Prz·emys·u 
Odzieżowego w Kaliszu. Przedstawienie Irkuckiej historii zosta1o w y
różnione Na gro:lą Ministra Kultury i Sztuki; poza tym wyróżnienie 
otrzymali reż. Alina Obidniak i aktorzy: Alina Horanin (za rolę Wali) 
oraz Tadeusz Wfudarski (za rolę Wiktora). 

W progn•mie Dni Oświaty , Prasy i Książki zorga nizowano trzy sp:>t
k ~ nia z widzami: w Pleszewie, Wapnie i Koninie. Przy okazii spJtka!'J. 
prezentowano Odwiedziny o zmroku T. Rittm:ra. W miejscowości s: ch tych 
powołano do życia terenowe Koła Miłośników Teatru. 

15 kwietnia 1962 roku odbyło się we Włocławku 125 prze:lst3.wienie 
komedii A. Fredry Pan Jowialski. 

W czasie od 9 do 17 czerwca odbył się I Przegląd Przedstawień Te
atralnych w Gnieźnie. Przegląd zainaugurowało przedstawienie lrku
ckit'j historii. Po przedstawieniu odbyła się uroczystość wręczenia Państw. 
Teatrowi im. Al. Fredry w Gnie7nie przyznanej na II K 'llisl<im Spot
h •niu Teatralnym N?grody Ministra Kultury i Sztuki. Oprócz Teatru 
i-ri. Al. Fredry w Przeglądzie Te ~ tralnym wzięły ui7iał Pań~ tw. Twtr 
7iemi LubuFkie5 w Zielonej Górze (Ryszard II W. Szekspira\ . P?ństw. 
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (Mazepa J. s.łowackiego) 
i Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalini ~ (lgraszl;;i 
z diahłem J. Drdy). 

18 czerwca 1962 reku odbyło sic; w Margoninie 125 przedstawienie ko
rredii A. Ostrowskiego Póina miłość. 

EAn 
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DYREKTOR I KIER. ARTYST. TEATRU 
EUGENIUSZ ANISZCZENKO 


