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Zygmunt Leśnodorski 

.e. po ka zamkniąła 
Kamienny Fredro rezyduje z powagą przed 

frontonem gmachu Teatru im. Słowackiego 
w Krakowie przy placu św. Ducha, pomniczek 
Bałuckiego przycupnął zaś skromnie od tyłu. 
W tym rozkładzie miejsc jest pewien symbol. 
Autorowi „Zemsty" na ogół wszyscy przy
znają honorowe palmy talentu i zasługi. Ba
łucki przeżywa od dłuższego czasu niewątpli
wie pewnego rodzaju renesans, niemniej jed
nak nie traktujemy go zbyt poważnie, lecz 
raczej klepiemy z pewną pobłażliwością po 
ramieniu. 

Nie pisywał arcydzieł. To pewne. Niemniej 
jednak zasługuje on na pewne względy, 
zwłaszcza w Krakowie, z którym był tak ściśle 
związany. Nie od razu jednak stał się on „Ba
łuckim, co pisze śtucki ... ", jak to sam okre
ślił w napisie na historycznej ścianie w gar
derobie Solskiego. Rozpoczął od pisania wier
szy, nawiasem mówiąc, z niejaką trudnością. 
Bawił się trochę w romantyka, stroił w chmur
ne nastroje a la Słowacki. Potomno<§ć zna je
dnak zaledwie tylko jeden wiersz „,Elpidona" 
(takie było literackie pseudo Bałuckiego), 
a mianowicie piosenkę „Góralu, czy ci nie 
żal ... ", przy czym na ogół się nie wie, kto 
jest właściwie jej autorem. 

Po roku 1863, który spędził częsc10wo 
w więzieniu krakowskim, wpłynął Bałucki na 
szerokie wody pozytywizmu. Zaczął pisywać 
powieści, iJoruszając w nich różne aktualne 
zagadnienia społeczne, polityczne, gospodarcze, 
m. in. problem wstecznictwa i postępu, kon
serwatyzmu i demokracji, wzajemnego sto
sunku klas, kwestię żydowską, rolną, rzemieśl
niczą itd. Jednym słowem stał się krakowską 
Orzeszkową na małą skalę. I tutaj jednak nie 
zdobył laurów. Nie „chwycił" „Biały murzyn", 
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nie zyskały trwałej pozycji w piśmiennictwie 
ani „Tajemnice Krakowa'', ani „Życie wśród 
ruin", „Pańskie dziady", „Błyszczące nędze", 
„Żydówka". Dopiero w teatrze znalazł Ba
łucki swój styl. Posypały się komedie obycza
jowe. Korowód mieszczańskich typów w ryt
mie kadryla wkroczył na scenę: „Radcy pana 
radcy'', cienkie i „Grube ryby", „Gęsi i gąski", 
„Pracowici próżniacy", „Emancypantki", „Nie
wolnice z Pipidówki", „Pozłacana młodzież". 
Dość to wsz.ystko było zabawne i teatralne. 
Autor stanął u szczytu powodzenia. Tymcza
sem jednak szturmowały już od zachodu nowe 
prądy. Szedł powiew symbolizmu, moder
nizmu, zbliżała się era niesamowitych dreszczy, 
wyrafinowanych nastrojów, nowych smaków 
artystycznych. Powiał wiatr przybyszewszczyz
ny. Rychło miał wstrząsnąć sumieniami, za
władnąć pokoleniem - Wyspiański. Łatwo się 
domyśleć, co się stało. Komedie Bałuckiego 

uznano, nie bez pewnej słuszności, za płaskie, 
kołtuńskie i trywialne. Cała krytyka od le
wego frontu po patriarchalny „Czas" {gdzie 
pisywał recenzje m. in. Lucjan Rydel), zer
żnęła Bałuckiego bez litości. Może te oceny 
nie były przyczyną ostatecznej katastrofy, nie
wątpliwie jednak nie wyszły Bałuckiemu na 
zdrowie. Pisywał sztuki i wystawiał je na 
scenie w dalszym ciągu, kiedy jednak nad
chodził wieczór premiery, uciekał za miasto 
i błądził bez celu. Bał się po prostu spotkać 
z tym bezlitosnym i rzadko kiedy zadowolo
nym wielogłowiem, jakim jest publiczność 

premierowa. Poza tym zresztą, jak każdy nie
mal rasowy humorysta, Bałucki był to czło

wiek smutny i zgorzkniały. Nastąpił rozstrój 
nerwowy, rozwinęła się niebezpieczna choroba 
umysłowa. Samobójczy strzał nocą na bło
niach krakowskich położył kres życia tragicz
nego komediopisarza. Był to październik roku 
1901, roku premiery „Wesela". 
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Po latach przetasowały się jednak wartości. 
Przekwitła Młoda Polska. Przybyszewski w te
atrze stał się nie do strawienia. Przeżył się 
nawet trochę Ibsen z Maeterlinckiem. Bałucki 
zaś nie tylko, że utrzymał się na scenie, ale 
nawet wydatnie wzmocnił swoją pozycję. Ko
medie jego nabrały jednakowoż nowego charak
teru, gdyż autor zyskał po śmierci znakomitego 
współpracownika, dzięki któremu zdobyły to, 
czego im przedtem brakło: trochę stylu, wdzię
ku a nawet odrobinę poezji. Współpracowni
kiem tym był - czas. 

To, co niegdyś było dość zresztą płytkim od
biciem rzeczywistego świata, dziś jest już 

niemal oazą jakiejś osobliwej egzotyki; rzeczy 
najprostsze, jak ubiór, gest towarzyski, krok 
taneczny, „same w sobie" stają się już czymś 
nader zabawnym. Moje pokolenie, które swoje 
pierwsze kroki taneczne stawiało w rytmie 
synkop amerykańskiego jazzu, nie pamięta 

już tamtych czasów. Są jednak jeszcze w Kra
kowie osoby, które za młodu tańczyły kadryla, 
lansjera, polkę galopkę czy mazura z czter
dziestoma czterema figurami. W niejednym 
zaś starszym, solidnym domu mieszczańskim 
znajdzie się jakiś koszmarnie powykręcany me
bel, lampa w kształcie nenufara, japoński pa
rawan czy chociażby pożółkła fotografia 
w rzeźbionych ramkach, przedstawiająca damę 
z talią cienką jak u osy i brodatego pana 
w cylindrze. To secesja, aż fascynująca 
w swej brzydocie, barok, który sparodiował 
sam siebie, moda, wymyślona chyba przez 
jakiegoś wroga ludzkości: te bufy, tiurniury, 
piętrowe koafiury, strusie pióra, watowane 
biusty, kuse fraczki panów, szapoklaki, spodnie 
o kroju piszczałek. Dodajmy do tego jeszcze 
ten prawdziwy labirynt obyczajowy, w któ
rym łatwo się zgubić. Wizyty, rewizyty, kon
kury matrymonialne, sprawy honorowe, szał 

karnawałowy, kiedy do zacnego domu wodzi-
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rej sprowadzał nie wiadomo skąd nieznanych 
nikomu figurantów, którzy za kolację obtań
cowywali wszystkie panny na wydaniu. Te 
panny zaś to też nieraz ciche tragedie epoki. 
Wstawmy się tylko chociażby w położenie 
takiej Pani Ciuciumkiewiczowej z „Domu 
otwartego", matki czterech brzydkich a przy 
tym nieposażnych córek, które wi~dły z kar
na wału na karnawał, darmo czekając na mę
żów. Na podstawie komedyj Bałuckiego można 
by napisać całe studium obyczajowe o głu
pocie i brzydocie epoki mieszczańskiej, zam
kniętej już na szczęście na cztery spusty. 
I na tym właśnie polega główna wartość tych 
obrazków scenicznych. Element bezpośredniej 
satyry społecznej jest tutaj bowiem nader 
nikły. Autor z wyraźną sympatią traktuje przy 
tym różne typy, z naszego punktu widzenia 
nieco podejrzane. Nie posiada zaś tego talentu, 
co Mickiewicz czy Fredro, którzy z przecięt
ności i przyziemności staroszlacheckiego świa
ta potrafili tworzyć arcydzieła poezji i humoru. 

Od tamtego czasu wiele się na świecie 
zmieniło. Scenariusze komedyj Bałuckiego 
stały się wdzięcznym materiałem dla reżysera 
teatralnego, który na ich kanwie może haf
tować różne pomysły inscenizacyjne. Niektóre 
warszawskie inscenizacje sprzed wojny poszły 
np. po linii ostrej karykatury i stylizowanej 
groteski. Wiele osób uzna niewątpliwie tę 
metodę za najwłaściwszą. Może jednak reżyser 
współpracować z autorem jeszcze w inny spo
sób, np. zeskrobując z jego komicznych figur 
komediowych zewnętrzny pokost obyczajowy 
i poszukując pod tą rewią śmieszności, preten
sjonalności, snobizmu i tanich schematów ży
ciowych, wartości cieplejszych i głębszych. 
Ogólny efekt widowiska i reakcji publiczności 
zależy w tym wypadku przede wszystkim już 
tylko od reżysera i aktora. 

(Listy z teatru, 1947 nr 11) 
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Stanisław Pagaczewski 

„Grube ryby", to bezsprzecznie najlepsza 
pozycja w komediopisarskim dorobku Michała 
Bałuckieg~ nazwanego przez historyków lite
ratury ojcem polskiej komedii mieszczańskiej. 
Ta trzyaktowa komedia grana po raz pierwszy 
w warszawskim teatrzyku „Bellevue" w lecie 
1881 r. - w Krakowie 24 września tegoż 
roku - do dziś dnia pojawia się na deskach 
scen polskich i jest przez publiczność przyj
mowana z dużą sympatią, mimo iż od chwili 
napisania jej minęło już obecnie 67 lat*. Naj
lepszym dowodem jej żywotności i wartości 
scenicznej był ostatnio fakt, iż Ludwik Solski 
na 75-lecie swej pracy aktorskiej wybrał sobie 
rolę Onufrego Ciaputkiewicza z „Grubych ryb" 
przy czym należy zaznaczyć, że nie była to jego 
rola z lat dawniejszych, lecz że uczył się jej 
po raz pierwszy w życiu! 

Nawet najmniej interesujący się literaturą 
i teatrem ludzie zagadnięci, kto jest autorem 
„Grubych ryb" - odpowiadają bez namysłu: 
Michał Bałucki. 

Popularność tej komedii ugruntowała naz
wisko Bałuckiego w dziejach literatury pol
skiej. Ale sztuka weszła do tzw. żelaznego 
repertuaru sceny polskiej, nie tyle wskutek 
swej popularności, ile dzięki swym walorom 
scenicznym oraz dzięki swej niezwykle miłej 
atmosferze, która sprawia, że nawet przeciw
nicy stylu Bałuckiego czynią dla tej sztuki 
wyjątek. Wiele bowiem utworów Bałuckiego, 
bardzo za jego życia popularnych i bardzo czę
sto grywanych, pokrywa dziś pył zapomnienia. 
„Grube ryby" - ostały się na powierzchni 
i dziś razem z „Domem otwartym" (1883) oraz 

• , Artykuł pisany w r, 1948 
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„Klubem kawalerów" (1890) reprezentują imię 
Bałuckiego wśród dzisiejszej publiczności te
atralnej. ( ... ) 

Widziana z odległości siedmiu blisko dzie
siątków lat komedia Bałuckiego, przedstawia 
we wklęsłym zwierciadle humoru interesujące 
zjawisko obyczajowe, ujęte w kształcie fha
rakterystycznym dla pewnego momentu histo
rycznego. 

Nie trudno dostrzec, że Bałucki przejmuje 
dla swej komedii zasadniczy chwyt konstruk
cyjny od Fredry. Sytuacja w „Grubych rybach" 
z grubsza jest prawie ta sama co w „Damach 
i huzarach", jednej z najznakomitszych na
szych fars. Tu jak tam zaprzysięgli starzy 
kawalerowie burzą zastygły już porządek swe
go życia, tracą głowę, wzięci pod obstrzał filu
ternych spojrzeń panieńskich, tu jak tam, 
opatrzywszy się po chwilowym zagrzęźnięciu 
w złudzenia, wycofują się ustępując placu 
kochającym się młodym. 

Ale w rozwinięciu tego zasadniczego po
mysłu - jakaż uderzająca zmiana! Środowisko 
żołnierskie polskie, możliwe w stosunkach 
sprzed 1830 r., było około 1880 r. nie do po
myślenia. Majora czy Rotmistrza, weteranów 
zapewne jeszcze napoleońskich, zastąpi więc 
kamienicznik - kapitalista czy urzędnik. Po
rucznika - nauczyciel. Jesteśmy w innym 
krajobrazie obyczajowym. Jakim mianowi
cie? Zarysowany on w „Grubych rybach" dość 
wyraźnie. 

Akcja komedii toczy się w atmosferze do
sytu kapitalistycznego. Pokój roztoczył się nad 
światem. Popyt na pszenicę dworską Bur
czyńskiego dobry, dochód z kamienic Wistow
skiego zapewniony, pensja radcy Pagatowicza 
i emerytura Onufrego - wydatne i regularne. 
Oto do czego doszło pokolenie, nad którego 
młodością przeszła klęska 1863 r. Życie w tym 
ustronnym światku małomieszczańskim jak 
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w zaszlamowanym stawku, zaciszne, spokojne 
i - płytkie: drzemka, partyjka, od czasu do 
czasu śniadanko z „szampitrem". W tym sy
baryckim stawku karpie - „grube ryby" cho
wają się i tyją znakomicie. Ale już ma się pod 
koniec temu spróchniałemu światu. 

Pogłosy tworzącego się stronami nowoczes
nego życia, dalekosiężnych przemian technicz
nych i społecznych, dochodzą już i tu coraz 
wyraźniej. Drzemkę poobiednią emeryta prze
rywa posłaniec z depeszą, wymysłem niedaw
nych lat. W przednich szeregach elity społecz
nej idzie już nie żołnierz, ale inżynier, także 
„ bo ha ter naszych czasów". 

„Toż to oni teraz panami świata, robią z naszą świętą 

ziemią, co im się żywnie podoba. Morza sobie przenoszą, 

panie, jak nic, - góry przebijają, kolejami jak postronkami 
powiązali wszystkie kraje, no i robić tu takim co! Mocarze, 
panie, jak Boga kocham - mocarze"!. 

W obliczu nadchodzącej przemiany, dom 
pp. Ciaputkiewiczów jest reliktem starej od
chodzącej obyczajowości; życie przejdzie wnet 
nad nim do porządku. Komediopisarz nie znęca 
się już nawet nad nim w pasji sarkazmu, 
spogląda na atmosferę jego z pobłażliwym 
uśmiechem, bawi się i bawi widzów komicz
nymi perypetiami tych zramolałych poczciw
ców. Śmiejmy się! Za niedługi czas zostanie 
po nich tylko wspomnienie. Panuje więc 
w utworze atmosfera pogodnego wieczoru. 

Komedia Bałuckiego, wzięta z dzisiejszego 
stanowiska ukazuje się jako pewnego rodzaju 
obraz epoki przejściowej między zamierzchłym 
już i zwyrodniałym pokoleniem popowstanio
wym, a rozkwitającą dobą „pracy organicz
nej''. W tym znaczeniu można ją uznać nieza
leżnie od jej dobrodusznego humoru, za cha
rakterystyczny dokument literacki. Przydaje 
to jej wartość, jakiej współcześni nie dostrze
gali. 
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Słusznie przewidział ówczesny sprawo
zdawca teatralny, że „Grube ryby" długo 
utrzymają się na scenie i nie tak prędko zejdą 
z afisza. W dziesięć lat po tragicznej śmierci 
Michała Bałuckiego - w r. 1911/12 grano 
tę komedię w Warszawie 50 razy. Mało która 
komedia wytrzymuje taką próbę czasu. A trze
ba podkreślić, że w tym czasie panowały w li
tera turze prądy krańcowo odmienne od prą
dów z epoki Bałuckiego, prądy, które pan 
Michał z wielkim za pał em zwalczał pod koniec 
swego życia. 

Wznowienie „Grubych ryb" w teatrze 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w 1946 
roku z Ludwikiem Solskim w roli Ciaputkie
wicza było dalszym - jeśli o nową także 
epo~ę chodzi - zagrobowym tryumfem Mi
chała Bałuckiego, człowieka - który jak po
wiedział K. Bartoszewicz - „swój ból i skargę 
zamknął w powieściach, swój humor prze
niósł do komedii, a optymizm do nowel". 

(Z posłowia do wydania 
„Grubych ryb" w r. 1948 

w Wyd. M. Kot - Kraków) 
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5ła.wni a.kłorz11 w „(jru611ch. r116a.ch." 

5ol~ki, 'F rankial i ](amiń~ki 

Ludwik Solski jako Ciaputkiewicz 

W marcu 1949 r. Ludwik Solski wystąpił w „Grubych 
rybach" na scenie grudz~ądzkiej z przeds~a"'.ieniem 
teatru bydgoskiego, w ktorym to przedstawieniu goś
cinnie kreował Ciaputkiewicza. Rolę Wistowskiego 

grał Władysław Stoma. 
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Wieczór dwudziestego ósmego listopada 1953 roku 
zapisany zostaje na zawsze nie tylko w dziejach Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ale i w historii 
scen świata w ogóle, jako wydarzenie dotąd nienoto
wane. 

Oto we wznowieniu komedii Michała Bałuckiego 
„Grube ryby" wystąpił rozpoczynając już za kilka mie
sięcy setny rok swego życia, nestor aktorstwa, Ludwik 
Solski, by przypomnieć swą świetną kreację dziadka 
Onufrego Cia.putkiewicza, jedną z czołowych postaci 
utworu. 

( ... ) Mimo że Solski zbliża się do setki, patrząc na 
niego przestajemy myśleć, że mamy przed sobą naj
starszego aktora świata, i jednego z najbardziej wie
kowych ludzi, bo Solski każe nam przede wszystkim 
podziwiać swój kunszt wielkiego aktora, urzekającego 
nas i interesującego kreaeją sceniczną, nieporównanym 
wyrazem sztuki aktorskiej, humorem i jowialnym 
wdziękiem. Wzmagają się one z każdą sceną, osiągając 
swój szczytowy punkt na początku trzeciego aktu, w 
scenie powrotu podchmielonego dziadka Ciaputkic
wicza, który to fragment roli rozgrywa z humorem i 
komizmem niepospolitym. Zapomnieliśmy w tym mu
mencie o wieku Solskiego, nie mamy względów dla 
jego lat, podziwiamy tylko majstersztyk aktorstwa i 
jego nieprzebrane bogactwo. 

m.LflCZlf!Jla.W 

'f rankiaf 

ja.ko 

Wi!JłOW!Jhi 

Jerzy Macierakowski 
(„Teatr" 1953 nr 24) 
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](amiń!Jhi 

jako 

Pa<jałowiez 

W „Rozmaitościach" (1924) zeszli się dwaj mistrzo
wie charakterystyki: Frenkiel i Kamiński i dali w 
„Grubych rybach" prawdziwy koncert gry aktorskiej. 
Takie wystąpienie razem obu artystów ukazuje wy
raziście różnicę ich metod pracy. Frenkiel, jako Wi
stowski, podaje w szerokich zarysach postać synte
tyczną, postawioną od razu a tylko wyjaskrawianą lub 
cieniowaną podczas gry. Posiadając w sobie plastycz
ną wizję posta.ci odtwarzanej, Frenkiel improwizuje na. 
każdym przedstawieniu szczegóły tej wizji. Wynik ar
tystyczny w ta.kich warunkach za.leży od wielu oko
liczności: nastroju chwilowego artysty, zgrania się ze
społu, dobrego kontaktu z widzem. 

Kamiński, ja.ko Pa.gatowicz, działa zupełnie inaczej. 
Jest analitykiem. Bada, przymierza, dopasowuje wszel
kie gesty i wyrazy twarzy. Wizję postaci ma niemniej 
plastyczną niż Frenkiel, ale nie ufa improwizacji: 
ustalony gest powtarza z matematyczną dokładnością 
na każdym z kolejnych przedstawień. Niekiedy przy
wiązuje zbytnią wagę do drobiazgów błahych, ale ten 
pedantyzm zaciekawia. widza, budzi w nim podziw dla 
wyrafinowanego kunsztu. 

Jan Lorentowicz 
(„Dwadzieścia lat teatru" t. IJ 
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W ład.'lfflław Stoma 

Ponad pół wieku pracy dla sceny. Niewielu w za
sadzie aktorów może poszczycić się tak długoletnią 
i bogatą przeszłością. Większość kończy swoją karierę 
już wcześniej. Niespokojne, nerwowe życie, na jakie 
zdany jest każdy aktor prawdziwie miłujący swój 
zawód, przeżywający w sposób żywiołowy i bezpo
średni własne powodzenie i porażki, angażujący się 
żywo w nurt codziennych spraw teatru, wierny <temu 
teatrowi nie tylko w okresach jego świetności, ale 
odciiuwający głęboko także każde jego trudności 
i zahamowanie rozwojowe - spala zazwyczaj o wiele 
wcześniej jego siły witalne. 

Władysław Stoma należy do tych ludzi teatru, któ
rych sceniczne życie toczy ,się jakby na przekór biolo
gicznym prawom natury; mimo wielu lat intensyw
nej pracy w swoim zawodzie zachował nadal wigor 
i dawny kunszt aktrnrski. Widać niemały wpływ wy
warły tu matuzalemowe lata Ludwika Solskiego, 
z Imórym przez szereg lat występował i przyjażnił 
się. T,o chyba scena jest dla każdego akto.ra tym wła
śnie najbardziej odmładzającym relaksem, który po
budza do twórczej pracy i przywraca witalność. Nic 
też dziwnego, że po kilkuletniej przerwie Władysława 
Stomę zwabił znowu teatr i rola Wist0wskiego, że 
opuścił swój piękny domek w Puszczykówku, żeby 
znaleźć się w gościnie zespołu Teatru Ziemi Pomor
skiej. 

Niesposób opisać na tych kilku stronach wszech
stronnej sylwetki tego artysty. Niesposób wymienić 
i szerzej zastanawiać .się nad setkami ról, które gry
wał i analizować kilkunastu sezonów teatralnych, 
kiedy dzierżył ster scen w Bydgoszczy i w Poznaniu. 
Jest to materiał do obszerniejszego szkicu. Chodzi tu 
jedynie o podkreślenie tych wszystkich najważniej
szych zjawisk teatralnych które złożyły się na osobo
wość Władysława Stomy: wybitnego aktora i nie
przeciętnego człowieka teatru. 

Zresztą nie łatwo przychodzi pisanie: o Stomie. 
Niechętnie mówi o sobie i już w tym względzie wy
różnia się w całym sw1ecie artystycznym. Nawet 
w pisanym przez siebie curriculum vitae, wydruko
wanym niedawno przez „Wydawnictwo Poznańskie" 
w zbiorowym tomiku „Poz.nańskie wspominki" unika 
wynurzeń na swój temat. Woli pisać o innych kole
gach, teatrze, tylko nie o ,sobie, chociaż gawędziarzem 
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WŁADYSŁAW STOMA 

jest niepospolitym. A więc dodatkowa trudność dla 
biografa w roobywaniu wiadomości o życiu i dzia
łalności Władysława Stomy, rozproszonych po dzien
nikach i czasopismach. 

Dowiadujemy się tylko tyle, że urodzony gdzieś 
pod Poznaniem wychowywał się w atmosferze rodz;in
nej niezbyt sprzyjającej ciągotom teatralnym przy-
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szłego adepta sceny. Początkowo jedynie patriotyczne 
względy decydowały o możliwości oglądania przedsta
wień w rodzaju „Krakowiaków i górali" Bogusław
skiego, które w ówczesnym poznańskim Teatrze Pol
skim były okazją do zbiorowych demonstracji pols
kości w zaborze pruskim. Zapewne urok tych barw
nych widowisk narodowych sprawił, że rodzice nie 
zdołali przeszkodZJić wzrastającym zamiłowaniom 
teatralnym i że już w roku 1906 mógł ukończyć war
szawską szkołę dramatyczną. 

Wykładowcami byli tam najsławniejsi ówcześni ak
torzy. I nie bez durny WYffiienia Stoma takie nazwi
ska jak: Popiel-Swięcka, Rapacki. Ładnowski, Szy
manowski, Frenkiel, śliwicki czy Żelazowski. 

Pierwsze kroki sceniczne stawiał w teatrze łódzkim 
w sztuce Piotra Baryki - „Z chłopa król". Później 
znalazł się w Lublinie i Warszawie a v.r roku. 1919 
wziął udział w Powstaniu Wielkopolski. Nie zabrakło 
też Stomy w okresie plebiscytu na Warmii i Mazu
rach, gdzie jako aktor i reżyser żywym !-łowem teat
ralnym walczył o przyłączenie tych z.iem do Macierzy 
Później na pewien czas wrócił do Poznania. 

Po tych trudnych ~ dość niespokojnych perypetiach 
przyszła kolej na życie już bardziej Z<Organizowani> 
i ustabilizowane artystycznie. Łączy się to z faktem 
zaangażowania do warszawskiego Teatru Narodowego 
w r. 1!}25. Już pierwsza rola tam zagrana przynosi 
Stomie niezwykle pochlebne opinie, a wśród nich sa
mego Boya-Żeleńskiego. Była to sztuka Rączkowskie
go „Polityka i miłość". Niewielkie przedstawiała war
tości, godna jest w.spornnienia jedynie dla samej do
borowej obsady aktorskiej, w jakiej została wysta
wiona, a wśród której znalazł się Storna. „Najpierw 
Solski: cóż za niezrównana żywość, temperament, do
sadność charakterystyki! Kamiński ~ małego „epi
zodu" zrobił arcydzieło. Ordon-Sosnowska rozkoszna, 
Jaracz, Chmieliński niezrównani. Jeżeli powiem, że 
nowopozyskany z Poznania p. Storna utrzymał swą 
rolę na poziomie godnym tych mistrzów, to chyba 
najwyższa to pochwała, jaką mu można dać". 

Cóż tu jeszcze dorzucić do słów Boya? Chyba to, 
że mimo takich perspektyw aktorskich wśród mi
strzów sceny polskiej stosunkowo szybko zdecydował 
się objąć dyrekcję teatru. 

Zasmakował chleba dyrektorskiego - aczkolwiek 
na krótko tylko - już w Lublinie w roku 1912, ale 
teraz ten „rząd dusz aktorskich" zapowiadał trwal
sze efekty, bo kiedy w r. 1927 przyjął kierowniotwo 
Teatru Miejskiego w Bydgoszczy stanowisko to pia
stował bez przerwy 10 lat. Następnie przeniósł się do 
Poznania i aż do wybuchu wojny kierował Teatrem 
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MICHAŁ BAŁUCKI 

GRUBE RYBY 

Onufry Ciaputkiewicz, 

Dorota, jego żona . 

Wanda, ich wnuczka 

Burczyński, obywatel . 

Helena, jego córka 

Wistowski, kapitalista 

Henryk, jego bratanek 

Pagatowicz 
Filip 

komedia. w 3 aktach 

HENRYK KLEPS 

{
IRENA LUBICZ-ŁOZIŃSKA 
"'.VIARIA SZCZĘSNA 
JANINA KROKOWSKA 

{
JERZY KOCZYŃSKI 
TADEUSZ KUŹMIŃSKI / 
IZABELA BILSKA 

{ 
WŁADYSŁA w STOMA (gościnnieV 
TADEUSZ KUŹMIŃSKI 

STEFAN GILE TYCZ 

STANISŁAW PIOTROWSKI 
ALEKSANDER RZĄDKOWSKI 

Rzecz dzieje się w mi zkaniu Ciaputkiewiczów 

Reżyseria: 

WŁADYSŁAW STOMA 

Asystent reżysera: 
T·ADEUSZ KUŹMIŃSKI 

Inspicjent: 
BARBARA ŁASKA 

JERZY KOCZYŃSKI 

Scenografia: 
JERZY FELDMAN 

Sufler: 
LILIANA BRZEZIŃSKA 



Polskim. Zaraz po okupacji w lutym 1945 r. został 
ponownie powołany na to stanow1sko i przez trzy 
lata był dyrektorem Teatru Polskiego. 

Wieloletnie doświadczenie dyrektorskie, nieprze
ciętny zmysł organizacy•jny i umiejętność jednania 
sobie współpracowników rw tym czasie właśnie naj
bardziej się uwidoczmiły i sprawdziły. W krótkim 
czasie zdewastowaną dziiałaniami wojennymi placów
,kę doprowadził do stanu pełnej funkcjonalności. Wy
posażył teaitr w niezbędne urządzenia, u:mpełnił ma
gazyn z kostiumami i zorganizował świetny zespół 
aktons.Jd, Móry jeszcze dziś publiczmość poznańska 
z sentymentem wspomina. Podwoje teatru otworzył 
Stoma „Przepióreczką" - Żeromskiego. Była to też 
jedna z najbardziej uroczystych chwil w dziejach tego 
teatru i w całej jego karierze. W tej trzyletniej dy
rekcji było kilka przedstawień które w historii po
wojennej teatru poznańskiego zyskały trwałe miejsce, 
żeby Wymienić tylko „Rewiwra" - Gogola, „Wiele 
hałasu o nic" - Szekspira, czy „Grube ryby" - Ba
łuckiego z Solskim. 

Bardw trafnie określił tę dziedzinę działalności 
Stomy w swej książce „Swiat aktorski moich czasów" 
Adam Grzymała-Siedlecki. Z długoletnich kontaktów 
z dyrektorem stomą, ze znajomości jego organiza
cyjnych sukcesów i umiejętności przewodzenia zespo
łowi wysnuł doskonały w swej lapidarności epitet 
„padrone". Mieści się w nim istotnie nader precyzyj
na charakterystyka Stomy - dyrektora. Czas jednak 
parę słów poświęcić aktorstwu Stomy. Oddany or
ganizacyjno-adminiistracyjnej pracy teatru nie zanied
bał i kariery aktorskiej. 

Pro6. 
5onnan6ruch 

w „niamcaeh11 

L. Kruczkowskiego 

w Teatrze 
Ziemi Pomorskiej 

w r. 1959 

Ul 

,l}ru611clz r116ach11 

Wręcz przeciwnie - należał do tych dyrektorów, 
którzy potrafili znaleźć dla siebie odpowiednie pole 
do popisu także na scenie, odnosząc i tu poważne 
sukcesy. Widziałem Stomę w jego najlepszych krea
cjach ostatniego czasu, o nich też chciałbym rzec 
słów parę. Tu wymienię jedynie te, które spośród 
wielu innych uznano za najbardziej cenne w dorobku 
artystycznym Stomy. Są to między innymi: Dzien
dzierzyński w „Rozbitkach" Blizińskiego, Cześnik 
w „Zemście" Fredry, Major w „Fantazym" i Horsztyń
ski w dramacie Słowackiego, Bos w „Nadziei" Hajer
mansa, Król Klaudiusz w „Hamlecie" - Szekspira, 
Czepiec w „Weselu" Wyspiańskiego, Obierzyński 
w „Spadkobiercach" Grzymały-Siedleckiego, Jenial
kiewicz w „Wielkim człowieku do małych intere
sów" Fredry i Nieśmiałowski w „Klubie kawalerów" 
Bałuckiego. Znane były też role Stomy w sztuce 
Simonowa - „Harry Smith odkrywa Amerykę" 
i Priestley'a - „Pan inspektor przyszedł" (rola ty
tułowa). Liista jest zbyt długa żeby nawet te najbar
dziej reprezentatywne role wyliczać. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że Stoma z równym powodzeniem 
grywał role dramatyczne i komediowe, chociaż moż.; 
najlepiej czuł się w repertuarze lżejszym. Ale z ról 
poważnych ostatniego okresu najlepiej może jego 
wytrawne aktorstwo prezentują Prof. Sonnenbruch 
w „Niemcach" Kruczkowskiego, stary Grandet w sce
nicznej adaptacji Balzaka, czy też Jaskrowicz 
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w „Grzechu" Żeromskiego. Sonnenbruch aparycją ze
wnętrzną, powagą wyrazu, dostojnym majestat:'i'cznym 
niemal gestem i ruchem sprawił już w pierwszej 
'scenie wrażenie „olimpijczyka" wychowanego na tra
dycjach mieszczańskiej kuLtury niemieckiej. Dramat 
tego profesora, który nie chciał uznać związków nauki 
i badań naukowych ze zbrodniami hitlerowskimi, uka
zał bardzo przekonywująco i wydobył w sposób czy
telny i jasny sens tej axcyciekawej postaci. Stoma 
zyskał też sobie w tej roli duże uznanie zarówno kry
tyki jak i publiczności. Grał Sonnenbrucha w Bielsku 
i ostatnio (1959-1960) w Grudziądzu, objeżdżając 
z zespołem tego teatru miejscowości Pomorza, War
mii, Koszalińskiego i Wielkopolski. Powodzenie tej 
sztuki było też niespodziewane (100 przedstawień). 

Na poznańskiej scenie znaczny rozgłos zyskał 
„Grzech" Żeromskiego i to w dużej mierze dzięki 
kreacji Stomy. W jego interpretacji ten zubożały 
dziedzic był istotnie jakąś żałosną ruiną człowieka, 
zniszczonego przez ciężką sytuację m'lterialną, za
hukany przez córkę, na łasce której przy~zło mu spę
dzić resztę życia. Był to także wzruszający obraz ko
chającego i czułego ojca. Jego scena pożegnania i dra
matyczne spojrzenie za odchodzącą Anną na długo 
pozostały w pamięci Widzów. 

Wszechstronny talent aktorski Stomy pozwalał mu 
r z łatwością przerzucać się z dramatu do komedii. 

Jakże inne już wówczas potrafił stosować środki. Jego 
komediowe role dają też nieznacznie do zrozumienia, 
że w tym emploi czuje się pewniej, lepiej. Tu też 

może najjaskrawiej ujawnia się szkoła aktorska daw
nych mistrzów sceny, u których nauki uobierał. Oto 
np. Horodniczy w „Rewizorze". Stoma pokazał w nim 
przy użyciu wyrazistych i pełnokrwistych pociągnięc 
nie tylko drapieżnego i brutalnego satrapę, ale potra .. 
fił zeń wydobyć tyle komizmu. iż wydawało się, że 
sam jakby dworuje sobie z urzędniczo-służalczego 
reprezentanta carskiego samodzierżawia. Adam Grzy
mała-Siedlecki, uważając Horodniczego za jed:1ą 
z najlepszych kreacji Stomy, twierdzi, ie aktor tei1 
odkrył w Horodniczym zajmujący podtekst: „Czuć 
było, że artysta ten dziś wszechwładca powiatowego 
miasta iWyniosłością swoją odkuwa się za lata po
przednich swoich upokorzeń na niższych stanowi
·skach. Czuło się, że latami przedtem marzył, śnił 
„Będę kiedyś horodniczym"! - i widzimy go, jak się 
napawa spełnieniem snów". 

Jeszcze na dwie kapitalne role Stomy warto zwró
cić uwagę, mianowicie na Szambelana w „Panu Jo
wialskim" i Wistowskiego w „Grll!bych rybach". 
W rolach tych Stoma partnerował przez dłuższy czas 
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Solskiemu. Z n:m to występował najpierw w Pozna
niu, Bydgoszczy a następnie w Bielsku, na Śląsku 
i w Czechosł°'wacji. 

Szambelan w ujęciu Stomy wywołał na widowni 
prawdziwe huragany śmiechu. Aktor starał się uczy
nić z tej roli jakiegoś kretyńskiego osła, zarówno po
przez charakterystykę, poruszanie się na sc~nie jak 
i odpowiednie podawanie idiotycznych kwestii Szam
belana. Gdy Stoma zagrał póżniej Kretońskiego 
w krotochwili Zalewskiego - „Oj mężczyźni, męż
czyźni" (Teatr Nowy w Pomaniu 1958 r.) łatwo było 
się przekonać, jak aktor ten doskonale czuje się 
w tego rodzaju rolach, zwłaszcza tam, gdzie komizm 
wynika z przerysowania i przybiera rozmiary mon
strualnej groteski. Ileż wymowy było w tej kamien
nej i milczącej twarzy Kretońskiego, ileż wyrafino
wanego kabotyństwa w tych drobiazgowo wypraco

. wanych gestach, mimice! 

Majstersztyk aktorskiej roboty pokazuje również 
Stoma w „Grubych rybach". Jest to W1s.towski, ja
kich nie często ogląda się na naszych scenach, skom
ponowany z drobiazgową wprost przemyslnością. Hu
mor jaki tryska z tej arcypociesznej figury galicyj
skiiego dziedzica, został już sprawdzony w setk~ch 
przedstawień, przed wielotysięczną rzeszą rozbaw10-
nych widzów. 
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Z rocznie 1 fl.atraln11ch. 

1963 

TEATR POLSKI 
w 

WARSZAWIE 
50-LECIE 

W styczniu 1913 roku 
przedstawieniem „Iry
diona" Krasińskiego w 

• reżyserii Arnolda Szyf-
mana i scenografii Ka

rola "!f'rycza, otwarty z.ostał Teatr Polski w Warszawie. 
Placowka, ta stała się ważnym czynnikim w rorz;woju 
w_spó~czesnego życia teatralnego w Polsce i w ciagu 
poł~1ecza. skup;iała wokół siebie najwybitniejszych ak
torow,. rezyserow. i ~cenografów. Inicjatorem budowy 
teatru i długoletnim Jego dyrektorem był Arnold Szyf
man. 

W pierwszych latach swej działalności Teatr Polski 
należał do najbardziej awangardowych i na na}WYŻ
szym poziomie artystycznym utrzymanych scen kraju. 
Współpracowali z tym teatrem aktorzy tej miary co: 
Jaracz, Osterwa, Zelwerowicz, Węgrzyn, Adwentowicz, 
Przybyłko-Potocka, Solska, Modzelewska, i chyba 
wszyscy. najwięksi luminarze .sceny polskiej. Reży
serowali - Schiller Wierciński Osterwa a sceno
grafię projektowali Frycz, Drabik Daszew~ki nazwi
ska, które zajmują poważne mief sce w hist~rii pol
skiego teatru. 

KONSTANTY STANISŁAWSKI 
100-LECIE URODZIN 

W roku 1863 urodził się Konstanty 
Stanisławski, wielki reżyser rosyjski?, 
znakomity 11.kitor i teoretyk teatru, 
twórca Moskiewskiego Akademic
kiego Teatru Artystycznego (znanego 
pod skrótem - MCHAT), placówki, 
która już w początkach swego ist
nienia tzn. w pierwszych latach 
naszego stulecia zasłynGła w Euro
pie ze swych wspaniałych przed
stawień sztuk Czechowa, Gorkiego, 
Tołstoja. 
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Sztuki tych pisarzy pozwoliły Stanisławskiemu 
i jego WYbitnemu współpracownikowi - Niemiro
wiczowi-Danczence dokonać reformy rosyjskiego tea
tru ii. odpowiedzieć na najbardziej palące problemy 
epoki. 

Takie przedstawienie jak Czajka (1898), Wujaszek 
Wania (1S99) Trzy siostry (1901) i Wiśniowy Sad (1904) 
Czechowa - Na dnie (190<2) i Dzieci słońca (1905) 
Gorkiego, Potęga ciemnoty (1902) i Żywy trup (1911) 
Tołstoja, czy Miesiąc na wsi (1909) Turgieniewa, na
leżą dziś do klasycznych dzieł rosyjskiego teatru. 

Na ich przykładzie Stanisławski kształtował swój 
tzw. system czyli naukę o prawach i procesach twór
czości aktorskiej, o metodach wychowania aktora. 

Nad swoim systemem Stanisławski pracował do 
końca życia. Poza dorobkiem reżyserskim, pozostawił 
Stanisłaiwski w spuściźnie szereg prac teoretycznych 
i pamiętnikarskich. Pełne wydanie jego dzieł obej
muje 8 tomów. 

Do najbardziej znanych prac należą: 
Moje żyde w sztuce, Etyka, Praca aktora nad sobą, 
Praca aktora nad rolą. 

FIODOR WOŁKOW 
200-LECIE SMIERCI 

Wołkow należał do największych 
aktorów w historii rosyjskiego te
atru. W roku 1750 zorganizował 
w Jarosławiu pierwszy rosyjski 
teatr publiczny. Na wieść o po
wstaniu trupy jara.sławskiej caryca 
Elźibieta Pietrowna w roku 1756 
specjalnym zarządzeniem powtoła
ła do życia w Petersburgu stałą 
scenę, której trzon stanowili ak
torzy jarosławscy na czele z Woł
kowem. 

Odznaczał się on wszechstron
nym talentem, zarówno komicz
nym jak i tragicznym. Był także muzykiem i poetą, 
malarzem i architektem, dramaturgiem i rzeźbia
rzem. 

W. Bieliński naz,wał Wołkowa, ojcem rosyjskiego 
teatru. 
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FRANCISZEK JÓZEF 
TALMA 

200-LECIE URODZIN 

Wielki aktor francuski. Swoją sce
niczną karierę rozpoczął w latach 
dziewięćdziesiątych XVIII w. a 
pierwszy sukces odniósł rolą Ka
rola IX w rewolucyjno-klasycy
stycznej tragedii M. Chenier. 

W roku 1791 po ogłoszeniu 
przez rewolucyjne władze dekretu 
o swobodnej działalności teatrów 
Talma wraz z najbliższym mu ze
społem aktorów, zorganizował 
Teatr Republiki, którego celem 
było wystawienie sztuk o treści 
rewolucyjnej. 

Do historii francuskiego tea
tru Talma przeszedł jako pierwszy aktor reali
styczny. Odrzucił deklamacyjność i retorykę, ele
menty charakterystyczne dla XVIII-wiecznego kla
sycznego teatru i wraz ze swoimi bohaterami 
wprowadzał na scenę głębię przeżyć, prawdę, dążył 
do realizmu zarówno w grze jak i inscenizacji. 

Był jednym z założycieli słynnej Comedie Fran
caise. Wsławił się w rolach szekspirowskich: Hamlet, 
Makbet, Otello. Swoją twórczością stanowi Talma 
jakby pomost pomiędzy teatrem XVIII i XIX wieku. 

• 

](roni.ka 

Na V Festiwalu Teatrów Polski Północnej, Teatr 

Ziemi Pomorskiej wystawił „Tristana i Izoldę" wg 

J. Bediera w adaptacji Szczepana Gąssowskiego 

i „;Kowala, pieniądze i gwiazdy" Jerzego Szaniaw

skiego. 

Równocześnie z festiwalem toruńskim już po nz 

trzeci zorganizowano w Grudz.iądzu Tydzień Teatrów 

Polski Północnej, który trwał od 17 do n czerwca 

Wzięły w nim udział następujące teatry: 

Teatr „Wybrzeże" z „Komedią o młynie" - Lope 

de Vegi 

Teatr Ziemi Pcmor,skiej z „Madame Sans-Gene" -

Sardou 

Teatr im. Horzycy z Torunia z „F!zykami" -

Diirrenmatta 

Teatr Polski z Bydgoszczy z „Hamletem" - Szeks

pira 

Teatr im. Jaracza z Olsztyna z „Piątą kolumną" -

Hemin;;waya i „Nagim królem" - Szwarca · 

oraz Teatr im. Słowackiego z Koszalin:1 7 „Teatrem 

Klary Gazul" Merrmee 

Występy poszczególnych teatrów cieszyły się 

ogromnym powodzeniem. Już na kilka dni przed 
rozpoczęciem imprezy bilety na większość przedsta
wień zostały rozkupione. 
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Vojmil Rabadan 

RAJ NA ZIEMI 

czyli 

NIEMA ZONA 
Farsa rebelaisowska w 3 aktach 

Przełożył Alija Dukanović 

Reżyseria: 

ALEKSANDER DŁUGOSZ 

Scenografia: 
LECH ZAHORSKI 

Prapremiera 1, VI. 1963 

Antoni Ratajewski jako Martin 

Stanisław Dawczyk (Rejent), Antoni Ratajewski (Mar
tin), Alicja Madeyska-Piotrowska (Finette), Zofi a 
Tarska (FrigaHette), Wiesław Wołoszyński (Jeannot). 

Zofia Tarska (FrigaUette) 
i Wiesław Wołosz;yński (Jeannot) 



Stanislaw Dawczyk (Rejent) i Zofia Tarska (FrigaHette) 

Wieslaw Wolo
szyński. (Jeanrwt), 
Antoni Kata1ew
ski (Martin) 

Alicja Madeyska
Piotrowska (Fi
nette), Antoni Ra
tajewski (Martin) 

Scena zbiorowa 



Aleksander Gąssowski (Rejent) Zofia Tarska 
(FigaUette) 

Wiesław Wolo
szynski (Jeannot) 
i Alicja lVladey-
ska-t'iotrowska 

{.l"inette) 

Alicja Madeyska-Piotrowska (Finette), i Wieslaw Wo
loszyński (Jeannot) 



Zespół techniczny: 

Kierownik techn. - Włodzimierz Mancewicz, 
Kier. sceny grudziądzkiej - Maksymilian Rohn, 
Stolarnia - Teobald Orzechowski, Malarnia ·
Józef Zamyślewski, Pracownie krawieckie: 
męska - Antoni Sołobodowski, damska -
Zofia Lewandowska, Główny elektryk - Tadeusz 
Szyming, Perukarnia - Halina Wasielewska 

DZIAŁ ORGANIZACJI PRZEDSTAWIEŃ 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe, zniż
kowe dla zakładów pracy, szkół i instytucji. 

Tel. 52-76 

Zdjęcie Teatru na okładce: 

A. Wolnikowski Grudziądz 



Cena 3 zł 

WY:bAWdA: 
TEATR ZIEMI POMORSKJEj 

W GRUDZIĄDZU 

GrZG'raf. 2692 - lł.9.63 - Bz-18/409 - 2000 


