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BEZ RECEPT-Y 

Ostatnio wśród aktYwu• TPP-R coraz 
cu:ścfej i głośniej dyakutuje się nad 
formami ~ontal!:tów z inteligencją twór
czą, nad sposobami wykorzystywania 
wiedzy i talentu ·środowisk twórczych 
dla WZ'bogacenia treści pracy propa
gandowej -Towarzystwa. Jak wiadomo, 
W'f1ZYBC'J zgodzili się, że koniecma jest 

· tego rodzaju współpraca, nie wszyscy 
jednak wiedzą „jak się do tego zabrać". 
Pewne doświadczenia w tym .kie.runku 
posiada już Łódzki Klub T?P-R. Przyj
rzyjmy się więc jego działalnoki. 
Łódź - to ' jedno z niellcznydi miast, 

w którym zasługi lmztałtiowanla ącia 
kulturalnego w znacznej mlec'Ze przy
padają teatrom. Dla aktywu łódzkielo 
Klubu TPP-R szerzącego wiedzę o kul
turze na.rod6w radzieddcb, o jej pne
bogatych tradycjach, ten fakt ma 
oaromne- maczenie. Tym banlziej, że 
reg>eriuar 'ro8)1skich i radzieckich sztuk 
ma już poważne tradyc:je na scenach 
łódzkich. . 

oto obecnie w Teatrze im. Jaracza 
"grana jest sztuka radziecikiego drama
turga Aleksego Fajki pt. „Człowiek z 
~". Ł6d7.ka Open przygotowuje 
,,Eugeniusza Oniegina", Czajkowskiego. 
Ambicją młodego .zespołu (absolwenci 
i studeocl Studium. Operowego przy 
Łód7.k1m Konserwatorium) jest wYcbo
wanie niewyrobionego, pod tym W7.glę
dem, łódZkiego słuchacza (cipera ist
µfeje rok) na najwar.to6ciowuycll po
zYC,jach klas)'l:Znej opery. „Oniegin" · 
·daje. odbiorcy obok sumy p-7.eŻJć arty
stycznych, wiedzę o epoce wspó)czes
nej jej Wielkiemu twórcy. 
~ wy&tawiane w Teatrze 

NO..Vym sztuki radzieckie, jak: ,,Makar 
Dubrawa", ;,Poemat Pedagogiczny" (na 
scenie Teatru Nowego po raz pierwszy 
w Pol&ce), ,,Burza" Ostrowskiego, któ
rych premiery dorastały do TaDgi wY
darzeń teatralnych, czy wreszcie słyn
na ,,Łaźnia" Majakowskiego, wyraźnie 

• określają zasługi teatru w zamająmia
niu wl.dza•z najw~ pozy
cjami radzieckiej ~1urgii. 
Mie,ł9cowy Klub TPP-R ma wi-:C du

że możliwo6c1 korzyatania z . dorobku 

łódzkich teatrów. Współpraca ze śro
dowiskiem teatralnym pozwala Klubowi 
ro:riwinąć swą pracę · w kierunku po
głębienia zainteresowań łódzkiego spo
łeczeiistwa problemami radzieckiej dra
matw8ii Klub ma przy tym okazję 
przyciągnięcia ludzi teatru do szerneco 
udziału w życiu społecmym miasta. 
Z pracy łódzkiego Klubu TPP-R viy
nika i to, że .poza korzystaniem z 
twórczego dorobku ludzi teatru Klub 
mote przynieść im zupełnie konk.retną 

• pomoc w ich pracy. 

POTBAł'L\ ZAINTBRESOWAć 

Kierownia!ka łódzkiego Klubu, tow. 
Zalewska rozmawiała właśnie ze zna
nym i cenionym aktorem teatru im. 
Jaracza, Włodzimierzem Kwaskowskim. 
Omawiali program impreey dla mi
łośników języka rosyjskiego. 

. KierowniotwQ Klubu organb.uje wie
le imprez dla aktywu. dla tll>Ołeczeń
stwa . miasta; w każdej z nich biorą 
udział ludzie teatru i opery. Są oni 
zresztą nie ' tylko wy)rooawcamt. O ile . 
im tylko czas po7JW'ala, służą swym 
doświadczeniem w łtancą)cyjnym opra
cowaniu imprez, w ustalaniu · progra.:. 
mu, doborze odpowiedniego materiału. 

A praca artystów - podkreślam -
ma charakter jak najbardziej społec-L-
ny. "i, 

- Pracownicy Klubu i ~ 
Łódzkiego TPP-R potrafią nas zaf:ńte
nsować - mówił Wł. Kwaskowski
potrafią umiejętnie wykorzystać nasze 
:możliwości, Z8W\SZe wychodzą nam na
przeciw z cit!kawYrili pomyełami; wy
kazują wiele. inwencji w orgJlDimlwa
niu pracy kulturalnej. 

- Ale największym osiąg:Żlięclem 
Klubu w zakresie naszej wzajemnej 
wspOłpracy - ciągnie dalej W. K-wa
sirow9ki - są tradycyjne ~ dyakusje 
po premierach, orpnizowane w Klu
bie. Dyskutanci, mp:ególnie młodzież, 
z dużą swobodą poruszają problemy 
teatru. Krytykują śmiało, i . najczęściej 
celńie, interpretację aztu'.ki, aktorską 

, 

Dramał AlebeSo FaJkl .a. „Cslowlek • .._. aa seeDle Teatra 

interpretację postaci, wiele uwagi pny._ 
wiązują do aceoograbi i ~eh 
wartolci sztuki . 

Wymienione · przez Włodz!miene 
Kwu1Eow9Jdego walory posiadała dy
skusja nad „Człowiekiem z teką" Alek
sego Fajki. Dyskusja odbyła się w 
Klubie. Fajka, autor kilku śmiałych 
dramatów z okresu NF.P-u, ukazał w 
„Czlówieku z teką" <.ynicznego, bez
W7.C14dnego karierowi•.:za. Ale karle
rowtcs, to nie sabotaiysta. A tak właś
nie baMzo niesłusznie - jak wykazali 
~ _; U&tawila tę postać rety
seria. 

Dyakuaje po premierach ~
ne w Łód7.kim Klubie, z udział~ ludzi 
teatru, *'11.ecmłe sprzyjają wyrobieniu 
teatralnemu widza. Jest w tym nie
w11&>llwle także niemała" zaaługa Za- • 
J'ZlłdU Ł6<hidego TPP-Il. ; 

Sprawę szerzenie w edzy o kulturze 
narodów ZSRR Zarzą•l Łócb:ki TPP-R 
tzaktuje ba:rdzo wszechstronnie. nie 
ograniczając się do d;f!km.ji nad wy
stawianymi atukwni Temu eamemu 
celowi służą wieczory uteradde, jak 
np. ostatnio 2IOl'PD110W&DY wieczór 
dyslasy}no-litenclrl z prelekcją Wło
dzimierza Slcl>odnflr• na temat ,.Pusz
kin i jego tw6n:aa6t", k~ kła-

aycznej muzyki rosyjskiej wsp61nie 
urządzane PfZeZ Filharmonię i Klub. 
Poza tym Klub organizuje dyskuSje 
nad literatUnl i sztuką radziecką w 
rót.oych środowiskach. Dyskusje te ma- . 
ją już swoją ustaloną qpinię. Nic więc 
dziwnego, że ostatnio właśnie do Klu
bu zwróclły się robotnice Łódzkich Za-

. kład6w im. F. ZUbrzyckiego z prośbą 
o ~e dyskusji nad ,.Anną Ka- . 
reniną". 

JAK TO BOBL\ 

By~ może, powiedzą niektórzy akty
wiści, że formy współpracy Łódzkiego 
Klubu ze środowiskiem Inteligencji 
twórczej nie są mów takie nowe. Bo to 

· i „Przyjaźń" o tym pisała 1 na odpra
wach w .ZG TPP-R ciągle mówią. •. 

Chodzi jednak o to, że Łódzki Klub 
TPP-R dawno już wyszedł z okresu, 
w którym tylko ,,się m6wiło". że od 
dyskusji towarzysze z Zarządu Łódz
kiego TPP-R przeazli do konkre~ej 
pracy, w której zyskali naprawdę ład-
ne rezultaty. 

Jak to ,.Łódź" robi? Naprawdę nie 
maill żadnej recepty. Po prostu aktyw 
łód*i wiele pracuje nad sobą, intere
suje Ilię Problemami nurtującymi śro
dowiska tw6n:ze. tkwi w bielących za
gadnieniach ąc1a kulturalnego, wie 
jak można wyk~ć talenty inteli
pmejl twmcz.o, a ale we w)asnym, __,.. 
~ zakresie przyjść jej z po
mocą. 

oto np. zeapół Teatru Nowego przy
gotowując alę do wystawienia ,.Łaźni" 

· potrzebował materiału bibliograficzne
go dotycqceco wYStawieoia sztuki w 

· Moskwie. Materiału dostarczył Klub. 
· Zeap6ł Opery interesuje się pracą 

Teatru WieiUdego Opery i Baletu w 
Moskwie,. pracownicy Zarządu Łódz

kiego pomagają komisji koordynacyj
nej przy Operze w kompletowaniu Od
powiednich fotoeów 1 tebtóW: 

Z dutym Uznaniem przyjął zespół 
Teatru Nowego proporzycję aktywu 
Zarządu Łódzkiego zorganizowania dla 
czlonk6w mapołu dyskusji nad wY- . 
chowawczymi wartokłami określonych 
pm;rcjl i;adzieddej dramaturgii Plat
formą do dyskmji ma być ocena do
tycbczasowej IJl'8C)' zespo1u nad wr
stawiepiem S2Jfuk radzieckich wchodzą-

• cy-eh w *ład n:pertuaru Teatru No
weeo. 

I wreszcie przejaWem żywego zainte
resowania aktywu Zarządu Łócbkiego 
problemami tw61CZI06cl, a nawet war
sztełowymi z dziedziny Ailuki, jest 
~ przez Klub CJ'ld odczy- . 
łów dla łudzi ze Arodowiska inteli-

. &encji twón:zej, o społecznej łunla:-ji 
atuki. . -

· oto pibóke najważniejsze zaglld
nienia Wllp6łpracy aktywu "Zarządu 
Łód*lego TPP-R ze środowiskiem in
teligencji . tw~j. Jeśli jednak ko
mukolwiek konieczna byłaby recepta 
to powtórzymy ją · za kierowru'klem · 
Klubu tow. Zalewską: „Trzeba ·lubić 

. swą pracę i trzeba to udowodnić ciąg
łym dnslaJnaleniem jtrj wynilt6w, nie- · 
ustannie pracując nad podÓoszeniem 
poziomu swej wiedzy". 


