
ku 1883 miała długi szereg wy
konawców, niekiedy wprost 
wspaniałych, Zbogacila się o nie 
byle jakiego odtwórcę. Ten wo
dzirej zmienił się tu w !anaty
ka swej sztuki, a jego „Rrrrą!" 

f,9_ilAQ PoZostanie dla nas nieodparcie 
'1 'i-u komiczne i niezapomniane. 

I 

MIŁY DOM WARIATOW t X~ SPANIALĄ figurą za:r.dros 
l'l' nęgo m~a. posiadajl\cego 

awój system tropienia niewier
nej żony, stworzył Chmielewski, 
a Luczycka jako jego „urocza" 
Pulcheria wykazała wielki ta
lent chrakterystyczno - grotes
kowy. Z kolei wyJ!czyć należy 
drug(\ znakomicie komiczną pa
rę, skladaj(\cą się z !Perzanow-

„Dom Otwarł~ Bałuckiego w Teatrze Now m 

P ATRmMY dzisiaj z 'Pe!"• 
1pektywy 1ze4ćdzl.esl~u 
lat i co wai!niej.sza z per

~ktywy całkowicie zm.ie:Uo-
nych stosunków &Połecznych na 
środowisko ,,Domu Otwartego". 
Na mieszczański aal<m, do któ
rego ma.tki przyprowadzają cór 
kl na bal, jak na targ, pilnie ba 
ezll.C. cr,y towar się podoba i cie
s;ząc się, gdy lta.ndydat na kup
ca zechce eo z b1"&a obejrzeć 
(przepraszam bardzo, chciałam 
napisać, zechce z córeczką po
tańczyć). Na owe damy, dla któ 
rych wykładnlld.em ~azywane
go im szacunku jest miejsce na 

<\ kanapie. Na owych męiżc:zym. 
którzy na balu dzielą, idę na 
dwie krutegorie: nieważnych t.o
natych (już zajętych) i „mło
dzież" C choćby mieli po <Żer
dzieści lat). Na cały ten dla nas 

:?' już dzisiaj na szczęście tylko 
· śmieszny, zatęchły światek PY
„ chy l~ej bez szerszeg'O spoJ 

rzenia na łwiat, bez perspek
tyw, kwaszący się we własnym 

..., sosie. 
"J 

To był Jego świat 

A LĘ Michał Bałoold, który 
nam ten światek ukazał był 

w całltlem [nnym niż my polo
teniu. On znaj<!ował aie w sa
mym środku tego •wiata. On 
bywał w ~Ich domach, gdzie 
po przymusowej pracy biurowej 
panowie nie mieli innych zain
teresowań, jak partyjka sza
chów, <:I.'/ ploteczki w kaw1a.r
n1, JldZle kobiety trawiły cza.a 
na czeka.n!u na m~a i łowieniu 
chłopców, a gdy już tego m~:ta 
i.dobyły, nudziły się, czekając ~ 
powroci z biura c:zy skończy 
partyjkę. On znał Q.sobiścle taJ<ie 
plotkaTy, jak Ciue!umklewiczo~ 
wa, takich zazdrosnych „roga. 
czów", jak Wicherkowski, ta
kich smętnych aptekany i 
prowincji jak Fujarkiewiez i ta 
k!ch wodzirej6w, jak Fikal11kt. 
Oi wsrzysey ludzie żyll w jeg1) 
najbliższym otOC'LenLu i zapew~ 
ne obraziliby si~ śmie1'tetlnie, 
ujrzawszy awe kairyk!lltury na 
IC~. 

Dzl!rlaj dla nu ta wesoła, 
łalU".Zą.Ca sio dowcipem komedia 
Balucklego 3-t znakomifym 

zwierciadłem owych na szcze
icie minionych „dawnych do
bryeh cea.sów", i któryeh ~mie
jemy aię szczerze i na iłos. 

Wkładki 

A DLATEGO wydaje mt fie, 
że pnedSltawienie „Domu 

otwarteio" na ~tórym tak br.i• 
tn:le ba.Wilmy sit w 'l'eatrze No
wym może zyskało iby jes21CZe na 
tym, gdyby nie zostało okra.sz.o 
ne operetkowymi W8'tawkami. 
Stara piOilenka, moledyjnie wpa 
dająca w ucho jeat barozo mihl 
oodobti, ale powtarza.nie tekstu 
komediowego w foimie kupletu 
operetkoweio wydaje mi li~ w 
tym W>"P&dku całldem zb)'!tecz
ne. 

Ta sama uwaaa dałaby .to ,.,a 
1tosować do wkładek baleto
wych, które 1ame Pll'7.eZ sio o
rr<>m.nie udano, tutaj raz.bija.Ją 
harmooię widowiska, P\"ZYćmię
waj~ niejaiko Jeio 1atyry-czny 
charakter. Ro7.ochocony koro
wód słutby, akłada.jącej sio z 
azyk;ownych Pokojówek i wy
kwintnych lokajóW puowalby · 
rac:zej do jaJdeaoA ary1tokraty
C2llego zamku, nit do mieszczan 
sldego mieszkanka, gdzie prze
c~ jak to wynika z komedii, z 
okazjl balu musiano wynajmo
wać kelnerów irewitauracyjnych 
w wytłusze20nych frakach. 

Retyserka I aktorzy 

TO W~Yi1tko są tylko uwaig1 
ubo~e. bo przecie~ przoo 

stawienie bawll na.$ 1stotinie. 
Składają sie na tę zabaw~. 
p.róc:z niezawodine~o dowcipu Za 
łuckiego dwie okoliczności: 
świetna reżyseria Perzanowskiej 
i znakomita wprost gra niektó
rych wykonawców ról. 

Penanowska mistrzyni w re
al!styC"inym ujmowaniu PQStacl, 
tutaj popiaa}a s1ę znakomicie ja 
ko mistrzyn1 grot~ski. Ru$zala 
spra.wnie I>Ostaclaml, niczym 
Obrazcow swymi k\lldełl\arni, 

A. tłt p0sitacie? Na Pi0l'W$ZY 
Dlm WYibil sie Bogiicki w roli 
F:lk•lslde~o. :PQsta.ć Fikalskiego, 
która od pierw~go PI'Zelltta
wionlJ ,,Domu Otwarteao" w r 

skiej w roli CiCJUCiumkiewiczo
wej i ,,kameralnego". Edwarda 
Fertnera jej załmkanego mał
żoinka. Z córek, wystavvionych 
na targ malżeń!1ki, wyróżniła S'ie 
Jruraaówna, jako wystraszana 
zidiociała Miecia. 

Ze scen baletowych !licznych 
choć całkowicie oderwa•nych od 
samej komedii naileży wyróżnić 
prawdziwy talent i urok Mar.I.i 
Krzyszkowskiej. ~Y jej ta
niec to przyjemnoM dla widza. 

Dekoracje i kostiumy znako
mitego artysty Szancera morl.e 
zbytnio ~y w kierunku a-ro
teski. Wystarczyło by chyba bar 
dziej reaJ.Uiltyeme ukazanie śmie 
aznostek mody mieszczańskiej. 

„DO!Ill otwarty" mimo a mod:e 
dla·tego, że stal się na scenie 
Teatru Nowego potrosze domem 
wa.rjatów będzie się cieszył dru
gie tygodillie świetnym PoWodze 
nlem. 


