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„~om otmartg''· Bałuckiego 
w Teatrze Nowgm I • 

lepiej jest urządzać bale, czy tez 
lepiej siedzieć samemu w domu, 

T EATR NOWY powinien zmienić tania i utrwalania ludzi w kilku dz1ś się nie zastanawiamy i tak 
nazwę i ogłosić się teatrem k11rykaturalnych rysach, dzięki cze- me mamy gdzie gości przyjmowac. 

„fin de s1ecle'u'·. Wyspecja.uzowai mu komedie te śmieszyły 1 dzięki Natomiast kiedy w tym ltrakowsko
ait: bow1em w sztukacn z konca ze- cz1::mu były polem do popisu dla mieszczaiisKim domu po calym roz
szlego wieku, w pomnażaruu 1 uno- aktorów. gardiaszu zapanowała znowu - u 
wocześruaniu roznych „smaczkow·' Z tym wszystkim mocno już jed- rlałuck1ego i u Perzanowskiej -
z tamtych czasów i raczy nas Jed- nak wyblakły i bardzo są odległe czarująca idylla z grą w szachy 
Dll za di·ugą komedią z „anno 11:100" od spraw naszych czasów. Trxeoa w jednym kącie, a z grą na t>ziery 
z przylegwsciami. Jest to trocnę by im chyba dodać przez jakąś od- n:ce na fortepianie w drugim, 10 
,Rcie uiatwione". Sam ten temat powiedmą mscenizację bodaj trochę za taką idyllę c.ziękujemy i w •>sta
ma taki ładunek śmieszności, że pazurów - choćby wbrew zamie- teczności wolelibyśmy juz na ·.vc.t za
musi wywoływać na w1dowDJ weso- rzen.om autora - aby mogły dziś jęcie Fikalskiego. Na te wszystkie 
łość. Owe stroJe, krygowarue s1~ żywiej zainteresować. Inscenizacja sprawy trzeba dziś patrzeć troenę 
pcuderyJne zak!amama czy kaban:- i:;t. ł'erzanowsluej nie poszla po tej z ukosa, bo inaczej powstają przy
klwe „szaleństwa", no i si;are „mu- linii, ale posłużyła się wspomma- kre pomyłki. A l\iuląrczyk wł<1~me 
ąc2ki ton.}(" - są same przez się nym, wyprobowanym już w Teatrze pokazał, jak można stworzyć po
nieodparc1e zabawne. Jeżeli wszyst- Nowym, sposobem. W takim ujęciu stać komiczną nawet przy bnrc!zo 
ko to jest jeszcze dowcipnie UJęte, „Dom otwarty" napęczniał niesamo- nikłym w tym kierunku ~ ~kście. 
może być dobrą zabawą. Raz lub w1c.e naJróżniejszymi przybudówka- Dał świetną karykaturę :s!m:ą<'ego 
dwa razy. Jednakże zbyt często po- mi i wstawkami, swą Wkłą tresć Frnnciszka. 
dawane zaczyna trochę nużyć i sta- zagubił w całej masie ornamentow Bo karykatury też były w ty;n 
je się monotonne, jakoże obraca się i w sumie został rozdęty do i·oz- przedstawieniu „Domu otwanego", 
ciągle w tym samym kręgu spraw miarów całkiem zwyczajnej i bar- nie tylko zoologiczne typy wyfra
i ludzi. Przy tym aktorzy z koniecz- dzo hałaśliwej operetki. Jak w ope- czonych „dżentelmenów" i panien 
oości zrośli się ze swymi ciągi.e ta- retce znajdziecie tam po trosze Cmcmmkiewiczównych (ich mamd 
IWni samymi rolami, tak, że na wszystkiego. Jest muzyczka za sce- Iii. Perzanowska znów odbiegała oJ 
czwartej czy piątej premierze wy- ną i przed sceną, przygotowana nich stylem gry), ale przede wszyst
daje nam się, iż ciągle jesteśmy na p1·zez 'l'. Sygie,yill;lóe&'o, ale miej- kim F1kalski. A. Bogucki w tej roli 
tym samym przedstawieniu. Wraże- cami, zwłaszcza w pierwszym i trze był nie tylko duchem balu, ale 
nie jest tym silniejsze, że śro<łki im akcie, męcząco niepotrzebna i i całego przedstawienia. Grał .K.~1-
inscenizacyjne wszystkich tych pn.!.~ iamująca tempo komedii. Jest do- koma uproszczonymi rysami jak 
atawień 8'ł bardzo podobne, opie!J!- I konały ba1ec1K, w którym triumfy w karykaturze, ale doskonale, z za
jące się na pewnej określonej re·· ś,v.ęci Ki-zyszkowika i Wójclkow- wrotnym tempem i swooodą. · 
cepcie, według której ze starej i t.d. Baletowy prolog daje dowcip- Słowem, prawie w~zyscy grali do- I 
często zwietrzałej ramoty przygvtu- I ny obrazek ówczesnego Krakowa brze, ale całość się jakoś rozłaziła. I 
wuje się nową komedię muzyczn~ Jla tle kościoła Mariackiego i Su- Trudno nie przyznać jednak, że , 
ezy operetkę. I k~ennic, w którym do ko~pletu ty- w tej całej mieszaninie było sporo 
Bałucki niewątpliwie nie sklasycz- pow z tego s~no:vn;go miasta bra!c momentów szczerze wesołych, a to 

ruał do tego stopnia, by go nie wy- I chyba tylko Jakichs kontuszowy~n 1 dzlęki zarówno Bałuckiemu, jak i re
padało poddać takim zabiegom od- Polonusów, może zresztą dlatego, ze żyserce, której udało się kilka kC'n
mładzającym. Jego komedyjki, z to_ .k?media mieszczańska.- Ale oczy- ceptów teatralnych. 
których tylko bardzo nieliczne prze-\ "':"18cie_ bez teg_o prologu obeszło by Nie udały się natomiast dekoracie 
trwały próbę czasu, obracały się , się tez zupełnie .dobrźe. , W zespole .J. M. Szancera, jak i - przeważ
- mieszczańskim światku krakow-

1 
Tea. tru N_owego 3est. Chor Czte.re_ch '"' d od nie - kosliumy tegoż. 

skim, podpatrywały różne śmieszno- Asov:, więc zatru mono g? spie- AUGUST GRODZICKI 
ici ludzkie w sposób łagodnie po-1 wam~m wesołych kupletow przed 
błażliwy, daleki od jakieJkolwiek trzecrm aktem. . . -oOo--
r;gryźliwości czy ostrości spojrzenia. Taką samą mieszanmę mamy 
Bałucki patrzył na sprawy miesz- i i w grze _akt~rów .. Miejscami ma NOWY NUMER 
czańskle jak typcwy ,mieszczanin, 1 się wrażenie, ze rez~serc~ chodziło 
ale miał niewątpliwy talent do chwy o zachowania rodzaJowosci obrs2;- ZJC~a 

ków obyczajowych, a miejscami I » ~ 
przedstawienie wpada znów w zde- . 7 • . , 
cydowaną farsę. Farsowy. - i to ;N~w~ P~~róJny nu~1er „ .... ycia ~~o 
kapitalnie farsowy - był 3ako - 1 w1ansk1ego przynosi na wstę;ne 
ciurnk1ewicz · sekr 
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