Z TEATRÓW STOŁECZNYCH

M. BAŁU GKIEGO

»DO M OTWARTY «

TE/I T R „NOWI""
Komedie Michała Bałuckiego , a
zwłaszcza - ,,Grube' ryby", „Klub
kawalerów" i ,,Dom otwarty" - deszyły się przed pierwszą wojną światową znacznym powodzeniem. I wów
czas zawdzięczały to niejako własnemu
„ ciężarowi
gatunkowemu".
Obliczone na w idza drobnomieszczańskiego, dobrotliwie, jak lekko skrzywione zwi erciadła, odbijały ob,Yczaj
mieszczański, parodiując go na tyle
tyłko, aby drobnomieszczanin mógł
pośmiać się sam z siebie, ale nie
obrazić! Satyra pobłażliwa , dobrotliwie uśmi echnięta, budzi nie tylko
sympatię, ale - nawet i rozrzewnienie...
W miarę, jak mieszczański światek
mazurów ł galopad zapa•jał się w
przeszłość , sam „dężar gatunkowy",
właściwy komediom Bał uckiego , już
nie wystare2.ał . Ż ycie poszło w rozwoju dalej, skala zainteresowań no-

woc.zesnej widowni znacznie się poszerzy~a. Niewątpliwie jest rzeczą
pożyteczną sięgać co pewien ~as _
byleby z umiarem _ do starego repertuaru, przypominać dawne gatunki produkcji teatralnej, konfrontować
obyczaj nowy ze staroświeckim. Jednakże - na ogół komedie wyciągane
z lamusa nie robią „klapy" tYl!ko
wtedy, gdy inscenizacja idzie po Er.ii
potrzeb widza nowoczesnego, a wątią
fabułę ratuje świetna gra aktorów.
Tę wlaśnie receptę stosowano po
pierw:izej wojnie równie i do ko.medU Bałuckiego. Utrzymywały tak
długo popularność , gdyż role obsadzano w nich co najtęi;szymi tuzami
a.ktorstwa.
+
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Prz.eóe wszystkim - nie uzasadnia
przecież tego fakt, że jest w stolicy
właściwie jedynym teatrem, poświę
conym t.zw. komedii lekkiej. Mono.poi
ten stwarza właśnie szersze możli
wości wyboru wśród twórczości tego
rodzaju. Poza tym - talk., jak wiele
innych teatrów powojennych - również i „Teatr Nowy" nie powinLm
lekceważyć zasady, że istotnym czynnikiem w doborze repertuaru muszą
być - siłą rzeczy - mmliwości Rtystyczne samego · zespołu tea tralnego.
W tym wypadku - bynajmniej nie
na,jlepsze!
Mieliśmy prawo przypuszczać, że
po ,,Słomkowym kapeluszu" „,Jadzi
wjowie' i ,,Porwaniu Sabinek" nastąpi wreszcie jakaś odmiana. A tu
znov1;u - dawaj ,,Dom otwarty"!
Wyciągnięto z lamusa nie byle co,
„sztuczkę" , która wymą.ga aż 20-cso~
howej cbsady! Jakiż teatr potrafi
dzisiaj zebrać tylu tuzów aktorskich
naraz, alby jakoś zgalwani zo~ć tę
starą komedię i - po zagraniu tylu
innych - uczynić · ją_ znośną do

Trudno zg adnąć dlaczego „Tea.tr prz.ełknięc!a?
' owy· • b" Z!•je E\ i'j repertuar wyłąNie pomogło
cimie na komedii m lenczańskiej, dii• kup!etaiµi,

•

~rzeładdwan i e

wstawkami

komebaletą-

wymi, przytupami, śpiewem i hała
ś1'iwą muzyką. Na nic nie zdały się
wysiłki aktorów, których większość
na pewno dało by się w innej sztuce
zaliczyć do t.zw. aktorów ,,użytko
wych", a którzy w „Domu otwartym",
wchojząc w
najzupełnie j
nieodpowiednie dla n ich role, rzecz prosta stawali się sztuc:ml, a co gorzej wręcz amaforscy. I do tego w wyrafinowany Sl,.V"ISób ' dobijali widown i ę
n1epowściągli wością

głos\l.„

Jeszcze gdyby to rozkrzyczane
przedstawienie wpadło na nas z n ienacka, po wielu latach - po raz
p ierwszy, z pewnością bawiłaby nas
t.zw. ,,atmosfera środowiska" , rozśmieszał styl mebli i tańców, fasony
ubrań i sukien, czy też zbankrutowany, muzealny obyczaj. Ale wszystkie te stare rzeczy oglądaliśmy już
w „Teatrze N OWYM" tyle razy, że
aż zatraciły jakąkolwi ek, poza nużeniem, 7Jjolność oddziaływania.

Pisząc to wszystko zaffiiast recenzji , uprzejmie prosimy P .T . Dyrekc j ę
o łaskawą zmianę - ścjślej: unowocześniente reperłuana.
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