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Komedia w 4 aktach J6zefa Blizh'\sk1ego w Państwowym Teatrze Polskim 

Rejent Bajdalski w sielanko· da prędzej czy później odn'esie poczet zasług Państw. Teatru Pol lanie głosu, jako g}ównego ele
wym obrazie, przedstaw .iją- triumf" Do nStarego świata" od- sk ego. Piękną oprawę scen~czną mentu podkreślenia zamaszysto· 
cym Zosię karmiącą drób nos~ się z .żartobliwym lekcewa- dał komedii M. Orski. Szkoda, ż~ ści starego azlagona. 

soplicowski, dopatrzył się krwa- żen!em, chwilami z wyrainą po· reżyser ~ dramaturg podeszli do I P. Ma'icka ffie czuła sl ę dobrze 
wej tragedii. Z daleko Wlbdtszą gardą, ale św ita mu w głow e coł tekstu z pn:f'sadnie rozumianym w roli Mańlc W koncepcj auto
słusznością w ,,Panu Damazym" więcej, gdy mówi do Antoniego: ~zacunkicm dla klasyka. Skróty ra Mańka to Kopciuszek - popy. 
można by w dzieć więcej. niż ty~· 1 ,,Bartosz zaorze, Bartosz usieje, w p'. erwszym akcie i na począt. chadło, dopiero Damazy dodaje 
ko realistyczny obraz ,,zywota , potem to wszystko samo sobie ku drugiego, skreślenia zbędnych jej otuchy i pewności siebie. W 
rejowskiego „ałowieka poczci· rośnie·- i wy to nazywac!e pra· dziś i !l ' ezr <'śnych, choć wówczas !nterpretacji p. Mal cklej, przf 
wego" ·przerzuconego w <JiuJ(fl Cfł?i" Dowód to, że Bl!z ńskl nie konwencjonalnych kwestii „na całej jej wspaniałej skali modu· 
połowę XIX wieku. · ~li~~i. był anj ślepy _ani ghichy na zja- stron e'', doskonale zresztą dają- lacji głosu bogatej w efekty a 
drugi obok Fredry, ,,l~ęn'!." na- wh:ka społeczn~ swego cz~. cych s · ~ zastąpić grą aktora - przecież oszczędnej i naturalnej 
szego \:omediop sars-twa _;,... to nie Dokumentarn~Q Z!l.~~ema do- dodałyby sztuce rum:eńców i tem w grze, MJ1f.ka swą ,,pańskością" 
tylko realista to satyryk. Przez daje ,,Pa~u Damazemu' ·ogrom- oa. Te dłużyzny pod'kreślała jesr odcinała s~e od otoczen a. 
cały czas trwania „Pan~ Dam~- na plastyka wspaniale podpatrzo cze reżyseria lo~afaują~ je na I Prawdziwym:. perełkami gry 
zego" prieśiadowały mn~e remi- nych postaci, uchw.ycony~h z . ca- kana~e, .d~ k tóre] po-:tac:e pod- aktorskiej były role pp, Feldma· 
nLscencje i analogie z „ Wilków i łym reall:zmem. zmdywidual zo- chodziły Ja~. w zabawie „"!ł cen- nówny (Tykalska) i Szydłowskiej 
owiec" Ostrowskiego. Jak tamten wanych cl n:ema1 typowvch. O mrowane~o . .~oza tym. ,J~IlY1ll fHelenka). o p. Feldmanównie 
utwór w;elkiego pisarza rosyj- ileż więcej niż „Pan Jowialski" bledem i:ezyseru p. Brv~1nsk1emu jako „charakterystycznej'' mamy 
s.kiego i ,,Pan Damazy" jest do- o tyciu i gn1clu drobnej ~lachty należv s11~ pełn~ uznan:e. Jako nie od dz ś jak najlepsze mnie
kumentem, dzięki któremu od- mówi nam ,,Pan Damazy' I : wyknnawcv rol~ pana Damazego manie. Miłą n~espodziankę za
cz ytać możemy nieubłagane I Wvstaw:enie tej arcvkomedii mnżnabv u Bry'!i ńsk;emu zar~ wdzięczamy p . Szydł~'wsk:ej, któ 
Mane-Tekel·Fares" na mocno 1 Blizińskieg„ poli.czyć należy w clć może nieco nadm erne wys1- 1 ra zabłysnęła taką prostotą, szcze 
j~ zarysowanej ścianie szlachet· l rą na wnością, bezpoi:redniośc.i 
czyzny. Trudno 8 ę r.godzić % I i wdziękiem, że trudno sobie wy-
twierdzeniem )akoby ,,Pan Da· i obrazić Helenkę inną, niż przez 
mazy'' nie był komedi' społecz.. I n ą stworzona. 
ną; a tylko „wyrozum1a~ą. i ła- , Swietnym Bajdalsl(im, Jisem-
godną satyrą'· (satyra to JUZ vrze jurystą, przewyższającym „wilk!'' 
cież funkcja społeczna), jakoby . chytrością i drapieżnością, był 
nie dość wyraźn~e rysow.tły .tę p. Daszewski. Jego to gry zasłu-
w n .m dwa światy, sta~ch 1 mło gą jest doekonałe tempo aktu 4. 
dych, pozytywistyczne] epoki Szkoda tylko. że w 1. akc e nie 
a1izińskiego. I dorównała mu p. Kalinowska w 

W ,,Panu Damazym„ pokazał roli Żegoc!ny Ich dialog, prowa· 
Bliz~Mki daleko. porunię~ sta· dzony zbyt wyraźnie 2 pomoc~ 
dium degeneracj i klruiy ziemia~- suflera, był przykrym zgrzytem 
s..ln ej. Rządzi n~ą wszechwładnif:! premierowego przedstawienia. 
pien:ądz. „Szla~on" w tej ~erze Należałoby jednak przestrzegać 
jest już tylko żalom~ rehk~rm pamięcioweg<: opanowan a roli 
dawnej jel świetnoś_ci. ~udz om przez artystę już na pierwszvm 
takim. jak Żegocina i re1ent czy przedstaw:eniu. Natomiast przy. 
Seweryn, obce .są pojęcia: honor, 

1 
znać tnebs, że p. Kalinowska w 

prawda, sprawiedl:wość . czy mi- , scenach sytuacyjnych czuła się 
łość. To ,,wilcy". A „ow eczki''- znacznie lepiej n ·ż w dialogowa- I 
to Helena i Mańka, Tykalska. po nych. , , 
trosze i epigOll romantyzmu - I Trzy pozostałe męskie role nie ! 
Antoni, ~ nawet sam Dama- nastręczały s~czeg6lniej11zych tru 
Ey, w 'k.tórym nadto ~zy- j 'dności an! też nie dawały arty· I! 

wają aię czasem drapie'.llle, stom większego pola do pooisu. 
wilcze lnstytn~y. 't Ten cynicz· Pp. Kałusk', Malatyński i Kwa-
ny „pozytyw mi Sewerytla s.kowski wykonali je bez zarzutu I 
Ila gruncie miejskim tamtych . • · 
CY.asów mia1 swój odpawiednik . Jes~ jedna uwaga· Skr~- , 
w haśle · bogaćmy aięt' z dodat- nie pap17rosa w roku 1877 jest 
lt:em „;; w~zelk~ eenę", Inny · , anachron:zmcm! , 
Awiatopogląd reprezentują ro- ! Mimo drobnych n~edociągnięć 
mantycmi młodzi, Helena i An- · ,,Pan Damazy" jest n i-ewątl.)k I 
toni, doU naiwnie W'ierz11ey w wym $Ukcesem repertuai·t. .,rym 
ideały. B~rdziej aktywnym wo- Teatru Polskiego i będzie się c:e-

1 
bee spotkanego W wydaje a!ę Szył Zll'SłUŻOJlym POWodzenieJD. I 

by~ 9ucio, Wierzy on, te „praw- (wl) 1 


