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W okół twórczości Michała Baluckiego (1 837-1901) narosło 
mnóstwo kontro '1ersyjnych opinii. Należał do tych pisarzy, 
którzy za życia doznali pelnej sławy i jednocześnie gorzkie
go upokorzenia. Cieszył s i ę ogromnym powodzeniem zwłasz

cza w pierwszym okresie swo jej pisarskiej działaln ości . Był 

leż zjadliwie atakowany przez współczesnych krytyków. 
Zwycięsko konkurował w konkursie literackim z Norwidem 
(1873) . Zarzuty i ostre słowa krytyki, jakie kierowano pod 
jego adresem, sprawiły, że pope łni ł samobójstwo. 

Bez względu na sądy znawców i koneserów sztuk i Bałuc

kiego cieszyły się dużym wzięciem na scenie. Były grane za 
życia i po śm ierc i pisarza. Weszły na trwałe do r eper tuaru 
polskiego tea tru i dziś stanowią j uż klasykę. Boy wyznaczał 
im miejsce w i alrze ludowym, Szaniawski domagał się 

uznania autora K'LUBU K AWALERÓW znakomitym kome
diopisarzem. Nie ma chyba teatru w k raju, który nie grałby 

Bałuckiego. 

Autor RADCÓW PANA RADCY pozos tawił ponad 30 
utworów scen icznych. W początkowym okresie dał się poznać 

jako pisarz o społecznych zainteresowaniach (szczególnie w 
powieściach), później uprawiał przede wszystkim komedię 

obyczajową. Prof. dr Irena Sławińska w Posłowiu do PISM 
WYBRANYCH Micha ła Bałuckiego (Wydawnictwo Literac
kie, 1956} napisała. że ,. w okresie szczytowej twórczości 

ostrość, jaskrawość i celność satyrycznego cięcia przywołu ją 

na myśl nazwisko Gogola". Nie miał takiej s iły i dr pieżnoś 

ci satyrycznego widzenia jak Zapolska, a le dobroduszność 

humoru zapewniła mu wytrwałych zwolenników. 
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Prof. Sławińska we wspomnianym studium, które jest naj
bardziej miarodajną i wyczerpującą wypowiedzią na temat 
twórczości Michała Bałuckiego, zastanawia ię, na czym po
lega sila komizmu jego sztuk. Autorka wskazuje kilka ele
mentów stanowiących o komizmie: prawo usztywniania, pa
ralelizm postaci i sytuacji, ostre zestawienie. ironia drama
tyczna, komizm słowny. Podkreśla „bogactwo i różnorodność 
artystycznie celnego komizmu, wiążącego slowo z syllLlcją, 
z postacią mówiącą i satyrycznym zamierzeniem sztuki'· . 

DOM OTWARTY Bałucki napisał w 1883 r. W tym sa
mym jeszcze roku sztuka doczekała się pięciu premier. Wy
stawiły ją teatry : Krakowa, Lwowa, Lublina, Warszawy 
i Poznania. 
Zauważono, że po Fredrze i Blizińskim najgłośniej śmiał 

się Bałucki. 
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O TWÓRCZOŚCI 
MICHAŁA BAŁUCKIEGO 

Jeszcze dzisiaj dziala ich (sztuk) szczera, samorzutna sita ko
mizmu, wywołująca łatwy i szeroki §miech, w k tórym nie 
ma iólci, a jest za to optymizm i trafiająca w upodobania 
szersz11ch warstw pobłażliwość. 

MARIAN SZYJKOWSKI, 1921 

Do dziś komedie Bałuckiego mogłyby stworzyć podstawę re
pertuaru w teatrze ludowym, gdybyśmy mieli ten teatr, tak 
potrzebny a tak zagadkowo uśmiercony przez jego lekarz11 
i opiekunów. 1 

TADEUSZ BOY-ZELE~SKI, 1921 

A ( ... ) humor to jest właśnie st y Z Bałuckiego. 

TADEUSZ BOY-ZELENSKI, 1924 

(. .. ) twórca lokalnej farslJ krakowskiej o znacznym zasobie 
humoru Michał Balucki. 

JULIUSZ KLEINER, 1931 
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Pietyzm dla Baluckiego jest śmieszn11. 

JERZY ANDRZEJEWSKI, 1935 

Bałucki to żywioł sceniczny, wiedziony jasną precyz11jnq 
intuicją twórczą. 

STEFAN FLUKOWSKI, 1947 

Michal Balucki ( ... ) czeka do dzisiaj na tego, który by wresz
cie bez wielu lękliw11ch zastrzeżeń powiedzial wyraźnie, że 
to komediopisarz znakomity. 

JERZY SZANIAWSKI, 1956 

(„.) łagodny humor Baluckiego w odniesieniu do atmosfery 
Ciaputkiewiczów czy 2elskich wzięto za pochwalę drobno
mieszczaństwa, którego w intencji Bałuckiego wcale nie re
prezentują ( ... ) 

Na pewno zbyt uproszczonym rozwiązaniem byłaby etykietka 
„postępowy" czy „wsteczny", zwłaszcza że stanowisko ulega 
w11raźnym przesunięciom. We wcześniejszych latach pisarz 
widzi ostrzej konflikty i kierunek procesów, w póżniejszych 
- próbuje jakby je zatrzymać i zalagodzic. 

IRENA SŁAWIŃSKA, 1956 

Wierniejsza Baluckiemu okazała się publiczność. Lubią go 
także teatry., bo też kapitalnie umiał stawiać role, w któ
rvch zaznawali powodzenia nasi najwybitniejsi aktorz11. 

STANISŁAW MARCZ,AK-OBORSKI, 1964 
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(Michal Bałucki) rozpoczql swq twórczość od komedii saty
ryc:.nych z aktualnej problematyki społecznej i zdezakttiali
:.owanej razem z nią. Dopiero utwory, pozbawione owego 
piętna ingerowania we wspólczesność, jej oceniania i wska
zywania dróg naprawy, takie jak „Grube ryby'' (1881), 
„Dom otwarty'' (1883) oraz „Klub kawalerów" (1890) :zacho
u·aty swq sceniczną aktualność po dziś dzień i stanowią 

trwale pozycje polskiego repertuaru. 

JANINA KULCZYCKA-SALONI, 1974 

Zespól aktorski w czasie próby DOMU OTWARTEGO 
(marzec 1975) 



1872-3 

KOMEDIE BAŁUCKIEGO 
NA SCENIE LUBELSKIEJ 

R ADCY PANA RADCY 
1899-1900 

1900-1 

1909 

DOM OTWARTY 

KLUB KAWALERÓW 

DOM TWARTY 
GR BE RYBY 

1913-14 . 

1924-5 

1925 

3X1944 

11 Il 19ł7 

KLUB KAWALERÓW reżyseria - Andrzej Lele-
w i cz 

DOM OTWARTY reżyseria Józef Grodnicki 
dekoracje - Makojnik 

KLUB KAWALERÓW reżyseria - Józef Grodnicki 
dekoracje - Makojnik 

GRUBE RYBY reżyseria - Maksymilia n Chmie
larczyk 
scenografia - K. Kulecki 
muzyka - .Jerzy Sliwa 

DOM OTWARTY reżyseria - G. Błońska 
dekoracje - Jerzy Torończyk 
kostiumy - Danuta Zagrodziń
ska 

3 Xll 19'7 
KLUB K AWALERÓW reżyseria - Czesław Strze

lecki 

10 IV 1975 

scenografia - Jerzy Toroń
czyk 

DOM OTWARTY reżyseria - Józef Słotwiński 

scenografia - Teresa Targońska 
choreografia - Barbara Fijewska 

W czasie próby (maTZec 1975) 
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MICHAL BALUCKI 

DOM O łfW ARTY 
Komedia w trzech aktach 

Reżyser J ÓZEF SŁOTWIŃSKI 
Scenograf TERESA TARGOŃSK 
Układ choreograficzny BARB RA FIJEWSKA 

WŁADYSŁAW ŻELSKI, urzędnik banku 
JANINA, jego żona 
KAMILIA, jej siostra 
TELESFOR, ich wuj 
ADOLF, narzeczony Kamili 
ALFONS F IKALSKI 
WICHERKOWSKI 
P ULCHERIA, jego żona 
CIUCIUMKIEWICZ, archiwista 
KATARZYNA, jego żona 

TECIA l 
MIECIA 
MUNIA ich córki 

LOLA 
WROBELKOWSKI 
FUJ · RKIEWICZ 
MALINOWSKI 
BAGATELKA 
FRANCISZEK, służący 
LOKAJ 

I() 

OBSADA 

Asystent reżysera ROMAN KRUCZKOWSKI 
Kierownictwo muzyczne MARIAN CHYŻYNSKI 

ROMAN KRUCZKOWSKI 
BARBARA WRONOWSKA 
ANNA ŚWIETLICKA 
MARIA DROZDOWSKI 
PIOTR SUCHORA 
ZBIGNIEW SZTEJMAN 
WALDEMAR ST ARCZYŃSKI 
ELŻBIETA ŚWIĘCICKA 
RYSZARD KOLASZYŃSKI 
NINA CZERSKA 
BARBARA KOZIARSKA 
ELŻBIETA SKRĘTKOWSKA 

• • * 

STANISŁAW STOJKO 
WITOLD ZARYCHTA 

STANISŁAW :MALESZEWSKI 
„ „ • 



NIKT TAK NIE POTRAFIŁ 
BAWIĆ„. 

R eżysera Józefa Slotwil1skiego nie musimy przedstawiać. 
W ostatnich latach reżyserował na lubelskich scenach kil
ka sztuk. Widzieliśmy jego WIECZÓR TRZECH KRÓLI 
Szekspira i FIRCYKA W ZALOTACH Franciszka 
Zabłockiego w teatrze im. Osterwy oraz RÓŻE STAMBU
LU w Operetce. Nazwisko J ózefa Słotwińskiego jest jednak 
znane przede wszystkim z telewizji. Je t on założycielem 
i reżyserem telewizyjnej Kobry, przez wiele lat był naczel
nym reżyserem Teatru Rozrywki , a od pięciu lat peł ni fun
kcję reży era odpowiedzialnego terenu w polskiej tv. 

- Początkowo zajmował się Pan prawie wyłącznie tea
trem telewizyjnym. Od kiedy datuje sic; Pański flir t ze sce
ną? 

- Stażem jestem najstarszym reżyserem w polskiej tele
wizj i. W początkowym okresie ograniczałem się do teatru 
sensacji, później przeszedłem na klasykę w telewizji i roz
rywkę - teatr komedii. Moimi nauczycielami byli znakomi
ci reżyserzy Karol Borowski i Emil Chabrowski. W ich te
atr ze byłem kierownikiem literackim. Po ich śmierci podją
łem współpracę z kilkoma teat rami w kraju. Robiłem sztu
ki w teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach , w Olsztynie, 
w teatrach krakowskich, ale przede wszy tkim w Warszawie, 
gdzie reżyserowałem w teatrach Klasycznym, Powszechnym 
i Rozmaitości. Z Lublinem jestem związany właściwie od 
czter eh lat etatem. 

- Dlaczego wybrał Pan właśnie DOM OTWARTY Bału
ckiego'? 

- Rzeczywiście takie pytanie mogą stawiać mi widzowie. 
Dlaczego podjąłem się sztuki mało ambitnej? W Polsce jest 
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gwałtowny brak rozrywki, a ludzie łakną jej po ciężkim 
dniu pracy. Można zwalić winę na dyrekcję teatru, że nie 
wymyśliła niczego ciekawszego. Ale z drugiej strony nikt 
nie potrafi lak bawić jak Balucki. Aktorom również należy 
się coś od teat.ru. Ktoś może więc postawić zarzut, że Sło
twiński szukał latwego fektu. Również takiego łatwego efe
ktu przed dwoma laty szukał Jerzy Kreczmar w Krakowie 
i na Wybrzeżu. Bałucki należy dziś do klasyki teatralnej. 
Chociaż DOM OTWAR Y jest najbardziej rozkojarzoną sztu
ką wewnętrznie, o bardzo słabej dramaturgii, to jednak jako 
zabawa stanowi dużą awanturę teatralną dającą reżyserowi 
wszelkie możliwości inscenizacji. Rzecz jasna, że męczymy 
się nad historycznym aktem II, który pan Mich a ł potrakto
wał jako szkic do scenariusza, a n ie jako tekst komedii. Je
żeli wyjdzie z tego coś sensownego, to będzie to zasługą ca
łego zespołu aktorskiego, bardzo gorącego ze ·polu i bardzo 
oczekującego serdecznośc i ze strony widza. 

Chwila reżyserskiej zadumy Józefa Słotwińskiego 
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- Jak Pan ocenia l u belską publiczność i w ogóle sytua
cję naszego teatru? 

- To jes t niebezpieczne pytanie i trochę przekorne, bo 
jeżeli powiem, że jest tu bardzo wdzięczna publiczność, to 
każdy kto przeczyta, zarzuci mi zwykłą kokieteryjność , na
tomiast jeżeli powiem prawdę, to - być może - niektórzy 
lubelscy widzowie się obrażą. Osobiście wydaje mi się, że 

Lublin nie jest miastem teatralnym. I cały czas dziwię się 
dlaczego. Olbrzymie środowisko akademickie i kulturalne. 
Mam wielu znajomych w Lublinie, którzy mówią mi, że do 
teatru nie chodzą, bo nie warto. A znasz ten teatr - pytam. 
Wtedy pada odpowiedź - nie. Myślę, że w tej chwili jest 
już lepiej pod tym względem. Gustaw Holoubek bardzo sobie 
np. chwalił lubelskie przedstawienie ZABOBONU w reży

serii Jerzego Rakowieckiego. Nie brakuje zainteresowania 
spektaklem Lidii Zamkow KOMU BIJE DZWON. Lubelski 
teatr nie jest zlY, ale lubliniacy o tym nie wiedzą. Chyba 
należałoby podjąć jakąś kampanię na rzecz rzetelnej popu
laryzacji teatru, który będzie się wtedy cieszył powodzeniem 
wśród widzów, gdy ci ostatni będą się na teatr snobowali. 

- Bliskie sąsiedztwo Warszawy wpływa na kryteria oce
ny i większe wymagania wobec rodzimej sceny.„ 

- Tak, na pewno bliskość stolicy jest tu poważnym argu
mentem. Drugim powodem takiej sytuacji jest teatr telewi
zyjny. Ale w Lublinie są całkiem niezłe przedstawienia, 
choć nie ma tu w gronie aktorskim oszałamiających nazwisk, 
które by swoim gwiazdorstwem przyciągały publiczność. 
Funkcja teatru jest ustalona. Nie chodzi o to, aby robić bom
by teatralne, ale należy robić teatr, który będzie środ
kiem pomocniczym w kształtowaniu postaw ludzi, społe
czeństwa. Tego nie załatwi jedno najlepsze przedstawienie, 
które obejrzy kilka czy kilkadziesiąt tysięcy osób. Musimy 
na pewno dbać o wielkie przedstawienia, o wydarzenia te
atralne i powinniśmy popierać wybitnych, ale rola teatru nie 
polega na kilku wybitnych, lecz na kilkudziesięciu dobrych. 
I w Lublinie można byłoby wystawić jeszcze jedno WESELE, 
które byloby kolejnym wydarzeni m i ciekawostką teatral
ną ściągającą notabli teatralnych i koneserów sztuki z War
szawy. Ale czy o to chodzi? Czy tym wydarzeniem przeko
namy ludzi do teatru? W moim głębokim przeświadczeniu 
teatr w Gorzowie jest tyle samo wart co Teatr Narodowy 
w Warszawie. 
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NINA CZER KA 

R ozpoczętą w teatrach muzycznych Warszawy karierę 
Niny Czerskiej przerwała wojna. Okres okupacji wy łączył 
aktorkę z pracy w teatrze. Na scenę powróciła dopiero po 
wojnie i to we Wrocławiu. Należy do tych aktorów, którzy 
swój zawód wiążą z ciągłymi peregrynacjami. Przed pr~y
jazdem w 1959 r. do Lublina grała na scenach Białego
stoku, Wybrzeża i Rzeszowa. Po kilku latach pracy w tea
trze lubelskim wyjecha ł a znowu do Białegostoku, aby po
wrócić do Lublina w 1968 r . Dziś powie: 

- Jestem warszawianką, ale czuję się już na pół lubli
nianką. 

Ze swoich licznych ról Nina Czerska mile wspomina takie 
postacie sceniczne jak Puk ze SNU NOCY LETNIEJ, Alina 
z BALLADYNY, Dalia z FANTAZEGO, Maryla i Gospodyni 
z WESELA. Grywała w komediach muzycznych, lubi Fre-
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drę. Z r epertuaru fredrowskiego grała m. in. Anielkę w DA
MACH I II ZARACH i Szambelanową w PAN U JOWIAL
SK IM. 

Lubelscy widzowie zapewne pamiętają aktorkę z wielu 
sztuk. Występowała m. in . w PRZEPIORECZCE Żeromskie
go (z Mach ul skim), w OPERZE Z A TRZY GROSZE Brechta 
grała Ce li ę . Widzieliśmy ją w FLIPI E I FLAPIE, a teraz w 
D OM U OTWA RT Yl\1 gra Katarzynę. 

ELŻBIETA SWIĘ ICKA 

kończyłam Studia Teatralne Slrachockicgo w Warsza
wie, jestem uczennicą klasy wokalnej Wiktora Bregy. Debiu
towałam w Lubelskiej Operetce, a później występowałam w 
Teatrze Operetkowym w Warszawie . 

- W ilu rolach Pani grała? 
- Obliczyłam dokładnie - w 57. 
- A w jakim przedstawieni u występowala Pani najwię-

cej razy? 
- P ewnego rodzaju rekord pobiłam w l\URANDOLINJE 

Goldoniego. Gralam w tej sztuce 539 r azy w pięciu teatrach. 
- Jedn ym słowem lirandolina znudziła Panią dokumen

tn ie ... 
- Wcale n ie, przecież zawsze byl inny zespół, reżyser i 

partner narzucali nową koncepcję spektaklu. A poza tym 
bar dzo lubię Mirandol i nę. 

- W jakich teatrach pracowała Pani? 
- Poza Warszawą i Lublinem w teatrach w Szczecinie, 
zęstochowie , J eleniej Górze, Koszalinie i Białymstoku. 
- Na swoim koncie aktorskim ma Pani kilka realizacji 

film owych ... 
- Tak, grałam w czterech filmach: TRZY K OBIETY, 

PINGWIN, ROZWODÓW NIE BĘDZIE oraz PIEKŁO I NIE
BO. 

- Jaką swoją rolę zalicza Pani do najciekawszych? 
- Bardzo mile wspomina m MARIĘ STUART Słowackiego, 

NORĘ Ibsena, .Ha nkę w GŁUPIM JAK BIE czy Luizę w 
INTRYDZE I M1ŁO$CI. 
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Dodajmy, że Elżbieta Święcicka za kreację Violi w WIE
CZORZE TRZECH KRÓLI uzyskała I nagrodę na Festiwalu 
Teatrów Polski Północnej w Toruniu. 

WALDEMAR STARCZYNSKI 

Waldemar Starczyński startował w teatrze opolskim pod 
okiem Krystyny Skuszanki. P od jej wpływem rozpoczął s tu
dia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i F ilmowej im. 
Leona Schillera w Łodzi. P o ukof1czeniu studiów w 1960 r. 
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zadebiutował na łódzkiej scenic teatru 7,15. Następnie pra
cował w teatrach w Opolu, Gdańsku , znowu w łódzkim Tea
trze im. Jaracza (przez 5 lat). W lubelskim teatrze gra już 
3 lata. 

Do swoich aktorskich osiągnięć Waldemar Starczyński za
licza m. in. rolę Matkobójcy w K OLEDZE Simmla, Karola 
Grobera w SKANDAL W HELLBERGU Broszkiewicza, 
Freda w LADACZ 'ICY Z ZASADAMI Sartre'a, Julka w 
ODWETACH Kruczkowskiego, Mazepy, JASNIE PANA Nl
KTA w· Lope de Vegi, Wołodyjowskiego w adaptacji sceni
cznej OGNIEM I MTECZEM czy Makarego w GWAŁTU CO 
SIĘ DZIEJE. W Lublinie Starczyński grał w MATCE Gor
kiego, SKIZIE Zapolskiej i STARYM DOMU Kazimierza 
Brauna. 

- Naj bardziej sprawdziłem się w rolach komediowych, 
ale dla mnie osobiście największym przeżyciem były role 
Kaprala Burego w PIERWSZYCH KROKACH Pasternaka 
i Nieznamowa w NIEWINNYCH WINOWAJCACH Ostrow
skiego. 
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Inspicjen t 

Suiler 

- STANISŁAW MALESZEWSKI 

- El..ŻBIETA PETRYKAT 

Realizacja akustyczna - STANISŁAW PAWLUK 

Operator dżwięku - ANNA PIASECZNA 

Kierownik techniczny - MARIAN GĘBALA 

Kierowniczka damskiej 

pracowni krawieckiej - ZOFIA ŁADNIAK 

Kierownik męskiej 

pracowni krawieckiej - ZENON MORSZCZYZNA 

Kier. prac. szewskiej - STANISŁAW KUNA 

Rekwizyty - ZBYSZEK PIETRZAK 

Peruki - MARIAN MARZYCKI 

Pracownia modelarska - JADWIGA MARKOWSKA 

Kier. prac. malarskiej - ROMUALD LEMA'fl'SKI 



W REPERTUARZE 

ALOJZY FELINSKI 

BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA 

JAN NEPOMUCEN KAMIŃ'SKI 

KRAKOWIACY I GÓRALE 
czyli 

ZABOBON 

ERNEST HEMINGWAY 

KOMU BIJE DZWON 

- ~-

W PRZYGOTOWANIU 

IWAN TURGENIEW 

MIESIĄC NA WSI 

Cena: 3 zł 
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