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Konstanty Ildefons Gałczyński 

PAN BAŁUCKI 

Moi drodzy, po parę kroków przed teatrem 
wpatrzona nieruchomo w kołowrót spraw ludzkich, 
pod wietrzykiem wiosennym i zimowym wiatrem 
sto i rzeźba, a rzeźba ta to pan Bałucki. 

Mój Boże, jak to dawno, dziew i ęćsetne lata, 
mieszkanko przy Floriańskiej komiczne ogromnie, 
jak stare fotografie, coś z innego świata, 
biblioteka dawności i muzeum wspomnień . 

Ten świat, o którym tylko książka mówi: znam go, 
przeminąłby jak tyle innych błazeństw ludzkich, 
gdyby go w noc natchnioną w sercu swym nie zamknął, 
jako w szkatule złotej, dobry pan Bałucki; 

ąo dobry był. Jak anioł. Jak chimera. 
Slepcom, grajkom wędrownym rozdawał jałmużnę; 
często wzdychał; zamyślał się; i wzrok zadzierał 
bo w sprawy życia patrzał jak w sprawy podróżne. 

Nikt nie znał go. I nikt nie wiedział, że prochownię 
nosi ten człowiek na dnie serca, które marzy -
i raz w.noc, ot, "dobranoc I" krzyknąwszy gwałtownie, 
cicho odszedł do nieba komediopisarzy. 

Michał Bałucki w karykaturze F. Brylla 

WOJCIECH NATANSON 

"Dom otwarty" Bałuckiego został wystawiony 
po raz pierwszy w Teatrze Miejskim jego rodzinnego 
Krakowa. Był 31 marzec 1883 roku. W tym samym 
roku zagrano tę sztukę we Lwowie, Lublinie, Warszawie 
i Poznaniu. Już ten fakt świadczy o autorytecie komedio
pisarza, o jego popularności we wszystkich zaborach. 

Bałucki miał wtedy lat 46. Gdyby wykreślić linię 
jego losu , premiera "Domu otwartego" znalazłaby się w 
punkcie szczytowym. Debiutował w1865 r., pierwszą 

sztukę pisał w austriackim więzieniu, aresztowany za 
udział w patriotycznym spisku 1863-1864 roku, 
tomem wierszy. Nieco później próbował prozy. Redago
wał pismo ..... dla kobiet. Począwszy od 1868 r. zaczyna 
się jego kariera sceniczna. Jedenaście lat po "Domu 
otwartym" sztuka "Flirt" osiąga zawrotny na owe czasy 

sukces: 60 przedstawień. Ale już zaczynają się nad 
głową Bałuckiego gromadzić chmury. Wschodzi era 
Młodej Polski. Jej ideały artystyczne stanowią kontrast z 
pisarstwem Bałuckiego. Recenzje stają sie coraz bardziej 
ujemne. Co gorzej- pobłażliwe. Widzowie jeszcze przy
chodzą na dawne sztuki popularnego autora . Ale coraz 
zimniej przyjmują nowe utwory . Wiadomo, że klęski 

bywają najboleśniejsze, gdy się zjawiają po niezwykłych 
p9wodzeniach. Bałucki nie przychodzi na swe premiery, 
ogarn i ęty chorobliwą tremą. Pewnego wieczoru 1901 ro
ku autor "Domu otwartego" wybiera się na spacer po 
Błoniach krakowskich. U ich krańca strzela sobie w 
sk roń. 

Jest rok "Wesela" i pierwszej pełnej inscenizacji 
"Dziadów". Zarazem moment jednego z rzadkich u nas 



Michał Bałucki 

DLA CHLEBA 

Góralu! czy nie jest ci żal 
Odchodzić od stron ojczystych? 
Świerkowych lasów i hal 
I tych potoków srebrzystych, 
Góralu! czy nie jest ci żal? -

Góral na lasy spoziera 
I łzy rękawem ociera, 
I rzekł: "ha, darmo, kiej trzeba I 
Dla chleba, panie, dla chleba". 

Góralu wróć się do hal , 
W chacie zosta li ojcowie, 
Gdy od nich pójdziesz w dal , 
Co z nim i stanie się - kto wie„.? 
Czyż ci tych starych nie żal? 

A góral jak dziecko w głos płacze: 
"Oi. może już ich nie zobaczę.
Ha, darmo paniczu, kiej trzeba I 
Dla chleba, panie, dla ch leba". 

Góra lu, nie odchodź, oj nie
Na wzgórku u męki boskiej 
Tam płacze dziewczę twe -
Uschnie z tęsknoty i troski, 
Gdy pójdziesz; - nie odchodź, nie! -

On głowę zwiesi ł i wzdycha: 
"Oj, dolaż moja - rzekł z cicha -
I dziewkę porzucić t rzeba 
Dla chleba, panie, - dla chleba". 

I poszedł z grabkami i kosą, 
W guńce starganej i boso . 
Precz poszedł w doliny - w dal, 
Góralu~ żal mi cię, żal! 

samobójstw literackich . Od powodzeń i szczęścia nie
długa była dla Bałuckiego droga do - przegranej. Ale czy 
naprawdę można młodego pisarza uznać za człowieka 
urodzonego całkowicie pod szczęśl iwą gwiazdą? 

W tomie jego wierszy znajduje się utwór, po dziś 
poruszający serca: "Góralu czy ci nie żal?" Zaopatrzony 
w przejmującą muzykę, znany jest każdemu. Ale nikt 
nie kojarzył i nie kojarzy jego strof z twórczością Bałuc

kiego. Wiersz przeszedł niepostrzeżenie do - bezimien
ności . Jakby przekreślono imię i nazwisko autora . 

Inny przykład drobnej (na pozór) niełaski losu. 
Bałucki napisał powieść : "Pan burmistrz z Pipidówki" , 
kiedyś popu larną, wznowioną po ostatniej wojnie. Po 
tym dał jednej ze swych komedii tytuł "Niewolnice z 
Pipidówki". Mimo to, można szukać na palcach jednej 
ręki człowieka, któryby, posługując się wybornym ter
minem "Pipidówki", wiedz iał o wynalazcy tego słowa. 
W "Domu otwartym" jest aforyzm , godny powiedzeń 

Oskara Wilde: " Nic tak nie plami honoru kobiety ... jak 
atrament". Nieraz powtarzano to słówko pełne ironii, 
ale niewiele kto pam ięta, gdzie się urodziło i kto jest 
jego twórcą . 

Wiadomo, że zmierzch popularności Bałuckiego 

dotknął część jego utworów, podczas gdy inne nie scho
dzą z afiszów. W 20-leciu międzywojennym "Grube ryby" 
ukazały się w oficjalnej ser ii "Bibliteki Narodowej", ze 
wstępem - Zygmunta Nowakowskiego. Trzy różne insce
nizacje "Domu otwartego", w t rzech odmiennych stylach, 
pojaw iły się w " Reducie", "Ateneum" i Teatrze Letnim. 

Mimo t o , w latach 1938 - 1939, Krystyna Grzy
bowska w "Scenie Polskiej", i Mieczysław Rul ikowski o
głaszają rozprawy, listy i manifesty wzywające do pełnej 
rehabil itacji pokrzywdzonego, zdaniem tych autorów, 
Bałuckiego. Teatr Narodowy wznawia w 1938 roku daw
no nie graną, co prawda jedną z najsłabszych, komedii 
tego pisarza, antyfemi nistyczną sztukę "Gęsi i gąski". 

Obsada jest świetna:· Ćwikl i ńska, Niwi ńska , Węgrzyn, 
Leszczyńsk i , Wyrzykowski. Pismo "Teatr", organ Towa
rzystwa Krzewienia Kultury Teatralnej, zamieszcza z tej 
okazji artykuły pod hasłem: " Pogrobowe zwycięstwo 

Bałuckiego". Takie stanowisko wywołuje protesty. 
" Pogrobowe zwycięstwo nad kim?" pyta Boy. Czy nad 
Wyspiańsk im? Ostre słowa padają z ust Parandowskiego 
i młodziutkiego Andrzejewskiego. 

Jednak apologeci mają odrobinę racji, skoro Bałuc

ki, popularny dzięki ki lku utworom, jest znany ułam
kowo, niepełnie . Gdy dziś na powrót sięgamy po jego 
twórczość odnajdujemy perełki dowcipu, jak " Komedie 
z oświatą" , jedoaktówką ironizującą na temat deklama
torskiej ludofili, źle pojmowanego upowszechniania nauk . 
Jest tu zarys ambitnej postaci chłopa - samouka . A był 
to rok zaledwie 1876. W komedii "Sąsiedzi" znajduje 
się pyszna sylweta idea lnie uprzejmego, w staraniach o 
głosy wyborcze, Hrabiego. 

Ostatnimi laty prqbowano w różny sposób zrewi
dować poglądy na Bałuckiego. Ukazały się , w Wydaw
nictwie Literackim w 1956, Wybrane jego Pisma z prze-

nikliwym "Posłowiem" do 
" Komedii" prof. I. Sławińskiej. 
Władysław Krzemi ński si ęgnął po 
zapomnianą satyrę na szlachtę utracju
szowską "CięŻkie czasy " . Nie wszystko w 
tej komedii brzmi ciekawie, ale są i kąski sma
kowite. Na przykład zjawisko snobizmu wobec 
Wiednia - wywołuje odruchy paradoksalne. By się 
przypodobać austriackiemu arystokracie, który ma rze- 0 
komo przyjechać do zapadłego galicyjskiego zakątka , 

miejscowi ziem ianie postanawiają przywdziać kontusze, 
już przez nich zapomniane, a dobrze widziane w stolicy 
Habsburgów · ze względów pol itycznych. Powstają za· 
bawne kłopoty, gdyż snobi zujący się szlachcic nie wie, 
jak zawinąć pas staropolski. Ten utwór przypomi na 
uroczą i niesłusznie zapomnia ną komedię Szujskiego 
"Jasełka galicyjskie", którą sam autor uzna ł za tak 
ostrą ... że na scenie nie może być oglądana. 

Nieco przed wydaniem pism Bałuck iego opubliko
wano kil ka jego powieści . Zbign iew Kubikowski odszukał 
ciekawą komedię Bałuckiego "Krewniaki" i nakłoni ł, ja
ko kierownik literacki, do jej wystawienia w warszawskim . 
Teatrze Popularnym. Satyra na protekcjonizm przy obsa
dzaniu stanowisk, nepotyzm, rządy kl ik, powi ązan ia ro
dzinne - zabrzmiała bardzo wymownie, aktualnie. Choć 
nie pozbawiona słabości , komedia ta osiągnęła niespo
dziewany sukces. 

Lektura Bałuckiego jest osobliwa. Musimy wyłus-



--- --- -- -- - - --- - --- - - - - - - --- - - - ----

kiwać zabawne i wartościowe, stale żywe problemy, np. 
paradoksalne działanie miłości rodzinnej, przeobrażone 
w ... rodzinny egoizm. Krytycyzm obejmuje wiele warstw 
i stanów. Szlachtę, arystokrację, mieszczaństwo, rzemieśl 

ników, chłopów. Ale jest to na ogół przeciwieństwo 
Mussetowskiego "teatru w fotelu ". Komedie Michała 
Bałuckiego, który nie był człowiekiem sceny, pełnym 
blaskiem św iecą jednak - w teatrze, a nie w lekturze. 
Oto jeszcze jeden przykład jego szczęścia - i pecha . 

Z okazji " Grubych ryb", porównywałem tę kome
dię do scenariuszy dawnej komedii dell'arte. Mamy tu jak
by ramę, w której może się - i musi - pomieścić pomys
łowość aktora . Wistowski i Pagatowicz to słynne pożyw
ki dla aktorstwa Frenkla i Kamińskiego, ale i współczes
nych artystów. 

Trochę inny jest los " Domu otwartego" . Trójkąt 
Pulcherii, jej zazdrosnego męża, oraz tajemniczego, ma
łomównego pana Malinowskiego świadczy o maestri i ko
mediopisarza. Podobnie i - perypetie Fujarkiewicza . 
Ale przypuszczam, że głównym bohaterem tej komedii 
jest taniec zbiorowy, towarzyski na wieczorku balowym, 
który się staje utrapieniem gospodarzy. Oczywiście ma
my tu przeciwieństwo dzisiejszych " prywatek" , czyi i za 
baw pozbawionych opieki rodziców. Pełne równoupraw
nienie płci , wywołane koleżeństwem na studiach , już w 
epoce międzywojennej zadało u nas cios matriarchaliz
mowi zabaw. 

W "Domu otwartym" panny pod opieką mamy 
(faktycznie) i ojca (formalnie) czekają w kolejce na part
nera, jakby nie wiedząc o sprzeciwach samodzielnej panny 
Matyldy we fred rowskim "Wielkim Człowieku" . Ale ży
cie ma swoje prawa. Energia witalna skupia się na t rium
falnych tańcach , polonezie, kotylionie, kadrylu, inazu rze 
pod dyktatorską komendą n ieśmierte lnego wodzireja. 
Jego głos przen ika całą sztukę . Jego wiara w taniec i 
wieczorki taneczne jest tu przesłanką . Wszelkie zainte 
resowanie zawodowe i życiowe wodzireja muszą ustą

pić praktyce i teorii zbiorowego tańca . A jakby na ma r
ginesie kształtuje się żywiołowy tan iec pana Telesfora . 

Komendy balowe Fikalskiego przetrwały przemia
ny obyczajowe. Przyczyniły się może do wyrazów uzna
nia Szaniawskiego dla znakom itośc i komediopisarskiej 
autora "Klubu kawalerów" . Samobójczy strza ł , kończący 

pasmo sukcesów i klęsk szczęściarza - pechowca naj
wrażliwiej ocenił Gałczyński w wierszu pomyślanym ja
ko epilog "Domu otwartego", nie przyjętym przez re
żysera, opubl ikowanym w " Listach z teatru". Gałczy ń 
ski , który znał gorycze i niespodzianki losu pisarskie-
go, myślał o komediach , jako oazach szczęścia . 

Dlatego wiersz ten kończy się wzmianką o 
"niebie komediopisarzy", do którego 
znalazł swą drogę Bałucki. 

Wojciech Natanson 

List Elizy Orzeszkowej 
do Michara BatUckiego 

Pan nie powinien pozbawiać biednego społeczeństwa naszego 
swojej męskiej , dzielnej, rozumnej i zdrowej pracy. Tacy pisarze , 
jak Pan, dają swoim społeczeństwom zdrowie. Ono też ich kocha 
i czci. Imię Pana jest w kraju kochane i czczone ; ja o tym dobrze 
wiem, bo nie mieszkam w jakimś mieście, ani w jakiejś koterii, ani 
w jakimś choćby stołecznym partykularzu - ale właśnie w kraju, 
na prowincji, tam gdzie się słyszy głosy nie reporterów, przyw
dzianych w togi krytyków, ale prawdziwej publiczności, pracują
cej , cierpiącej , za pomoc i po ciechę wdzięcznej, o pisarzach wy
dającej sąd bezinteresowny, że ta publiczność zalicza Pana do 
szczupłego grona swoich mistrzów i ulubieńców , o tym wiedziałam 
jeszcze za czasów ś.p . księgarni mojej wileńskiej i dlatego pamięta 
Pan,jak błagałam, aby Pan pisał dla Wileńskich wydawnictw. 
Żyję niby w kącie , jednak naprawdę mam więcej stosunków oso
bistych i listownych niż niejeden człowiek warszawski. Widuję 
mnóstwo ludzi i mnóstwo ich pisuje do mnie („.). To co piszę o 
Panu jest prawdą szczerą - w narodzie, który książki Pana czyta z 
szacunkiem i miłością, utwory sceniczne Pana widuje w Warszawie 
i wróciwszy na partykularze chowa o nich wspomnienie rozpro
mieniające . Pamiętam przed kilku laty („.) co ja się nasłuchałam 
od powracających z Warszawy o "Domu otwartym" . Opowiadali, 
odżywali : od tej komedii powiał na kraj wybuch szczerego, zdro
wego śmiechu - który, jak potrzebny w ponurym życiu naszym, 
nikt nie wypowie. 

ELIZA ORZESZKOWA 
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Tadeusz Boy-Żeleński 

Jes ien ią r. 1901 poruszyła Kraków niespodz iewana 

wiadomość: Michał Bałucki odebrał sobie życie! Poszedł 

nocą na Błonia i palnął sobie w łeb; ten Bałucki, z którym u 
krakowian zrosło się pojęcie pogodnego jowialisty , wiecznego 

żartownis ia. 

Mia ł wówczas lat 64. Za młodu łudz ił się, że jest poet ą; 

z tej poezji przetrwał dość długo popularny wiersz Góralu, 

cz.y ci nie żal?.. W gorącej atmosferze przed r. 186 3 młody 

Bałucki miał zaszczyt narazić się aust riack iej policji, co mu 
podcięło karierę nauczycielską; w r. 1863 przetrzymała go 

Austria rok w więzieniu, w którym pisał powieść pt. Starzy i 
młodzi , oddającą przedpowstaniowe nastroje. Po niej poszedł 

szereg innych powieści , o tendencjach demokratycznych, 
z:Właszcza antyklerykalnych, ale o dość ciasnym horyzoncie 

(Pańskie dziady i inne). 

Około czterdziestki uspokoił się Bałucki - z pierwszymi 

sukcesami, jakie osiągnął w teatrze. Bezpretensjonalne komedie, 

Gęsi i gąski, Grube ryby i inne, świadczyły o doskonałym po
rozum ieniu, jakie nastąpiło m iędzy autorem a jego mieszczań-
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ską publicznośc;ą. Sypa ł te komedie Bałuck i jak z rękawa, pa
nował na wszystk ich scenach. Troszkę niesrogiej satyry , wy

mierzonej w drobne śmieszności, ale na ogół ciepły stosunek 

do sfery, z które j czerpał natchnienie i dla której pisał, czyniły 

Bałuckiego " polskim Labiche". 
G łównym terenem działania , obserwacji i sukcesów ko

mediopisarza był jego rodzinny Kraków. Trwała ta pomyślość 

ze dwa dzies iątki lat. Aż się nagle coś zaczęło psuć w tej har

monii . Nowe sztuki Bałuck iego były córaz słabsze, coraz mniej 

wesołe, ale co najważniejsze, zmieniła się epoka, zmieniła się 
i publiczność. A zwłaszcza sam teatr . Przyszedł nagły rozkwit 

teatru krakowsk iego za dy rekcji Tadeusza Pawlikowskiego : 

modernizacja! Otwarło się okno na Europę : w c iągu paru lat 

przeszli przez scenę krakowską Ibsen, Strind berg, Tołstoj. 

Becque, Hauptmann, Maeterl inck, Curel , Przybyszewski „. W 

tej samej atmosferze każda nowość Bałuck iego smakowała 

dziwnie obrzydl iwie, odbijała się starym łojem. Słowo "bałuc

czyzna" stało s ię obelgą jak potem "dulszczyzna". Krytyka 
przeszła w ręce młodych i srożyła się nad panem Michałem. 

Bałucki czuł , że z każdym dniem traci grunt pod nogami; pi

sa ł wciąż nowe sztuki, bo widać nie mógł inaczej, ale w w ie

czór premiery uciekał, aby błądz ić za miastem z tremą począt 

kującego autora. Odpłacał się pakując do swoich pow ieści 

"dekadentów" - idiotów. Ale wal ka by la nierówna. Rok śm ier ci 

Bałuckiego to rok premie1y Wesela Wysp ia ńskiego. 

Minęło sporo lat od śmierci Bałuckiego , a bałucczyzna 

wciąż była w pogardzie. Aż raz który ś teatr w poszu kiwaniu 

repertuaru wpadł na śmiały pomysł : "A gdyby tak - Bałuc

kiego? ''. Oclywiście już w kostiumach epoki, stylowo, jako an
tyk . Dano dla bezpieczeństwa mocną obsadę i zagrano: sukces 
był oszałamiający I I oLI tej ekshumacji zaczęło się nowe życie 

Bałuckiego na scenie, bardziej można powiedzieć artystyczne 
od dawnego. I zaczęły się odzywać niewczesne żale, wy rzu ty 

sum 1en1a za jego smutną śmierć, za rzekomą krzywdę, która 

s potkał a pisarza. 

Trzeba sprowadzić rzecz do właściwej miary . Nie ma tu 
mowy o krzywdzie, o rnesprawied liwości . Sądy, jakie krytyka 

wydawała o ostatnich zwłaszcza sztukach Bałuckiego , były 

s ł uszne i żadnej rewizji n ie uległy . A w to , co pod f irmą Ba

ł uckiego kusi do dziś reżyserów i bawi publ i czność , weszły 

elementy nowe , przeż autora n ie przewidziane i nie zam ierzone . 
Przybył mu niepospolity współpracown ik: czas; ten czas, ta k 

niebezpieczny dla w ielu utworów, okaza ł s i ę dobrym sojuszni 

kiem . T a 1 owa z płaskich komedy jek B a łuckiego ożyła nowym 

życiem , zwłaszcza jako rew ia kostiumów, mód i ta ńców, fo rm 
towarzyskich , pokraczny monument epoki, karykatura pociesz· 

nego mieszczańsk iego życia. Karykatura ta obejmuje niemal 

bez różnicy to, co Bał ucki kochał i chwali ł - i to, co wyszy· 
dzał. Rzecz prosta, że nie jego w tym g ł ówna zasługa. 

Co pozosta ło jego zasługą - przynajmniej w tym Domu 

otwartym - to pewien dynamizm humoru , ożywionego ruchem, 

i jak gdyby instynktowne wyczucie przyszłego komizmu pew · 
nych kontrastÓV'J obyczajowych . Nie ulega zresztą kwesti i, że 
ten Dom otwarty to jest naj lepsza z komedyj Bałuck i ego , naj· 

szczerzej wesoł a. I kiedy wodzirej pan F ikalski, ten w ielki wódz 

niewydarzonych taneczników płc i obojga, zaryczy swoje "rrrr ą" 
i "turdemę", i kiedy pan Fujark iewicz, ukończony farmaceu ta 

z Mości sk (nie wiadomo, czemu te n tytuł i ta mi ejscowość by 

ły wówczas komiczne), zaczn ie wyc i nać hołubce a lbo zjawi s i ę 

naza jut rz w skoł atanym "domu otwartym'1a ju ż wł aśn i e zam 

kniętym), aby rewindykować swoje zamienione kalosze, sukces 
śmiechu mają zapewniony. Toż samo bujne wdz i ęki pan i Wi · 

cherkowskie j, spotęgowane legendarną już "tiurn iurą", i fornal

ka pa ństwa Ciciumkiewiczów. Ale też humor Domu otwartego 

to było wszystko , co Bałuck i w c iągu kilku dz i es iątków lat ze 
swojego mieszczańskiego światka mógł wyc i snąć ! Reszta budzi 
dziś mn iej wesołości niż obrzydzen ia. 

Dom otwarty to, jak wspomniałem, sztuka ma

jąca dobrą markę u reżyserów. Tu reżyse1 może s i ę 

wyżyć - n iczym pan Fikalski ; i on może z peł nych 

płuc wyryczeć na próbach swoje "rrrą" i "turdemę ". 

Może , wsparty przez artystę-dekoratora, dać ga-

ler ię uciesznych figur, rew i ę mód; może poka-

zać z filuternym uśmiechem, jak lu dz iska bd· 

wili , zaleca li , kochali, kłócil i , toastowal i i 

wyzywal i na pojedynki w r.1883 w 

cichym Krakowie 

Tadeusz Boy - Żeleriski 

I 
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BAŁUCKI DO WOJDAŁOWICZA 

Kraków, 3 IV 1883r. 

Kochany Panie! 
"Dom otwarty" miał wielkie powodzenie. („.) Sam na 
przedstawieniu nie byłem, ale z licznych wizyt i pochwał 
widzę, że zadowoliłem w zupełności publiczność. Zresz
tą wyczytacie wiadomość o tym w gazetach, które dziś 
wieczór wyjdą. 

Kraków, 6 X 1883r. 

Kochany Panie! 
Dziś według zapowiedzi Pańskiej odebrałem tantremę. 
Jeżeli to tylko z "Otwartego domu", w takim razie mu
szę sam dziwić się powodzeniu, jakiego ta sztuka doznaje . 
Gdybym mógł się spodziewać, że na stępna przyniesie 
mi taką korzyść materialną i moralne zadowolenie, od
rzuciłbym wśzystkie powieści, a zabra ł się do komedii. 
W każdym razie, o ile wnoszę z mego obecnego usposo
bienia, po napisaniu, a raczej ukończeniu małej nowelki 
dla "Reformy", wezmę się do komedii. 

Wasz Michał 

RAPACKI DO BAŁUCKIEGO 

Warszawa, 29 XII 1883r. 

Kochany Michale! 
Chociażeś mi nie odpisał na mój list ostatni, mając jednak dobrą dla Ciebie 
nowinę, nie czekam, ale Ci ją zaraz posyłam. "Dom otwarty" grany będzie 
pierwszy raz w dniu otwarcia nowo wyrestaurowanego teatru Rozmaitości. 

Będzie to uroczystość potrójna, jeżeli Ty naturalnie będziesz na przedsta
wieniu. Uroczystość prawdopodobnie odbędzie się piętnastego lub szesnas
tego stycznia. Zresztą o postępie prób i o samym dniu przedstawienia, jak i 
otwarciu teatru, dowiesz się z pism naszych, które szeroko o tym trąbić 
będą. Ponieważ mamy dość czasu, więc próby ze sztuki są wstrzymane. Zro
biliśmy dwie wszystkiego. O ile mi się zdaje, sztuka pójdzie dobrze. Bawić 
się na niej będą znakomicie, bo wszystko się na to składa. Ja z roli jestem 
kontent i starać się będę zagrać ją dobrze. 

Warszawa, 17 I l 884r. 

Kochany Michale! 
Oczekiwaliśmy Cię daremnie. Wczoraj było przedstawienie "Domu 
otwartego" i udało się świetnie. Publika bawiła się jak szalona i wywoływa
ła po kilkakroć autora, a autor, safanduła, wolał siedzieć w szlafroku 
swoim i pantoflach na Flońańskiej ulicy i patrzeć w szare niebo, ca ponad 
Krakowem zawisło. Cóż? Czy się nie wygrzebiesz na dni parę? Dla Was 
przyjechać do Warszawy to tyle,jak gdyby do Australii się wybrać. 

Twój Rapacki 

BAŁUCKI 

DO 
WOJDAŁOWICZA 

Kraków, 24 VI 1901 r. 

Kochany Panie! 
Czytam, że („.) często grywają 

"Dom otwarty". Czy z tego, oprócz 
moralnej satysfakcji, żadne więcej ko
rzyści nie płyną dla autora? Wszak
że za tę sztukę tak mało wziąłem z 
teatru rządowego. "Grube ryby" tak
że przeniesiono do teatru Rozmaitości 
bez żadnego wynagrodzenia. Prawda, 
że to nie pora odezwać się z takimi 
pretensjami teraz ,przy deficytach 
teatralnych, ale cóż robić, gdy tak 
znikąd żadnych nie ma dochodów, 
więc człowiek szuka dochodów, skąd 
może. 

Zawsze Wasz życzliwy 

M. Bałucki 
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LECH ZAHORSKI 

Ty lko ba rdzo liczne i wystawne zabawy tańcujące 

zachowały nnzwe balów, inne noszą miano wieczorów ta ńcuj ą· 

cych . NrP chodzi jednak o nazwę, w obu wypadkach sposćb 
organizowania tego rodzaju przyjęć jest jednakowy, różn i s ię 

1yll< mniej szą czy większą wystawnością, mniej lub bardziej 
I icznem gr o nem zaproszonych. 

Zabawy taneczne urządza s ię przeważnie w karnawale lub 
w dniu jaki ejś specjalnej uroczystości rodzinnej, jak zaręczyny, 
dojście do pełnoletności syna czy córki i t .p. Zaznaczyć należy, 
że domy szczerze polskie unikaj ą urządzania przyjęć tanecz
nych w adwencie i wiei kim poście. 

Zaproszenia powinny być rozesłane co najmniej na ty
dzień przed zabawą, o ile zaś ma s ię ona odbyć w karnawale, 
to nawet lepiej na dwa tygodnie naprzód. Układając listę za· 
proszonych, trzeba pamiętać o tern, by tancerzy było więcej 
niż tancerek, w przeciwnym razie kobiety będą się nudziły. 

Równie ważną , a może nawet najważniejszą rzeczą jest zapew· 
nienie dobrej muzyki, o ile bowiem dancing popołudniowy 

czy wieczorny może się odbywać ·przy dźwiękach gramofonu 
czy radio, o tyle ze słowem bal lub wieczór taneczny łączy się 

pojęci e grajka luh orkiestry. Bardzo wiele zależy od muzyki; 
dobra stwarza miły nastrój i zapewnia ·zabawę , mierna wnosi 
nudę i para liżuje zapał do tańca. Przy sporych kosztach, jakie 
za sobą pociąga takie przyjęcie, nie trzeba się usuwać jeszcze 
przed jednym wydatkiem, jakim jest wynajęcie porządnej mu· 
zyki. 

N i ezbędnym warunkiem jest odpowiednie przygotowanie 
mieszkania. Rzecz prosta, że ty lko duży lokal nadaje s ię do t ego 
typu zabaw. Ale ponadto należy go jeszcze w m iarę możności 

rozszerzyć , czyli oddać jak najwięcej pokojów do dyspozycji 
gości . W niektórych domach usuwają nawet łóżka z pokojów 
sypialnych, by je przerobić na buduar, pokój dla pań, palarnię 

lub t.p. Jest to połączone z dużą rujnacją, zato zapewnia goś· 
ciom wygodę . 

Jak na kaidem w iększem przyjęciu, tak tembardziej na 
tanecznem na l eży dbać o sprawną organizację szatni. Przy du: 
żej ilośc i zaproszonych i niewielkim przedpokoju u rządza się 

w ten sposób, by panie miały swoją osobną szatn ię połączoną 

z ubiera! nią , gdzie mogą sobie popraw ić włosy lub sukn ię , upud· 
rować s i ę i przejrzeć w lustrze. Zazwyczaj trudno o odpowied· 



nie wieszaki w tak im pokoju, to też można wierzchnie ubranie 
składać na stole. 

Sala taneczna nie powinna zawierać żadnych zbytecznych 
mebli poza krzesełkam i przy ścianie i fortepianem. Służba mu
si wiele pracy poświęc ić posadzce, woskując ją do zupełnej 
gładkośc i. W dzień zabawy nie należy pal ić w piecu sal i ta· 
necznej. lepiej bowiem, by było narazie trochę chłodno, niż 
gdyby tancerze mieli się później dusić z gorąca. Ważną rzeczą 

jest dobre oświetlenie , przy którem strojniej wyglądają suknie 
pań i które dodatnio wpływa na ogólny nastrój . 

Pierwszych przybywających nie wprowadza s i ę bezpo
~ednio do sali tanecznej, lecz do przyległych pokojów, gdzie 
czas jakiś spędzają na rozmowie, dopiero gdy zbierze się kilka 
par muzyka daje hasło do tańca. Wogólegości nie należy odrazu 
wµrowal.lzać l)Om 1 ęl.lzy tańczących, gdyż sprawia to zamiesza
nie, najpit:r w prt •·, "odzą do innych pokojów, witają się z gos· 
podarstwem i owlJdm1 nie tańczącemi, później dopiero udają 
sięna~lę. 

Państwo domu i młodzież domowa powinni Wo1ażać, aby 
wszyscy goście ucze~trriczyli w zabawie, szczególnie zaś pilno· 
wać, by kobiety miały tancerzy. Osoby nie tańczące nie po
winny zabierać miejsca na sali, zazwyczaj siedzą w przyległych 
pokojach, skąd przyglądają się tańoom, zabawiają rozmową albo 
grą w karty. O tych gościach gospodarstwo powinn i również 
pamiętać, a jeśl i sami należą do tańczących, muszą sobie nie· 
raz odmówić tej przyjemności i zająć się resztą towarzystwa, 
potworzyć kółeczka i podtrzymywać rozmowę lub witać i 
zaznajamiać przybywających. 

Pani i panny domu mają zazwyczaj u siebie w domu naj
większą ilo~ tancerzy, gdyż każdy z gości je zaprasza, powinny 
wszakże nieraz zrezygnować z przetańczenia i prosić zgłaszają-

cych się mężczyzn, aby przetańczyli z którąś z siedzących pań. 
Takiej pro§:>ie żaden dobrze wychowany człowiek nie odmówi. 

Chcąc.by się tańczący dobrze czuli, trzeba pamiętać o 
przygotowaniu napojów chłodzących. W tym celu ustawia się 
na stole w gabinecie lub innym pokoju lemonjadę, ewentualnie 
kruszon, wodę oraz dużą ilo~ sŻklilflek. Możn!J też kazać służ
bie roznosić te napoje od czasu do czasu, jest to wszakże bar· 
dziej kłopotliwe i- może mniej dogodne dla gości . 

Na wieczorze tańcujcjcym podaje się przeważnie zimną 
kolację, gorąca jest bardziej kłopotliwa i trudno ją zorganizo
wać w normalnym mieszkaniu, gdzie wszystko zostało po· 
przestawiane dla uzyskania jak największ&j ilości wolnego miej 
sca. Najwygodniej przeto zorgan izować kolację systemem bu· 
fetowym i zapraszać do niej partjami dla uniknięcia natłoku. 
Pierwszą partję stanow ią wówczas osoby starsze i godniejsze, 
drugą młodzież. Nie trzeba też zapominać o graj ku czy orki es· 
trze, którzy po dobrej kolacji, obficie skropionej alkoholem, 
znajdują w sobie zazwyczaj więcej energii i chęci do grania. 
Zaprasza się ich do stołu po wszystkich lub podaje im osobno 
w innym pokoju. 

Jeśl i grajek czy orkiestra są zgodzeni do pewnej go· 
dziny, wyjście ich oznacza zakończenie wieczoru i goście 
zaczynają się powoi i żegnać. Czasem pozostaje jeszcze 
bliższe kółeczko, które tańczy przy dźwiękach gramo· 
fonu, właściwa zabawa jest jednak już zakończona . 

Jeśli bal trwa do rana, gospodarstwo organi
zują zazwyczaj o godz. 6 - 7 t .zw. po staropol· 
sku "podkurek", czyli podają resztki kolacji, 
tradycyjny bigos albo właściwe ranne 

· śniadanie . 
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