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A je'dnah Bałucki
tedv u n.as u.pojenie iovcłeczko
we lub imie+i.inowe osiqgnle
swój szczyt, rodacy śpiewają
rzetbnym chórem: Górdltt, l;zy et niii
żal... a. żadert z nich nie zapyta kto
zacz napisał te tęskne zwrotki.
Ot óż napisał ;e nikt inny jak l3dlu-,
cki, poeta autor Hcznyc1i powieśd
i komedii, który w roku 1901 zastrzetił się dramatycznie
w parku
Jordana. Skąd .= e to samobójstw-0 niem!odego już pisarza? Toć jego komedie byly ostojq repertuaru pod
koniec ubieg1ego wieku, ucl11 po Fredrze :przysz!a kolej na kom~dię pozytywistyczną,
mieszczańską.
Ale
Batucki hodował znacznie górńiej
S i!ę ambicje artystyczne, któt11m jednak nie sprostal. To tragiczne nieporozumienie poglifbila specyficzna
atmosfera Mloclej Polski i lekteivażąca krytyka,
która pogardliwie osądziła b/ahe „sztuczki" Bctlucliłego,
za to, że nie sią[lał tajemniczych glę
hin „nagiej dvszy". Tymc;!'.asem komedie te pn:etrwal·y do dzU, a cóż
sie ostalo z teatru pre>rokct mlodopolsztz y::ny - Ptzybysze-tDskief10, %
ch m urnej twórc zości scenicznej Tetmajera . cz y wres:cie Rydla? Dlatego ri zi ś histor y cy literatury rehabilit11 jq Baluckiego, sondując w nim
d 1 1że
za sob y tP.atra!n ości i komt:: m „1, bo i „naifl!ośniej z nasz1/ch kom Pdio pisarzy &miał się Btilucki". IV
naszym, ponurackim kraju zasługa
to niemala.
Z kilku najC'elnlejszych, komed~i
Bałuckiego Klub katv(llerów ~
najwięcej ma cech
żwawej
krotochwili o zabawnych s11t11.acjacl\ \
u·,ybornych typach, oraz pooodntj
satyry ośmieszającej bez żółci smbostki młeszczańskiego §wiatk~ galłcyjskiego. Klub kawaleró·w to odwrócone S!ttb11 panie'ńsk~e. bowief1'1.
osią akcji jest sprzysiężenie st1J.rvch
i mlodych kawqlerów przeciwko okowom mal.żeńskim. To zarazem satyTa na próżność i f>-0'!~ m,żczyzn,

K

w apoteozie małżeń
stwa i kobieco§ci, Gdyi, bohaterką
komedii jest cza1'11jąca a spr11tna
rozwódka, która zalot'l'{.t>§ciq ł prze1crot110$cią misterni~ kr~zv mury
k c„ralerskiej twierdzy, b11 wzi4ć w
kulminująca

niewolę najgroźniejsztiao

priecłwni

ka jakim jest jej folasn11 łnąż! Jakże
akt1ialna jest dziś ta antyrozwodowa
a matrymonialna propaganda! Mimo
że świat męśki tt.'l/ChodZ'i t niej puhitu a nłP111!asty .trhi.inf11Ją (na see-'

;;.;·~), jt;;·dnak sądz~, U
v~iE! }Kc~ (;tit
tl'id oumi) serdecznie się ubawią, - '
przy jakiej takiej 6ezstrońności.
Galeria sprzysiężonych kawa?eró1.v, kolejno obłaskawianych i rywalizujących ze sobą o wtględ11 Ochotnickiej daje pote lio s~i komicznych nieporozumień i karykaturalnych typów. Jest nadto w tej komedii echo fredrowskiego „fl'\agnetyzmu" miłosnego, jakby odż111i Klara i Atbin ze Stfibaw pctnieńskicli.
On zad11rzon·11 bez pomięci i bezradny
jak cielę, ona przekornie zatzeka-

jąca się miłości,

dż

ktoś rozsądny

skojarzy p-rzemocq naiwnvch kochanków. Oczywiście - Ochotnicka.
Za.grano Klub kawqler5w twawo
i milo jako umttzvczniony i roztań
czony tvodewit z 'iwwvmi piosenkami. Reżyseria ożywtlct przędrtcłwie
nie propozycjq, b't/ nie brtt6 zbyt sę
rio staroświeckiej faktttry kbmedii
a odczuć jej 'Urok. St4ci szere(f dowcipnych pomysłów $Yittaciiinvch ib

duchtl tartobliwe; parodii. W ter·
samej kon:.oenc'j i utrzymano dosko·
łialą oprawę s.centczną i kostiumową, która w mies zcza'ltskim stytu. ubieglego wieku odkryła tyle wdzię
ku ile śmi eszno ści.
Atrakcją zes po łu stal się
A. Kozak, kWty sztuczt!j) wdzięk fircj)kct
Mott1liiiski cgo nas!Jdr komiczną frene::ją i tan eczną brawurą oraz na
pół marionetkową 1•otchl : wością. Doróunivwat mu F. So !ou;ski w roli
śmieszn i e kochliwego i wstydliwego
Nildmialowskiego,
rozkwitającefJO
w toku zaiotaw aź do żywiołowego
wybuchu temperamentu i wręcz
c(ioni::yjskiego opę tani a. Równie zabawnie grano pozo stałe role wrogów
i kan4ydatów stantt małżeńskiego.
A. Gazcleczka okazał może zbyt
ma10 wdzię ku w niewdzięcznej zresztą
roli postponowanego amanta,
lepszy był w sytuacjach komicznych .
.R. Filipski przerysował choleryczrtość swego Piorunowicza zwlaszcza
gestyką
własnego chowu, nie przvstającą do eleganta w surducie i cylindrze f in de siecle'u..
I Wicińska jako rezofutna Ochotnicka rozwinęła pełną skalę zalotności uwodzicielki po swojemu uczciwej, bo zmierzającej wreszcie do
;ednego CP.lu: obrony węzła małżeń
sldego. Z Kalińska z wdziękiem zagrała perfidię i milq klęskę zgrymaszonej Maryn;. K. Lutówna, dysponując
żytviolowq silą komiczną
i
cllarakterystuczną, grala wszędobyl
śką swatkę Dziudziu.lińskq z humorem, ale zapewne ze zbytecznym akcentem herod-baby i dragona w
spódnicy. Mimo tych zastrzeżeń,
przedstawienie
było
wyrównane,
raźne i smaczne a publiczność bawHa się wybornie.
Plynie stąd spostrzeżenie bynajmniej nie nowe: dajcie się wyżyć
naszym aktorom w komedii a zobaczycie! I aktorzy, i widzow·
wolą
się śmiać niż lzy ronić. Zwłaszcza
falszywe.
~ .:teatr Jtozmaftoścł: M. Baluckiego Klub kaw~erów, komedia z p1osenlkalni
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