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Nasza wesołość 
A więc bawimy się! 

Na l<arnawa!owe hasła zadrgało ty
siąc paniensl;> ich serduszel<. błysnęła na
dzieja posagowym !owcom oraz ma
mom. mającym do zbycia towar na tar
gu malżensl;>ich l<onszachtów \V wir za
bawy rzucają s ię i młodzi. spragnieni 
wrażen . wyc i ągający ręce do ułud świa 

towych. i zgorzl<niałi. zaniepol<ojeni. 
pragnący się odurzyć i stłumić we 
wnętrzną męl<ę. i ludzie tral<tuj ący zaba
wę jal;>o nałóg towarzysRi. i ci wreszcie. 
co z l<ielicha życia chcą spijać zal<azane 
nel< tary z mętami aż do dna. 

Hejże ha' Bawmy się. tyli;>o ochoczo. 
wesofol 

Sz l<oda tyll<o . że weso łość jest go
ściem . l<tóry coraz to przelotniej bawi 
na ziemsl<im padole: szl<oda tyll<o . że 
wśród ol<rzyl<ów ochoczych czuć s i ę da
je jal<iś rozdżwięl< zgrzytliwy. że w jeżdża 

jący na arenę życia boże!< i;>arnawalu nie 
ma u nas tej potęgi, aby wstrząsnąć 
zdrowym ś miechem moralną atmosfe
rę. aby rozpędzić tę duszność. co na 
wszystl<ich szlechetnych piersiach l eg ła 

l<amieniem. 

Rzecz dziwna I My nie umiemy sza leć. 

nawet w orgiach. l<tóre dalel<o częściej 
bywają ociężałe i cyniczne. aniżeli l<ipią
ce rozpasaną brawurą łub upojeniem 
pogansl<iem. 

A masl<arady? Czy wre w nich ten hu
mor szalony. niefrasobliwy. Rtóry zrywa 
pęta towarzysl< ich reguf? Czy race dow
cipu l<rzyżują się wśród piel;>iełnie dusz
nej atmosfery? A dla czego? Bo l<a żdy 

idzie na masl<arady. szul<a jąc zabawy. 
niepomny. że sam ją ze sobą przynieść 
powinien: bo. prawdę mówiąc. masl;>a
rady stafy się u nas głównie zbiegowi
sl<iem hulaszczych birbantów i wytar
tych nimf. frymaczących wdzięl<ami. 

Ale dosyć. Nie chcę. aby mnie posą
dzono o jal;>ieś jerem iaszowe treny. o Ra
znodziejstwo na tema t marności uciech 
tego św iata . Wiem. że dla pięl<nych sy l
fid i roztanczonych mlodzienców pero
ry tal<ie by ły-by garścią plewy. ulatują
cej z podmuchem pustego s łowa . 

A zresztą. jal<l<olwiel< cieszyć s i ę nie ma
my z czego. dla samego moralnego 
zdrowia nic to nie szl<odzi. gdy !<to 
ul<radnie chociaż chwill<ę trosl<om i !<ło
potom życia. 
Karol. „Kłosy" nr 967: 29 Xll 1883 r. (IO I 1884 r.) 

•Kl1.fiRl1.Wl1.Ł• 
( ) Karnawal. ja!< obecnie. już nie szalem. ale 

poprostu szalelistwem się objawia. Bal za ba

lem. zabawa za zabawą. a ponad więl<szą 

częścią tych wesołych zebrali miłos i e rd zie 

rozpościera swą iluzyjną osłonę. Przytuli słlo. 

szpital dziecinny. dobroczynność. studenci. 

stowarzyszen ie nauczyc iele!< . !lasa pomocy 

artystycznej. uczniowie we terynaryi. łlaleł<i. 

starcy. dzieci. . ileż tytułów do ołlazan ia do-

broci serca i żelaznej wytrwa I ości nó(1 . Trze

ba być wirtuozem tanecznym. aby podołać 

temu wszystłliemu. a j ednał< są tacy szczę

ś liwcy. o or(1anizacyi ni ezmożone j. o wesoło

śc i niewyczerpanej. łltórzy ca łą duszę !<ładą 

w ten szal zapomnienia. obojętne(1o na to. 

czy tam (1dzieś blizłlo lub dalełlo 11romy biją 

i ziemia drży. ( ) 
St. M. Rz. „Tygodnik lluslrowany" nr 111 : 14 II 1885 r. 
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5 god1,. o·l War- ZAKŁAD Apteka, poczta, 
szawy } 0 C z ll i C z y w Z•hlaJzi11, TclC · 

! ~;ioo~ c~lu~~;~n:. N A Ł Ę c z ó w'' '~~,~~'. 11~"\10~ \~\,10~,~~ 
dr. Nadwis:aiioki I: ot<o;;r, kon :" wi ~ rz . 

Nali:ezbw. ' ' Tcutr h: on1:c rl:L . 

oraz dorn " ';r.Hvi.t c.lla choryeh cbro11iczaych, z za:itoso wa 11 ic m ell'klr) t·z 11c„ici 111:1 ; 

~ażn. wóol iHinerałnych, koruy~n, mleka i t . d. pod kicrownidwtm (J.r;1 l\011ra · 
d.a Ch1uielcwbkieg.o._ <Jlłł,Y ruk . ot w n rty kąpi e l_e zuoi Żelaziste, .1.io1•J Wi110 " c 
Ni1lęczu,,,;h1e, 1gliwco"' e 1 wszelkie sztuczue, oraz i;11nn:1s tyka Jecz111cz1t. Un1-
c.lz1'11ia zaklJ.du wykwintne i wygodne, w oczoc11e le toiw wsl'ólaie z ·lyr~ua 
rem Jec·.z:! cł10rych konsnltanci spccyali~ci. 

W Nałęczowie le~zri SiQ skutecznie cierpieuia przewlekle nerwowe, or;!H· 
nc\11 trnwi,„uia, uiciyty drói; olldcchowych, osłaLknia ptci„we, cl1oruuy kuuicc.:, 
11icdokrwisto''" ~y cid1 cz e nia i t. cl. 

Ko.z~ \ aludzieune.:o utrzy1nauia z kurac)'ą C>d :-1 1111.Jli, 1lzieci 1.a ku rac)•: 
1•lacą poi" ·":. ·- w ~czouie zimowym ce11y 1. 11~.:1.nit- :t.uiio11~. Bliższych 
objaśnień ud.iela na miejscu Admiui•lrłll.'.}'IL :l.ilklnlłn,- w W.;rszawie. 
apteki: Bact1.d, rleinricha I Bogusławskiego. 27 7 :: --o 
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ROZTAŃCZONO SIĘ 
~ 

NAZABOJ 
Roztańczono się na zabój. jak było 

do przewidzenla i jak trafnie przepo
wiadali wróżbici karnawałowi. 

Popielec wprawdzie jeszcze dałel<o . 

ca ł e życie uciel<a. a l<ażda uciecha tern 
milsza. im mniej na siebie czel<ać l<aże . 

Balujemy tedy i bawimy się. jaR za 
najlepszych czasów. jal<byśmy opływali 
we wszystl<o i pieniądze całemi worami 
zwozili do domów 

5óll raczy wiedzieć. co za szcze11ól
nie1sza mania zrodziła się u nas. do urzą
dzania wieczorów l<ostyumowych : we
szły one teraz w modę w Warszawie i na
leżą do szyl<u .(. .. ) 

Co do l<ostyumowych balów dałoby 
się l<ill<a złośliwszych uczynić uwa11. 
Uważamy je za zbyte!< w naszych warun
l<ach i za marnotrawstwo. Sul<nia balo
wa da się użyć z pewnemi zmianami na
wet l<ill<a razy: l;>ostyum musi być i l<osz
towny i wystawny. a służy na raz. aby za
bawić ol<o i s łusznie podnieść wdzięl< 

wlaściciell<i swojej. 

Zresztą nie chodzi już dzisiaj o to tyl

l<o. aby być ładnie ubraną. ale ładniej 
od innych l<oniecznie i w tej l<onl<urren
cyi zbytl<u i wystawności idzie się aż do 
l<ary11odnej przesady. 

Moda strojenia się bo11ato się11a teraz 
i poza one 11ranice. u l<tórych świeżość 
naturalnych wdzięl<ów i sam uroi< mło
dości wystarczał za wszełl<ie inne ozdo
by. 

Panny idą o lepsze z mężatl<ami pod 
wz11lędem toalet wystawowych i ubiera
ją się w przeróżne a l<osztowne l<ombi
nacye materyi. drwiąc z dawnej muśli
nowej tradycyi. l<tórą pozostawiły ich 
matl<i i babl<i z wiosny swe110 życia. 

Słusznie odezwał się jal<i ś obserwator 
w „Kuryerze Warszawsl<im". że owe zbyt
l<i i przesada w strojach l<obiecych wpły
wać muszą ujemnie na przyszłe związl<i 
matrymonialne. bo owe l<osztowne 
piórl<a naszych l<ołibrów sa lonowych. 
zamiast przynęcać. odstra szają raczej 
ostrożnych i przewidujących l<onl<ur
rentów 

Ja!< tu się odważyć na małżeńsrwo 
czlowiel<owi średnio-zamożnemu. jeżeli 
same sul<nie przyszłej żony. przyzwycza
jonej od podlotl<a do wystawności - po
chłaniać mo11ą połowę dochodów 

Młodzież dziś na tym punl<cie wy
trzeźwiała. nie idzie z zaml<niętemi 

oczyma do ołtarza. oblicza. rozumuje 
i l<ombinuje. a rezultat z te110 tal<i. że al
bo nie żeni się wcale. albo szul<a l<o
niecznie posa11u i to duże110. jal<o asse
trnracyi przyszłosci. l<tórej wszystl<im 
wymo11om i obowiązl<om własnemi 

środl<ami zadosyć uczynić-by nie mo-

11ta 

W sprawie małżeństw dzisiejszych 
dostało nam się w „Kuryerze Codzien
nym" słówl<o na11any od pani Lucyny C„ 
„l<tóra w obronie wielu mate!<" wystąpi

ła z odparciem zarzutu. jal<i uczyniliśmy 

Str 1 

systematowi fizyczne110 wyc howania 
panien u nas. 

Szanowna interlol<utorl<a zwraca 
uwa11ę na „odwrotną stronę medalu " 
i pyta „Kiedyż się dziś panowie żenią? 
Wtedy. 11dy zdrowie i młodość. a razem 
z nią świeżość uczucia. oddali już innym 
l<obietom. nie żonami" 

Zapewne. i to uwa11a. nie pozbawio
na racyi. opartej na przy!< ladach z życia. 
ale szanowna „ obrończyni mate!<" nie 
uwz11tędnia. że stosunel< zwichniętej 

równowa11i w małżeńsrwach z przyczy
ny mężów. bywa o wie le mniejszy. niż 
z przyczyny żon młodych. l<tóre przed 
zamążpójściem rzecZ)'\Viście pozorami 
zdrowia przypominają „rozl;>witające 

z pąl<a róże. a w pól rol<u po ś lubie już są 
zdenerwowane. osłabione. wynędzniałe 
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i potrzbujące 11waltownie wzmacniają
cej l<uracyi l<obiety". ja!< to sama pani C. 
przyznaje. 

Trudno nam wyrozumieć. w czem 
wlaściwie interlol<utorl<a nasza upatruje 
przyczynę tal<ie110 nadwątlenia zdrowe-
110 normalnie or11anizmu. 11dyby 110 na
wet· upatrywała w owym mężu. już .. 
nadwiędłym fizycznie i moralnie . to 
i tal< obciążyłaby tyll<o nasz zarzut zle110 
wychowania - nierozwa11ą rodziciełsl<ą . 

l<tóra pozwala matl<om powierzać swe 
córl<i konl<urrentom . niedającym ręl<oj
mi fizyczne110 i morałne110 zdrowia . 

Toż stol<roć latwiej ocenić przyszłeqo 
męża pod temi warunl<ami. aniżeli przy
szłą żonę i matl<ę zaml<niętą w tajemni
czym pąl<u panieństwa. (. ) 

„Bluszcz" nr 3: 4 (16) I 1884 r. 

SKŁAD FOR'l'EPIANOW, 

CtBtTttNtftt\ I WOLff A 
KRAKOWSKIE rRZEDMl < ŚCIE Nr. 38. 

"'ytącz11a .lleprezentucyti Flrm'!J: 

JULJUSZA BL UTHNERA 
OHGANY AhlE!WKANS:~Jl!: Fortepiany Małeckiego 

!1.ł.l!ł!\Oi\ I UAlłlLIN w Hoi:.toule. 

po ce:na..oh. f&'b•ycz:nyoh.. Palowb1l et Co p. w New-Yorku. 

p- 'W'YNAJEM INSTBUME:""'ITO'W --
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- Sto-Krzyzka Nr. 11. -

I Na Karnawał I 
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!~TANIKI TRYK~T~W[ ;-
N 

·~ jesienne i zimowe, "1:1 
...:.:: o 
N najświc1.~zych krojów. ::r• 

_ 'Wyrahiane przczemni" jnko : 
; doqwiRdcznnrgo specyalistę 1ta- 0 
c:> nlk6w, znsł11g11J'\ na pierwsn~· en 
E 1tw11 tak pod względem kroju N 
<1> jflk I dohroci mat~rynłu, dla ::r 
Je porównania wiQc tych zalet, -· 

uprzejmie uprnsrnm 8z. Panie, ~ 
.~ ażeby przecl kapaem w ianyoh N 
~ sklepach, zechciały obejrzeć u"< 
ns mnie gntunki i fasony mojej ~ 

('.:; fabrykaeyi. 301>-2-6 ::r 
Przy magazynie znajdnje slQ • 

I 
01ldzi<'lny pok6j rli:i Dam do I 
przymierzanill stn „ :1,ów. 

Gustaw Haehle. 
-Sto Krzyzka Nr. n.-

Klinika Prywatna 
chorób kobieoyoh i pryw. 

zakład polożniozy. 
Berllu, N. J,1,t11rlnl':er8tr 67. 

Lekarz naczelny: Dr. J. Grossmann 
i Dr. E. Pick. Prospekty wysył„ :rnrzą· 
dzaj:i,~n. z n kładrm pn ni 1\1 Ajorow La u be 

z domn v. l'o•er-Nndlitz . 
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Reforma kadryla 

Mazur 
nie zginie! 

(. ) Kto idzie ręi<a w ręl<ę z wesolym 
l<sięciem Karnawałem. ten rzuca w l<ąt 

umiarRowanie. i nie zabawy szul<a. ale sza
leństwa. 

Czy wiec ie. lasRawi czyte lnicy. ja R 
świetny nabyte!< przyniosla nam nasza po-
mysłowość? ___ Oto zreformowano l<adryla 1 

Zasluga tej reformy spada wylącznie na 
Warszawę. l<tóra od niejal<iego czasu jest 
gn iazdem aranżerów. Już teraz uroczy Ra· 
dry l trwać będzie mógł ... do niesRo ńczo
nosci. niech tyli<o geniusz nacze lnego tan
cerza przystroi go we wszystl<ie Rombina
cye. jaRie z niego wyciągnąć można. 

W blysRotliwem przybraniu . w orderach 
„pour le merite"* w rozRosznem odda le
niu się od natury i prawdy. l<adryl. tai< do
sRonale nadający s ię do ..flirtacyi " i tajem
niczych szeptów - nigdy przecież nie pod
Ropie władztwa ognistego mazura. Rtóre
go najcudniejsza figura b}'\Va potrzebą ser
ca i wrodzonych instynl<tów. Walc rozpo
czyna idylę serca. l<adryl prowadzi intrygę 
romansu. ale mazur. a nadewszystRo bialy. 
usposabia przewybornie do „sRoczen ia 
prosto z mostu .. „ na stopnie ołtarza . Jest 
to ju ż niezachwianym pewnil<iem . dlateQo 
m ł odzież nietracąca pamięci pod wpł y

wem balowej atmosfery. wiruje w walcu 
nam i ętnie. zawraca glówl<i w l<adrylu roz
Rosznie. ale zaraz po l<o lacyi i przed bia
łym mazurem zmyl<a do domu. Dawniej 
rob ili to tyll<o froterowie* *: dziś naśladują 

ich nawet epuzery***. ci. co szul<ają. ale 
zgub ić niczego nie pra(lną - nawet serca. 

SI. M. Rz. „Ty~odnik Ilustrowany" nr 210: 8 I 1887 r. 

" "Za zas l ugę " 

•• Wynajęci kawalerowie do la nca. 

„ . Konkurenci . kandydac i do stanu mał icńskiego . 

Str. 9 !Sezon 1996/911 

dla Dziewcząt. 
Ojcom, opiekunom, i w ogóle oso\,om pragnącym zabcz. 

pieczyć przyszłosć panien, poleca si~ u\Jczpićczcnic posagu 1Y 'fo
warzystwie Ubezplecze1i „ICol!l!jya." 

. Jeże!i 11aprz1kl~d, pragnie BiQ_ ubezpieczyć dl11. 2 lctnićj 
\lz1cwczynk1 IH)l!ilłg 3000 re., maJucy \J1·ć wyplaconym po 
detj~ ~•u .i~ i do łat I~, t1 za takie ubezpieczenie należy 
wnosić do Towarzystwa Ubezpieczeń 11Rossya1'' opłat~ kwartał· 
ną rs. 3ó, kop. 18 

W rade śmierci wcześniej8zcj ubezpieczouego dziecka 
wpłacone kwo1y zwracaj" się Hatycbmiast. ' 

Towa&rzJ"'t"'o „Hossya,'' oprócz tt>gc• do· 
1t11szc1.a ubez1•lec1.ouy<lh do 11dzlllł11 w zylłkłlela. 
lldliczana corocz·ii·: częsć zysków, lączoie z narc,ełemi procrn
t.lll1i, wydajo się jednoczc~11i1 wraz z ubezpieczonym 11oaat:iem, 
::;lauo11 iąc tym sposoLem jego powi,:kt1ze11ie. 

Uo duła 31 U1u 1lullł 1~86 r. w rowan.y. 
Mtwle „lh!i1!14fR" ubezplec~u110 dla ~,8~3 ddew· 
Cllt\t , • . ,„ng lllł MllWf; O&;"óluą rtł . l l,2'1ł,100. 

Din t~hlo1rnów w ten sam 8po11ób, ubez1•leczał 
się kRJ•Ual, wypłacany im po doj~c1u do pdnolcluości lub 
atypendyum (renta) 11a wychowanie. 

Blitsze szczegóły znajduj• się w broszurach Towa
rn)atwa Ubezpieczeń „Rossya'' wydaw::.nych i wyllylanych (bez. 
płatnie) na iądanie, przez Zarzfld w Pe&ersburgu, (\ł'Jcl· 
ka lłorska Nr 13) przez leneraluą Ueprezeata
cyę w Warszawie (Marsialkowska .Nr lł4) oraz 
J•rzez Agenlury 'J'oM·arzyl!lhł'R we \ł'!jzystklch 
whutac:h Ce1uusl\ł& ł Królesh a . 

(47-2-3 
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A. Chojnacki 
Maza•&llło•alł• lllS 

poleca 

ua u„dcbodz'\CY 

ee zoo 

w wiclłl.ini 

we wszyetkioh 

gatuo„acb 

PARASOLE 

PARASOLKI, LAS Kl 

PORTMONETKI, PORT

FELE, SZELKI, 
IMITACY JN.t\ BIŻUTERYfi itd. 

S. HlSZPANSKI 
szewc rnęzki i 

damski 
W--..--~!OllP!:.~·--w•~ 

6. BIELAŃSKA 6. 

BRAK 
EPUZERÓW 
.. Obym byl fal szywym prorol<iem" . ale llarna

wa ł 1~goroczny mimo mnoqich balow publicz 
ny-eh masznic si~ licho przedstawia Ludzie zanad
to polit yłluią. a za mało mają pieni<;dzr od 1110-

rych ostateczna sw i e tnosć Jwrnawalu zależy: mi
mo wybornej sanny przypominające j lepsze czasy. 
dawny humor jallo> nie che powróci c. i czy to na 
wsi. czy 1r; mi Sr i . l<urczy s i ę każdy. czy z sybir· 
sl1ie170 zim na. czy z )ybir, f<ich przeczuć . nie wiem. 
ale dosć. że się kurczy I ledwo tu i owdzie corecz
ki 1alli w1eczore!< wyprosic zdo la1 ą u papy 

Ale tu za czyna1ą się nowe ll lopoty Papa rad 
nierad musi podążyc do kna1peczlli raz ab) oby
cza jem przodków zap ic tę spraw~ wicaorl<ową 

przez male „w" a po wtóre. aby iam zarzucie siec i 
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Nudno! 
Hulamy, i hulamy. 

Zdaje się. że to najważni ej szy temat 

do f:<arnawa!owej pogawędki: mówi się 

o nim. a nawet z powagą rozprawia sze

rof:<o i długo przed. podczas i po f:<aż

dy m balu i wieczorRu 

Jaf:< że nie mów ic. f:< iedy Rto ma nos;ii 

Ru sl<af:<aniu . a obcasy na zbyc iu . tnie 

ho lubca . aż isl<ry lecą . ( .) 

Dowcip bywa dziś rzeczą rzadRą ( ) 

i humoru trudno się doszuf:<iwać w za

bawach naszych: jest coś sz t)T\vnes;io. 

apatyczne>,10 w usposobieniu tych 

warstw towarzysRi ch. l<tóre Riedyś 

nadawały ton uciechom i wesołostl<om 

f:<arnawałowym. 

Nudzą s ię ludzie i ziewają uf:<radRiem 

w salonach . odrabiając najczęśc iej . ja!:< 

za panszczyznę . obowiązf:<i towarzysl<ie

go f:<onwenansu . ( ) 

„Bluszcz" nr l: 18 (30) 11884 r. 

na rozmaiteQO rodzaju mlodzież. mianowicie zas 

na 11a1unel< zn0ny w sfe rach paniens ~ich pod 

oqolnyrn narn·islliem epuzera. czyli malżonko

biorc;'. Bo jr:zcl i w O(IOle para zdrowych 11 011 ubra
nych w blyszczące lal.iierki . nie licząc innych akce

soriow. jest anyl.iulem niezbędnym w czas ie l<ar

nawnłowym dla u1rzymania w ewidencji wszys1-

Rich pan ien na wydaniu. o il eż więc j poszul<iwa

ną jest species „zupelne110·· l<awalera na wydaniu. 
c hociażby nawe1 z nieco ~labszymi pedalami. któ

ry by jednak na \lie ldzie mi losc i nic Qra l na różni

cę spadlw i ZW)ŻRi. ale ef(ec1ive• !lupowa! całe 
sztuki na ryzyko całego życ ia 

Nieste1y wlasnie ta spec i es zaczyna być rzadką. 
a w Kra llowie jes: jej lJra ll tiolosalny. brali wołają

cy o pomstę do nieba nad tymi. l<torzy jeszcze nie 

spie zą s i ę zapalic pochodni\! !łymenu . ( ) 

Micbal Balucbi „Kraj" (brabowsbi) nr Il: 1811871 r. 
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Rozbrojone armie 
nóg tańczących 

Ośm ty>,1odni l<arnawaful Zdawa ło 

się. że będzie można nim s i ę przesycić 

jaR cuf:<rami na pe\vnym ba lu. że nos;ii 

i l<ieszenie o post ja!< o zbawienie wolac 

będą. ty mczasem pokazało s ię. że dla 

wie lu f:<arnawa! za l<rótko istnial. 

- Gdyby jeszcze z tydzien - m ówi so

bie niejedna Hermenegilda - choc i ażby 

jeszcze jeden bal. a pewną jestem. że 

byłby się oświadczy!. Przy ostatnim ma

zurze tal< czule ścisl<a! moj ą ręl<ę. 

- Gdyby jeszcze jed en bal - powtarza 

sobie niejeden f:<awaler. zamyl<ając na 

!<Jucz drzwi przed w ierzycie lami - a byl

bym zdobył jej pos.. chciałem powie

dzieć serce. Wsza!:< mówiła mi . że jej ze 

mną najlepiej tańczyć. 

A le to jeszcze mniejsza . lv\i!osne nie

powodzenia . przer wa ne nadzieje dadzą 

się jeszcze nawiązać na czu lą nutę 

wśród wiosennych spacerów. majóweR 

itd. Więcej dalef:<o są niepocieszeni ci. 

dla Rtórych taniec jest jedynym polem 

popisu. f:<tórzy na świat patrzą za stano-

wisf:<a walca i znają tyll<o dwa rodzaj e 

płci pięf:<nej tj . tej. co tanczy walca w le

wo. i tej . co nie tanczy. (.) 

Środa popielcowa ( .) z bohaterów 

hałubcowych ro bi zwyf:< ł yc h śmierteln i 

f:<ów. !:<oto Rtórych tys iące ludzi przej

dzie. nie domyś lając s i ę nawet. czym c i 

ludzie byli w f:<arnawa!e. RycersRi ani

musz żo łnierza nie tyle cierpi na zawar

ciu pol<oju. ile uprzywilejowany tancerz 

z ukończeniem karnawał u. Gdyby to 

można waleczne nos;ii ja!:< zardzewiały 

oręż powiesić na śc ianie i przef:<azac je 

potomko m wra z z ich historią lub s;idyby 

przynajmniej można f:<otylionowe orde

r y obnosić na p iersiac h po ulicy. ja!:< 

zdoby te tro fea . Rtóre by mów ił y lu

d zio m. czym to by l ten . co teraz jest ni

czym A le dziwne uprzedzenia świata 

odmawiają bohaterom tanca tych przy

jemności i dlatego nie dziw. że post ma 

w nich zdeterminowanyc h nieprzyja

ciół. ( ) 

Micha! Balucbl „Kraj" (brabowsbl) nr 54: 8 1111870 r. 

W a.żna wiadomość dla. artystów i artystek 
teatralnych r l 

Do Handlu Perfumeryi Zagrsnicznej 

JW'~ JJ. SIWI.ECHO W§RI_ 
Ji"IRe Teatralny !\'r 10 • .Nowo Senatorsku. 

Nadszedł :·nnezny transport &&bil nek teatralnych we wszystkich od· 
cieniach cery i dla wszystkich ra,1 " ogromnym wybor1e. Jlanrlel ten 
jest zaopatrzony iawn" "e wszelkie lllpeeyHlne ko111met,·J4.t leaa
tralne - Osobom nalełllrym do teatru od11tt.:puje „1ę rabKt. 

293-3-3 
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Skonał!„. Po gorączkowym paroxy
zmie uciechy. po wirze upajającym. 
po wybuchach wesołości przepadł 

w mroki zapomnienia ubiegły karna
wał. który jak zwykle przed skonem. 
zdobywa się na ostatni wysiłek ba
chicznego szału. 

Slwna! - to i lepiej. Na taf<ich trupów 
można rzucić garść slów pustych bez ża
lu i boleści. Rozpędzony miejsf<i żywot 
potoczy się równiejszą f<oleją. ludzie 
pracy wrócą do życia spof<ojnego. nie
jeden hulatm odzysl<a spof<ój. niby nie-

Str. 12 

papierf<ów na pozysi<anie mocniej sze
leszczących. ale za to bardziej f<osztow
nych materyi. oraz innych przeróżnych 
dodatl<ów i dodateczl<ów. Rtóre razem 
wzięte stanowią ową czarowną. wietrz
ną plątaninę fatałaszf<ów i ozdóbeR. 
zwanych toaletą balową. Czy to prawda. 
o tern niech mówią światu tajnil<i !<as oj
cowsl<ich i mężowsl<ich. będących 

glównemi ofiarami tej fatałaszl<owej es
tetyf<i. Rtórą nasze panie uprawiają 

z 11orliwością. właściwą swemu rodzajo
wi. 

SKON 
KARNA WALU 

szczęśliwy l<ochaneR wytrzeźwiony 

z miłości. Rtóra byla trapiącą go zmorą. 
Obecny duch l<arnawalowy zresztą do
wiódł. że miasteczf<o nasze coraz bar
dziej zaczyna gustować w nocnem ży
ciu. Godzina rozpoczęcia zabawy zno
wu zostala opóźniona. Ru wygodzie nie
Rtórych pięl<nych dam. zamiłowanych 
w dobrym tonie i lubiących powabne 
ale f!e11matyczne guzdralstwo. Powiada
ją optymiści. że nasze polotne anioły. 
l<tóre owiane falą jedwabistą. tal< uroczo 
plyną w tanecznych pląsach. w tym ro
Ru mniej podobno spotrzebowały pew
nych szeleszczących i bardzo potężnych 

Trzeba jedna!< przyznać. że wśród sze
regu publicznych zabaw. bale l<ostiumo
we tym razem mniej świetnie wypadły 
Widzieliśmy. co prawda. damy. l<tóre 
dźwigały na sobie f<rocie. reprezentują
ce Rapita!. od jal<iego jednodniowy pro
cent starczył-by na wyl<armienie RilRu
nastu biednych rodzin: widzieliśmy tu 
i ówdzie sztuf<owaną ostetacyą złoconej 
nędzy: ale dzisiaj parada zbytl<u spra
wiała już mniej nieco wrażenia. chociaż 
budziła głosy pelne zachwytu wśród pa
tentowanych chwalców arcydzieł sztuRi 
modniarsl<iej ( ) 
Karol. „Kłosy" nr 919: n I (8 li) 1883 r. 

Magazyn futer F. BOBRA i T. KOWALSKIEGO 
<lawiej Juliana Penkali ulica i!ienatorsk.a nr. 6 (10), 

utrzymał piękn~ modele paryzkle na kitra, je<lnoc:t.cimic poloca wielki wyL6r luter gotowych dams~ich i męzkich. Fu-
tra w skórkach i na bła'lly 1 oOłtlienia futrzane i puch edredonowy. 

B~GU~ŁAW ll~R~~ 
Poleca w wielkim wyborze 

na suknie karnawałowe 

Senatorska 10. :Materye, Aksamity, Mory, Adamaszki. 

Str. 13 [Sczo 11 19%1971 

Bal artystów w Warszawie 
Rys. Cz. Janlwwsłli. „Tygodnill Ilustrowany" nr 113: 28 Il 1885r. 
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WYBORNA KOMEDYA 
WYBORNEGO KOMBDYOPISAKZA 
Teatr Rozmaitości w Warszawie: Dom otwarty. l<omedya 
w 3 al<tach Michała Bałucl<ie~o. * 

Dom otwarty Baludiego(.„) to jeden 
z najszczęśliwszych pomysłów wyborne
go Romedyopisarza. szczerze odczuty 
we wszystRich szczegółach barwnej mo
zajRi życia. zbudowany według wzoro
wych prawideł symetryi scenicznej. jed
nolity w Rompozycyi. przedziwnie pla
styczny w charaRterystyce rzucanych 
pastelowym sposobem fiQur. a wreszcie 
z taR naturalnym darem treściwe110 po
wtórzenia form życiowych SRreślony. iż 

nawet u wypróbowaneQo fotoQrafa oby
czajowe110. jaRim jest BałucRi. chyba 
jeszcze tylRo w Grubych rybach spoty
Ramy się z rysami równej wierności 

i równie bystreQo zaobserwowania. 
(. ) Autor(. ) rozwiną! (. ) rodzajowy 

motyw z tą werwą i szczerością humoru 
rodzimeQo. jaRi w młodszem poRoleniu 
naszych Romedyopisarzów on tylRo po
siada. 

(„ ) Imbroglio** trysRa taR szczerą 
werwą Rompozycyjną. taR się swobod
nie i żywo rozwija. taR naturalnie plącze 
i RompliRuje. że pomiędzy fotoQrafią ży
cia. a ory!Jinałem jego zniRa prawie róż
nica. Wychodzimy z teatru w pełnem 
złudzeniu. że i my byliśmy na owym ba
lu z legendy partyRularza. Oprócz posta
ci szRicowanych stworzył autor w RO
medyi szere!J sRonczonych typów oby
czajowych. Rtórych zwięzła treściwość. 
nie pozbawia charaRterystycznej wypu
Rłości. że tu wspomnimy tylRo wuja Te
lesfora. WicherowsRieQo. fiRalsRieQO. al-

bo pyszne110 w swoim rodzaju służąceQo 
starej daty franciszRa: możeby nawet do 
wysoRości typu podnieść należało ta
jemniczo przesuwającą się postać Mali
nowsRieQo. taR prawdziwą w naszych 
salonach' 

Przedstawienie wybornej Romedyi 
należy do tryumfów nasze110 teatru Roz
maitości (. ) PP RapacRi (WicherRow
SRi) i WolsRi (fiRalsRi) Qrali - brylantowo 
OboR nich wszyscy pełnią sumiennie 
i wiernie służbę na - pozycyi humoru: 
wymienimy tu przynajmniej panią 

OstrowsRą (CiuciumRiewiczowa). pp. 
Galasiewicza (FranciszeR) i SiRorsRieQO 
(fujarł<iewicz). Poważniejsze chwile RO
medyi. tchnące taR sympatyczną atmos
ferą życia rodzinne110. wypełnili Qrą 

wdzięczną i ciepłą pp. Stromfeld (Teles
for) i TatarRiewicz (ŻełsRi). pani Lebrun 
(Janina) i panna CzaRi (Kamilla). ta 
ostatnia celująca w tej sztuce brawuro
wym dowcipem i ujmująca. jaR zawsze. 
wdzięRiem rzadRiej prostoty 

Bronlslaw Zawadzki 
„Echo Muzyczne l Teatralne" or 17: 14 (26) I 1884 r. 

• Prapremiera Domu otwa11ego odbyła się 31 IJl 
1883 r. w Krakowie. Jeszcze w tym samym roku no
wa komedia Bałuckiego wzbogacila repertuar te
atrów: lwowskiego (prem. 30 IV), lubelskiego 
(prem. 14 VI11) i poznańskiego (prem. 13 X). 
W Warszawie zanim trafiła na scenę „Rozmaitości" 
(prcm. 16 I 1884r.) kilka miesięcy wcześniej byla 
prezentowana w teatrze ogródkowym „Nowy Świat" 
(prcm. 3 IX) 

• • Intryga. 
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Dwadzieścia lat temu (. ) uRazała się 
Romedya nieznanego jeszcze autora p.t. 
Polowanie na męża. Był to debiut nie
zmiernie szczęśliwy satyryRa społeczne
go. Rtóremu bez wahania nadaliśmy 

epitet łagodnego. W jego satyrze lagod
ność jest cechą naczelną: nawet „ser
cem nie gryzie". jaR ci. co wyszydzane 
postacie radzi są 

utopić w beczce 
żółci. gwoli niby
to ich poprawie. 

BałucRi. rozpo
cząwszy zawód 
swój Romedyopi
sarsRi szczęśliwie 

i pod dobrą Qwiaz
dą. przez tych lat 
dwadzieścia pra
cuje wciąż na ob
ranem polu. co
roR przynosząc 

scenie daninę 

swego talentu. Po 
Polowaniu dał 

Radców pana 

ISezon 1996197) 

ności. Rtóra jest prawdziwem życiem na 
ziemi. a najlepszą aRcyą na scenie. Po
tem trzymanie się pewnej sfery. Rtórą się 
zna. o Rtórą się ociera codziennie. z Rtó
rą się żyje i w Rtórej się żyje. Następnie 
humor. zawsze naturalny i szczery. 
a czasem.. za swobodny. byle się nie 
Rrępowa!. byle nie udawał. I wreszcie te 

niezbędne czyn

radcy. w Rtórych 
nieledwie sRrysta
lizował zalety 
i wady swej autor
sRiej twórczości. 

Od uRazania się 

Radców aż do 

Michał Bałucki 

niRi sceniczno
ści. Rtóre pozwa
lają zapominać 

o teatrze. a naRa
zują pamiętać 

o życiu. Bo dla 
BałucRiego RO
medya nie jest 
wcale sztuczną 

Rombinacyją na
Qro m adzon yc h 
mozolnie czynni
Rów. wybranych 
z tą trosRliwością 
gatunRującego 

umysłu. Rtóry 
pierwej stwarza 
RateQorye i sze
maty. a potem 
dopiero ludzi. on 
wie dobrze. że 

w RalejdosRopie 
życia przesuwają 

(Sylwet Ra) 

ostatniej sztuRi. Rtórąśmy pod tytułem: 
Dom otwarty tydzien temu oglądali na 
scenie Rozmaitości. BalucRi nic się nie 
zmienił. w niczem nie osłab!. niczemu 
nie ustąpił. zmężniał tylRo i wyćwiczył 
się w użyciu środRów. Rtóre wedle jeQo 
pojęcia wystarczają do utworzenra do
brej Romedyi. A jaRie są te środRi 7 

Oto najpierw znajomość ludzi. ob
serwacya baczna. drobnostRowa. pod
chwytywanie na uczynRu rysów cha
raRterystycznych nie w ich zewnętrznej 
martwocie. ale w tej ruchliwej działał-

się oboR siebie. 
zarówno podobienstwa. jaR sprzecz
ności. i w tych i w tamtych szuRa praw
dy i teQo realizmu. Rtóry jest jej swobod
nem odbiciem. Pod tym wzQlędem nie 
jest on bynajmniej satyryRiem urzędo
wym. podchwytującym słabości. 

a niewidzącym przymiotów: jest on tyl
RO sprawiedliwym obserwatorem. Rtóry 
nie sRupia na danych postaciach barw 
z góry oznaczonych . nie tworzy czar
nych. ani bialych charaRterów . nie po
tępia jednosteR i nie wysyła ich do pie
Rła publicznej poQardy. bo wie aż nadto 
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dobrze. że słabości ludzRie w życiu co
dziennem są rzeczą zbyt pospo litą. aby 
miały prawo zapędzić łudzRośc do Ere
bu. 

W realizmie swoim BalucRi nie lubu
je się w barwach szarych. co jest podob
no dzisiaj modą: nie szui<a rynsztoRów. 
ani Raluży. zaRopconych i brudnych 
ścian. osmolonych twarzy i powalanych 
występl<iem rąR. Jest na to za pogodny 
za zbyt Rochający. W jeqo scenicznych 
obrazach życia więcej slońca. niż cienia. 
więcej przebaczenia. niż potępiających 

wyRrzyl<niRów. l<tórych nie znosi. Hu
mor jego nietyle aRcentuje się w poje
dyńczych. oderwanych błysi<ach. ile 
właśnie w oqólnej atmosfe rze sztuRi. 
przesiąl<!ej tą weso'łością. l<tóra pozwala 
śmiac się dużo i serdecznie. ale nigdy 
zqryżliwie i szyderczo. Jego postacie nie 
bywają niqdy niepoprawnymi łotrami.. 
on ich nawet nie powoluje do sztuR 
swoich. Jeżeli w szeregu figur znajdzie 
się taRi życiowy potępieniec. to BałucRi 
przechodzi nad nim do porządl<u dzien
neqo nie stawiając go bynajmniej em
fatycznie pod pręgierzem. Rtóry i bez ta
Riej oprawczej pompy nie pomyli się 

przecież. Jest o nią spoRojny Ci co biorą 
chłostę śmiechu z jego d!oni. to poczci
we mieszczuchy z zawróconemi głowa
mi. nieproszeni radcy, próżniacy zapra
cowani bezczynnością. wyemancypo
wane plotRarRi. mlodzież pozłacana 

\\7 ogniu głupoty. i<rewniacy całą duszą 
miłujący tęgą l<iesRę najui<ochańsze 110 

spadRodawcy podtatusiali Rawa!ero
wie. co więcej ufają swojej świetnej po
zycyi grubych ryb. niż zdrowym a uczci
wym pragnieniom młodości. a wreszcie 
i tłum qę si. gąseR. wynajmując)>ch si„ za 
RolacyjRę danserów. wartogłowów bio
rących na seryo swoje żartobliwe istnie
nie i tych zer społecznych. Rtóre nic nie 
wiedzą nawet o tern. że zawadzają bliż-
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nim. że są balastem niepotrzebnym 
i zbytecznym. 

BałucRiemu uczyniono zarzut. że je
go produRcye sceniczne mają za cel je
dyny - śmiech. Jest to zarzut niesprawie
dliwy. W niesRończenie d!ugiej galeryi 
jego postaci. powołanych na scenę. 

znajduje się tyle rozmaitości. tyle cha
ral<terów. naszl<icowanych z leRl<a. 
a czasem i wyczerpniętych do głębi. ta
Ra obfitość cech życiowych - że już to 

samo wsRazuje cel inny. poważniejszy. 

ce! prawdziwej i świadomej siebie saty
ry. On sam mówi o sobie: „Boję się być 
nudnym: radbym najbardziej ricinuso
we myśli podać w najweselszy sposób. 
żeby je można łatwiej prze!Rnąć. a są 
i byli tacy, l<tórzy przyprawę chcieli 
uważać. za potrawę" Przypadl<iem. czy 
umyślnie nie wniRano w intecye auto
ra ... Istotnie też Bal ud< i Raże się widzowi 
śmiać calem gardłem. ale w tym śmie
chu. zdrowym i niewywolanym przez 
sztuczne l<ombinacye. nie topi jego 
baczności na psychiczne i umysłowe 
zboczenia żywych postaci na scenie. nie 
pozwala zapominać. że odgrywająca się 
przed oczami jego Romedya jest tyłRo 
wiernym obrazem innej l<omedyi. prze
platanej Izami i cierpieniem życiowego 
dramatu. ( .) 

BałucRi jest ulubiencem publiczno
śc i. Jego l<omedye zapełniają teatr po 
brzeqi. a zawsze pozostawiają miłe wra
żenie rodzinnej atmosfery. wesołości da
leRiej od szału. humoru bez żółci. satyry 
bez gniewu i potępienia. milości nie za

ślepionej .. Nil<t go nie nazywa mako-
1nitym. ale wszyscy są gotowi go na
zwać swoim. Jest to prawdziwa popular
nośc. Rtórą wywalczyć niezmiernie 
trudno. Ale gdy się ją wywalczylo. jest 
się już choćby trochę ... znal<omitym. 

St. M. Rzętl!owsl!i 
„Echo Muzyczne i Teatralne" nr IS; 21 I (2 Il) 1884 r. 
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Michał Balucfli z żoną Eufemią w Krallowie, ofl. I S90r. 
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ZGON BAŁUCKIEGO 
Psyehologja dramatu 

(List korespondenta „Kraju") 
Kraków, 20 października 190 I r. 

( ) W c iemną . c iepłą noc jesienną . 

w parRu publicznym Ba!ucRi odebrał so
bie życie celnym strzałem. sRierowanym 
w oRolicę sRroni. We dwie godziny póż
niej znaleziono je\?O zastygłe zwłoRi. 

a nazajutrz wieść o tragicznym zgonie 
popularnego pisarza zelektryzowala ca
ły KraRów. wywołując nad wyraz silne. 
przygnębiające wrażenie . BałucRi był 

dziecRiem KraRowa. zrósł się z nim nie
rozerwalnie. przeniósl go z jeqo charak
terystycznemi cechami w swój świat 

twórczy. bawił qo i chłostał nieszRodli
wie od lat dwudziestu RilRu: odegrał 

w dziejach je\?O popularnej umysłowo
ści rolę taR wybitną. że historyR życia 
RraRowsRiego. nawet w bardzo odległej 
przyszłości. nie będzie mógł przejść nad 
nim do porządRu. Tej historycznej roli. 
jaRą odegrał BałucRi w rozwoju upodo
bań artystycznych nie tylRo KraRowa 
zresztą. ale całej PolsRi. tego faRtu. że 

swoją obfitą produRcją wypełniał cały 

jeden oRres. zaspoRajał potrzeby dwóch 
poRołeń. niepodobna zaprzeczyć nawet 
wówczas. l?dY wartość artystyczna jego 
utworów. po całych łatach wyjątRoWe\?O 
rozgłosu i powodzenia. sprowadzi się do 
właściwych rozmiarów. 

Nie było może w literaturze naszej 
przyRladu. aby jeden i ten sam czlowieR 
w czasie stosunRowo RrótRim byl taR 
wyniesiony na piedestał. a potem zrzu
cony z niego tak bezwzględnie. jaR Ba
lucRi. KraszewsRi taRże za życia swego 

zszedł z pola i musiał spożywać 1?orzRi 
chleb zapomnienia . patrząc na powo
dzenie tych. co go pozbawili popularno
ści. Ale jemu towarzyszylo do Rońca 
szczere uznanie i glęboRa wdzięczność 
społeczeństwa. gdy BalucRi po wszyst
Rich swoich tryumfach. wieńcach. oRla
sRach. festynach. jubileuszach. brutal
nem zleRceważeniem został powalony 
na ziemię. Rola . jaRą najmłodsi literaci 
RraRowscy odegrali wobec sędziwego 
autora. może być już teraz traktowaną 
bez osloneR. Omawia ją w tej chwili ze 
szczerem oburzeniem prasa gałicyjsRa. 

Prowadzono przeciw BałucRiemu kam
panję systematyczną. nielitościwą . za
ciętą . głupią i śm ieszną . Bałucki od lat 
I o wyRazywa! taRi zaniR sił twórczych. 
że w interesie swojej nabytej już sławy 
autorsRiej powinien był przestać pisać . 

SztuRi jego straciły powodzenie u pu
bliczności. Rtóra przed RilRunastu laty 
Rażdy nowy utwór ulubionego swojego 
Romedjopisarza witała. jaR wypadeR 
dnia, najżyczliwsza RrytyRa przyjmowa
ła je chłodno. zdobywając się w najlep
szym wypadRu na Ronwencjonalne 
ogólniRi. BalucRi czul to i trawił się zgry
zotą. W duszy jego rozgrywały się tra
giczne zapasy pomiędzy niesłabnącą 

ambicją autorsl;>ą i zaniRającym talen
tem pisarsRim. Trzeba było pozwolić te
mu cz lowieRowi zaRończyć spoRojnie 
rachunRi literacl;>ie. chociażby ze wzglę
du na całą poprzednią twórczość. Rtórej 
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wartości pewnych zasług niRt nie może 
odmówić . Grono Prometeuszów kra
RowsRich zrobiło z niego tymczasem ja
Rąś grożną marę dogasające\?O oRresu. 
jaRiś 1?i1?antyczny symbol zacofania lite
racl;>iego. Rtóry należało zniszczyć Ro
nieczn ie w interesie sztul;>i. Na pisarza. 
Rtóry się przeżył. Rtóry sam to czul i tra
wił się wewnętrznie. Rtóry nie reprezen
tował już wcale Rursującego smaRu pu
bliczności. Rtóry już by! taR wycieńczo
ny. że wystarczyło go trącić aby padł. 

rzucili się hałaśliwie i RrzyRliwie dwu
dziestoletni przedstawiciele Sturm 
i Drangperjodu RraRowsRie1?0 z rozma
chem nieproporcjonalnym do zamie
rzonego celu. jaR gdyby szlo o powale
nie dębu. Kampanja ta zatrula Bałuckie
mu ostatRi życia I bez tego już sam wie
dział. że sRazany jest bez Rońca na prze
żuwanie świetnego dorobRu wczora jsze
go. Na trzy dni przed śmiercią samobój
czą. wieczorem. przechadzając się nad 
Wisłą. powiedział do żony, 

- Nie mam już nic na świecie do zro
bienia: ani literaturze. ani społeczeń

stwu nic ze mnie nie przyjdzie. Żyj ę bez 
celu i czas mi sRończyć. 

I SRończył. nie mo1?ąc przenieść na 
sobie zejścia z porządRu dzienne\?O. Po 
taRiej świetnej. różami usłanej Rarjerze. 
po owym jubileuszu z r t 884 r . Rtóry 
oRazalością i rozmiarami dorównywa! 
prawie jubileuszowi Kraszewsl:lie\?O. po 
taRim oceanie humoru . rozlanego 
w trzydziestu Romedjach. rozrywanych . 
oRlasRiwanych. niemal elelmyzujących 
publiczność i prasę - owa scena w noc 
jesienną . na ławce pustego parRu . za
Rończona strzałem śmiertelnym' Życie. 
ten najbardziej pomysłowy. najbardziej 
niewyczerpany autor. dorobiło straszny 
aRt piąty w zawodzie pisarsRim Bałuc
Riego. 

Nie chce się poprostu wierzyć. że był 
taRi caly dlul?i ORres. Riedy wszystRie 
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owe Domy otwarte. Kluby kawalerskie. 
Grube ryby. Niewolnice z Pipidówki . 
Polowania na męża. Gęsi i gąski trzy
maly wprost repertuar wszystRich te
atrów polsl:lich. niosły dziesiątl:li tysięcy 
przedsiębiorcom teatralnym . przyRuwa
!y do siebie publiczność i dały autorowi 
pierwszorzędną popularność w Rraju. 
Nie chce się wierzyć . że ten sam czło
wieR przeżyty. wypisany. !?łuty ze wszyst
Rich stron. doprowadzony został do ta
Riego stanu onieśmielenia i rozdrażnie
nia. że na premjery ostatnich swoich 
utworów bal się chodzić do teatru i. !;>ry
jąc s ię jaR winowajca. za wę1?łem gma
chu teatralnego czeRa! na wiadomości 
z widowni. Niepodobna wyobrazić sobie 
więRszego upoRorzenia autorsRiej miło
ści własnej. 

Bałucl?i stworzył u nas specjalny typ 
l?omedji mieszczarisRiej . KraRów-Pipi

dówRa - to było nieśmiertel ne milieu*. 
z Rtórego wydobywał owe. taR dobrze 
znane parafjańsRo - filistersl:lie typy. 
oświetlając w ben1?ałsRim ogniu swojej 
satyry ich wszystRie śmieszności. cia
snotę pojęć i nigdy nie umierające l?łup
srwo. Trzeba się dziwić. że wystarczyło 

BalucRiemu dość inwencji autorsRiej na 
dlul?i szerel? tych najlepszych utworów. 
Rtóre zapełniają główny oRres je\?O 
twórczości. Przy taR bezprzyl?ładnem 

tempie. w jaRiem szly po sobie jego Ro
medje. można się było wypisać. To też 

ostatnie jeqo rzeczy. owe S zwacz.k i. 
Sprawy kobie!. Cieple wdówki. Drużby. 
nacechowane byly zupeł ną deRadencją 

talentu. najniewlaściwszemi ustępstwa

mi dla qalerji. nieprawdopodobną szar
żą. cyrRowym humorem. rozwleRlością. 
braRiem aRcji. W tych zupełnie lichych 
rzeczch. ośmieszających niedołężn ie 

najbardziej uprawnione dążenia łudz

Rie. trudno było zaiste poznać teqo sa
mego autora. Rtóry przed ćwierć wie

Riem w Starych i młodych bił szlaRi dla 
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niesl<rę powanej myśli i drUZ!i/Otal sędzi 

we przesądy. Role zamieniły się. Bałucl<i 

nie spostrze!i/I się. że z chl oszczące!Jo Fa
rysa zamieni! si ę sam w dosl<onaly typ 
obywatela Pipidówl:ii. 

Ale w spol<ojnej. rozważnej ocenie . 
trzeba patrzec nie na jesieri. lecz na po
łudnie autora. !<tory znil<I z widnol<n;gu. 
WówcZćl : i sąd musi wypaść o w ic ie 
życzliwie j Trzydziesc i lat życ ia . spędzo-

nego przy wyczerpuj ące j. niszczącej 

nerwy i mózg pracy autorsl<iej . Riłl<a

dzi esiąt satyr scenicznych. „poprawiają
cych obyczaje" l<ill<adziesiąt powiesc i. 
Rt óre odegrały rolę w ul< ształtowaniu 

myś li spolecznej . to są rzeczy. Rtór ych 
ogól Polsl<i nie powinien Bałucl;>i e mu 

zapomniec. 

Pel~a . „Kraj" nr 41: 12 (25) X 1901 r. 

t 
MICHAŁ BAŁUCKI 

literat, 
prezes Koła artystyczno-literackiego, 

b. prezes krak. „Sokoła" , 

przeżywszy lat 64, przeniósł się do wieczności dnia 
17 paźd ziernika 1901 roku. 

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę dnia 20 b. m. o godz. 3 
popołudniu z domu żałoby L. 39 przy ulicy Floryańskiej, 

wprost na mie jsce wiecznego spoczynku. 

Na smutny ten obrzęd w nieutulonym żalu 
pozostała żona i dzieci zapraszają. 
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OSTATNIE 
CHWILE 
BAŁUCKIEGO 

O ostatnich chwilach Bałuckie
go zamieszczają pisma kralww
skie następujące szczegóły: 

„Teqo rolw . ja!< od szeregu lat. bawili 
Michałostwo Baluccy w Rytrze nad Po
pradem. Pozostali dłużej. bo znal<omite
mu lwmedjopisarzowi nie spieszyło się 

z powrotem w mury miasta . l<tóre tal< qo
rąco l<ocha I. Górsl<ie powietrze dobrze 
na niego oddział)'\vało . uspal<aja!o jego 
rozstrajające się powoli nerwy. Powo
dem rozstroju było rosnące z tygodnia na 
tydzieri uczucie. że talent jego się wy
czerpal. że z wiel<iem wygasla twórczość 
autorsl<a. że jego ostatnie l<omedje nie 
miały tal< wiełl<ieqo powodzenia . jal< 
dawniejsze. Sl<arżył się z tego powodu 
przed najbliższymi. mówiąc. że już niepo
trzebny na świecie . Zapytywal nieraz zna
jomego medyl<a. Rtóra trucizna po zaży
ciu odbiera najbardziej i najsl<uteczniej 
świadomość istnienia: w biurl<u jego zna
leziono zapas morfiny tal< duży. że musi 
dawać wiele do myślenia ... Objawy nie
poł<ojące nie uszly uwagi rodziny Radzo
no s ię psychjatry: próbowano środRów. 
podnoszących ducha . Nic wszal<że nie 
zapowiadalo blizl<iej l<atastrofy i dojrza
łeqo postanowienia samobójczego. Dnia 
ostatniego przed l<olacją wyszedl Baludi 
na przechadzl<ę po mieście i pożegnał się 
z rodziną. jal< zwyl<le serdecznie. Proszo
no go. żeby niezadługo powróci! do do
mu . Mijały godziny - nie wracał. Rodzina 
zaniepolwjona zarządzila poszuł<iwania . 

Znajomy medyk p. Pisarsl<i. wiedząc . że 

Michał Bałucl<i często w· pogodne wie
czory lubił udawać się na grób swej 
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pierwszej żony ś.p. Ć:wil<lirisl<iej. pośpie
szy! na cmentarz. lecz qo nie znalazł. Tern 
więcej niespol<ojny uda! się do inspel<cji 
policyjnej. ażeby się dowiedzieć. czy tam 
nie doszły jal<ie niedobre wieści. Dziw
nym trafem dowiedział się . ze przed 
chwilą był w policji urzędnil< sądowy. p. 
Bronisław Stanl<iewicz i złoży! relację 

o samobójstwie jał<iegoś mężczyzny. l<tó
ry strzałem z rewolweru odebral sobie ży
cie na Błoniach. wiell<iej równinie. cią
!i/nącej się od Kral<owa !<u Woli-Justow
sl<iej 

Na miejsce. wsl<azane przez p. Stan
Riewicza. udał się urzędnił< policji z p.Pi
sarsł<im. Zdjęto latarnie od powozu i przy 
ich świetle rozpoznano trupa Michała Ba
lucl<iego. Klęczał pochylony nad ławką. 
zimny już. sztywny. bez życia. Opodal le
żał 6-strza!owy rewolwer. z wystrzelony
mi trzema !<ulami . Rana wszal<że była tyl
ko jedna wielkości grochu na prawej 
sl<roni: na ol<olo sl<óra byla oparzona od 
przyłożon ej blizl<o lufy rewolwerowej. 
Kula utkwiła w móz15u. poszarpała wi
docznie najważniejsze 015nisl<a mózgowe 
i sprowadziła śmierć natychmiastową. 

Rysy nie ulegly żadnej zmianie - zastygly 
poprostu. Obok rewolweru średnie150 i<a
libru leżała papierośnica . Widocznie zde
nerwowany palił du żo. a w ostatniej 
chwili w potęgującym się rozstroju. po
rzuci! ją na ziemię i sięgną! po rewolwer. 
Przy zmarłym znaleziono l<artl<ę papieru. 
widocznie przed l<ill<u godzinami napisa
n ą. Jest to serdeczne pożegnanie z żoną. 
zawarte w kiłl<u wierszach. Błaqa ją gorą
co o przebaczenie za to. że sobie odbiera 
życie. ale ..inaczej zrobić nie mógł" Jest 
to ostatnia przedśmiertna jego s powiedź . 

ostatnie jego pisane słowa . Po dol<ona
niu oględzin . wśród ciemnej nocy prze
wieziono do miasta zwłol<i Michala Ba
łuc l<iego . Koło literac l<ie i artystyczne 
wywiesiło chorągiew czarną na znal< ża
łoby po swym prezesie" 

„Kraj" (petersburski) nr 41: 12 (2!) X. 1901 r. 
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KRAKÓW POŻEGNAŁ 
MICHAŁA BAŁUCKIEGO 

Kra Rów. 21 pażdzierni!;za 190 t r. 

Miasto ca le poruszone traQicznym sa 
mobójsrwem BalucRieQo. O niczem in
nem dziś się nie mówi ani pisze ... Wszy
scy rozpamiętują ostatnie chwile. w ni
Rają w pobudRi. Romentują olwliczno
ści. towarzyszące ponuremu dramato
wi. A w tern powszech nem za intereso
waniu uplastycznia się po raz ostatni 
szeroRa popu larność. jaRą cieszył s ię 

l<ral<owiaR z Rrwi i Rości w umilowa
nym i miłującym !JO Qrodzie podwawel
sRim. Niestety 1 Zwyl<la to !<olej rzeczy To 
- czeQo mu niewypowiedziano za życia -
c i epło . RtórQo laRnąl tal< dotl<liwie . 
przenil<a w posmiertnych nel<roloQach 
i owacyach. 

Po!Jrzeb Ba!ucl<ieQo. l<tóry s ię odbyl 
w niedzie l ę o Qodzinie 3 po południu . 

s ta nowił niepamiętną od lat w ielu mani
!estacyą. w l<tóreJ przyjmowały udział 

niezl iczone tłum y ze wszystl<ich warstw 
spolecznych. 

Zwłol<i wystawiono w mieszRaniu 
przy ulicy Floryańsl< i e j w zacisznej pra
cowni. z l<tórej w świat poszło tyle dziel 
św ietlanych. Z rysów. wypoQodzonych 
spol<ojem śmierci. płyną! Ru za łzaw io

nym wejrzeniom uśmiech dawny. !a
Qodny i dobrotliwy. 

Przed domem na zbudo\vanej ad hoc 
mównicy. czarnym l<irem obitej. dr So
l<ołows l<i. b. poseł. imieniem „Kola arty
styczno-literacl<ieQo". żeQnal ul<ocha ne
go prezesa tej instytucyi. podnosi! jego 
zasłuQi. ja l<o cz lowiel<a. pisarza. dziala
cza spo!eczne!JO. „l<tóry św iec i! przyl<la
dem hart u ducha i s t a łośc i ą przel<onań . 

zysl<ując cześć i miłość ogólną„ 

Teraz l<ondul<t. prowadzony przez ża
lobniRa . niosąceli/O Rrzyż wsród śpiewu 

chóru „Lutni ". ruszył przez ulice. a pada
Io nań smętne świat Io latarni !Jazowych. 
pol<rytych l<irem ża l obnym. 

Na czele szly oddzialy straży pożarnej 

ochotniczej i miej sl< iej. oddział „Sol<o
lów" . Rtórei;;o zmarly by l pierwszym po 
za łożeniu prezesem. orl<iestra „Harmo
nji" li/rająca rełiQijne pieśni. deputacye 
Towarzystw z chorąli/wiami. 

Za trumną. obsypaną wieńcami. po
stępowała rodzina. prezydent miasta 
Friedlein . radcy miejscy maQistratu . de
putacya „Sol<ofa ". „Kolo literaclw -arty
sryczne". przedstawiciele „Czytelni ludo
wej". arystol<racya. caly świat literacRi. 
artystyczny. Duchowieństwa nie bylo. 
na udzial jeli/O nie pozwoli! l<s. l<ardyna! 
Puzyna 

Przed teat rem Józef Kotarbińs l<i 

w pięl<nem przemówieniu scharal<tery
zowal dramatyczną działalność znal<o
mitego pisarza. 

„Omyli! się nasz ul<ochany autor -
mów i! pomiędzy innemi - j eże li sądz i!. 

że s połeczeństwo zapomniało jeli/O za
sfu li?i. Bo oto dość spojrzeć na te nie
przejed nane rzesze żalobnych . na ten 
imponujący majestatem powagi orszaR 
pogrzebowy. na ten o lbrzymi ża łobny 

wóz. u!Jinający s i ę pod c i ęża rem laurów. 
a posuwający się zaledwo RroR za l<ro
l<iem wśród zbitego l<ilRodzi esięc i o

tysiącznego tłum u. aby zrozumi eć. że 

nie przestała go otaczać popularność 
i milość. że odosobnio ne Qlosy uprze
dzonej l<rytyl<i nie znajdowa ły echa 
wśród OQólu" 

0Rolo godziny 5 poc hód stanąl na 
cmentarzu raR owicl< im. Tu Kazimierz 
Bartoszewicz w wzruszaj ącej mowie po
żelilnal BalucRieqo imieniem przyjaciół. 
chór „Lutni „ za intonowa ł Salve Regina . 
z tys i ęcy piersi poplynę!a też litanja do 
Matl<i Bosl<iej . towarzysząca oddaniu 
ziemi zwlol< nieszczęś liwego pisarza 

PoQrzeb odbyl się wspaniale. Czy jed
na I< społeczeńs two sp laci lo d luQ 
wdzięcznośc i dorażnym wieńcem lub 
udziałem. czy nie należałoby pomysleć 
o trwalszem uczczen iu pamięci znalw
mitego pisarza? Pomni!< w teatrze. wy
danie tanie popularne l<ilRu powieśc i 

odpowiednich dla szerol<ich tlumów. 
przedstaw ienie wzorcowe Rill<u sz tul< 
ce lniejszych. stypendyum imien ia zas lu
żone!Jo dla l<sztalcen ia obiecujących ta
lentów. wydanie Rsiążl< i. omawiającej 

bezstro nnie stanow isl<o Ba!ucl<ie00 
\'f.J dziejach l<omedyi naszej . o to Qar~ć 
projeRtów cisnących s i ę pod św i eżem 

wrażen iem pod pióro. Czy je RtO pod
niesie? 

„Echo Muzyczne. Tealralne i Artystyczne" 
nr 43 (943) ; 13 (26) X 1901 r. 
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Pogrzeb Bałuckiego 
odb'71 s i ę bez udziału duchowieris1wa l<arolicl<ie
!JO „Ks ila rdj'nal Puzyna - pi sze »Nowa Reforma ' -
w pierwszej w raz chwil i zaRazal duchowienstwu 
udziału w po11rzebie Baluc łli eqo . ponieważ z~i ną l 

on smierciq SJ mbóiczą Nie pomo11ly urzędowe 
św i adec twa powaQ lekarsRich. stwierd zające. że 

zmarly. taf< zaslużo n )' dla pismiennictwa polsi<ie110 
czlowieR. cierp iał ostatniemi czas)' na rozstró j ner
WOW)'. 1 dlate110 byl niepoczyta lnym w chwili. \!U)' 
tarqną l s i ę na swoje życ ie Udali się do łls ięc i a l<ar
dynala marsza leR lłrajOW)' hr Andrzej PotocRi i hr 
Antoni W dzic lłi z proś bą . by pozwoli! na udział 

duchowienstwu w po11rzeb ie Rozmowa trwala 
blizlw 11odzi n ę , Rs l<ardynal Puzyna. mimo usil
n)'ch prosb i nalq /an hr. A PotocRieqo i Wodzic
ll ie~o . zakazu swoj qo nie cofną! i duchowieristwu 
IO\\' arz)'szyc zwloRom zmarle110 nie pozwoli I. •No
wa Reforma• wyraża uznan ie dla marszall<a hr. An
drzeja Pci 1ocl< ie170 i posta hr AntonieQo Wodzlc
!11e110. że. 1alil<olwiel< przel<onaniam i politycznemi 
i spolecznemi do zmartc110 pisarza nie zb li żeni. 

zrozumieli . że ponad różn ice stanów. stronnictw 
poli tyczn)'Ch i osobiste przel<onania. W)'ższy 1es1 
majestat smierci. wobec 1<1ore110 wszyscy przede
wszy;tkicm j s 1eśmy ludzmi. wezwanymi przed 
sąd Boqa" 

„Kraj" (petersburski) nr41 ; 12(25)X1901 r. 

Kondul!t źalobny pod domem Balucl!iego w Krallowie. 20 pażdzlernilia 190lr. 
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W acblarzem autorów jest ... 

KR 
Slowa te nał:ireś lil żartobliwie Balucl<i 

na wachlarzu jednej z pań w roRu 1884. 
w epoce l<ulminacyj neqo rozRwitu slawy 
i 11orących oznal< powszechne110 uznania. 
Czy przeczuwa! RIO. iż owo usymbolizowa
ne w ulotnym aforyżmie „chlodzenie Rry
tyRą". zwróci się RU umilowanemu pisa
rzowi i zmrozi qo taR dotl<liwie. iż ucieczl<i 
szuRać będzie aż w objęciach śmierci? 

A jednaR na obfitującej w Rontrasry wy
jasRrawione scenie życia rozel)ra la się 

w ubieqlym tyqodniu jedna z najboleśn-iej
szych tra(ledyj. 

Pisarz. ł:itóry w przeciąqu 37-letniej 
działalności ł:iarmil RilRa poł:ioleń szczero
zlotym humorem. pełen otuchy oprymi
sta. dopatrujący w przejawach społecz

nych punł:ity jasne i poqodne. w rozpaczli
wym zamachu tar11ną! się na własne życie. 

Zabi! 110 chlód Rryryczny. w oł:iól popu
larne110 twórcy zataczający coraz szersze 
ł:irę11L z sprawozdań pobłażliwie przychyl· 
nych .. starych przyjaciół ". przechodzący 

w zjadliwe nai11rawania „młodych nieza
leżnych". Odporniej trzymała się publicz
ność. darząca sztuRi. oceniane surowo. 
nietylł:io oł:ilasRiem serdecznym. ale i pel
ną ł:iasą. co zatem idzie łasRami dyreł:ito
rów. ł ta jedna I< nić zaczyna się zwolna wi
Rlać i zrJ".Vać: aż wreszcie przychodzi naj
straszniejszy ze wszystRich chlód - samo
Rryrycyzm. 

Autor. dla Rtóre110 twórczość lączy się 
nierozdzielnie z życ iem. walczy daremnie 
z opanowującą qo niemocą . Pral)nie całą 
duszą pracować . to. na co patrzy. zaRlinać 
w pomysly literacl<ie. a przeł:ionywa się. że 

zarówno talent. jaR i publiczność je110 na
leżą do - przeszle(lo poRolenia. 

Nie Rażdy może „z żywymi naprzód iść" 
i z zmieniających się prądów myśli i sto
sunRów .. życie czerpać nowe·· 

BalucRi był malarzem świata i ludzi. 
Rtórzy jeśli nie za11inęli. to na razie przeży
li się z mieszczańsł:iiemi idealami środowi
SRa. Cala fala modernistycznych poRu
szeń. wysubtelizowanych wybujalości 

(przezeń w ostatnich sztuRach wyszydza
na) prawem reaRcyi wyplynęla na ryneR 
literacRi. podczas qdy do niedawna taR 
blizl<ie nam swojszczyzną malomiastecz
Rową. tal< droqie prostotą. mile humorem 
postacie Romedyi BalucRie110. usuwaly się 
w ruchomem oświetleniu upodobań chwi
li: na plany coraz odle11lejsze. jaRo fi(lury 
„11rotesRowe" i „nie dzisiejsze" 

- Za qranicą - pisze jeden z dziennił:iarzy 
11alicyjsi<ich - tał:iich starców otacza się 

bez11raniczną czcią. ma się pamięć o tern . 
czem byli. co zrobili. patrzy się na połu

dnie. a nie na wieczór ich bytu doczesne
qo. Cala Chrystjania obsypuje RWiatami 
nieczynneqo Ibsena. A u nas jaR się postę
puje? BraRiem pietyzmu. zjadliwą z11ryżli
wością podRreślano traqedyę niemocy po 
latach ciężRiej orRi i znoju . Czas rwój prze
szedł. śmiechu zabraRIO. więc l)iń Bajazzo. 
Grzech' Grzech' - wola dziennil<arz. opo
wiadając o podjazdowej walce. wytacza
nej w ostatnich latach w KraRowie przeciw 
„starzejącemu się" autorowi .. 

Czy RrytyRa musi i powinna być bez
wz11lędną i w imię sprawiedliwości .. nie
złomnej" nie liczyć się zarówno z doświad-

Su. 25 (Sezon 1996197) 

Scena z Radców pa11a radcy Balucl!iego. Rys. fr. Kostrzewsl!i 
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czeniem debiutanta. jaR z wyczerpaniem 
posiwialeqo w pełnej chwały Rampanii 
wojowniRa? 

Kwestya to drażliwa. a zarazem taR pie
Rąca wobec qłosu bolesnej SRarqi. idąceqo 
Ru nam z swieżo wyRopanej moqify. iż nie 
czas chyba na jej objeRtywne rozpatr}'\va
nie„ 

Str 26 

Teraz jednaR. gdy Rsięqa rachunRowa 
zamRniętą zostala żałobnym epiloqiem. 
objąć można caloRsztalt owocnego dorob
Ru. uswiadomić sobie. co do pismiennic
twa wniósl znaRomity Romedyopisarz i ja
l<i danR należy mu się od społeczeństwa za 
służbę nieskazitelną. pełną wysol<ich za
slug obywatelsl<ich. 

Mlcbal Baluclli w llaryllaturze E Brylla. 

Sir. 21 

Twórca bowiem Domu otwartego. 
uplastyczniający w opinii oqófu wybuchy 
serdeczneqo. niewybredneqo smiechu. był 
moralistą ideałowym. rzeczniRiem cnót 
i zasad niezłomnych. Poczynając od 
pierwszych utworów. w Rtórych pod ma
SRą Elpidona sRfadaf hold aspiracyom 
mlodzieńczym. Balucl<i w powiesci wo111ó
le smielej i głębiej rozwijał demoRratyczne 
przeRonania. czyniąc widoczny przedzial 
pomiędzy czytelniRiem a widzem . 

Z deseR pragnął przemawiać do szer
szej publiczności : w duchu rym cele swe 
i tendencye ujmował w popularniejsze ra
my. () 

Nie podnoszono dostatecznie doniosfo
sci podRfadu społeczno-obyczajowego 

sztuR. uniRających patetycznego frazesu. 
A jednaR z perypetyi uciesznej .„l<rotochwi
li" rozwijała się Romedya typów i charaR
terów. rozmach i swada „farsy" przysfania
ly glębię satyry. Obrazl<i rodzajowe. 
w barwnym RalejdosRopie przesuwające 
przed oczyma widzów deptaRi wód gali
cyjsRich. salony l<raRowsRieqo mieszczań
stwa . Rfuby i redaRcye chłostały zarazem: 
Raryerowiczowstwo. próżnośc. cudzo
ziemszczyznę. plotRarsrwo. zalotnosć. ży

cie nad stan. nepotyzm. braR odwaqi oby
watelsRiej i inne wady społeczne 

Autor stawiał dyagnozę z dobrodusz
nym uśmiechem esRulapa dawnej daty. 
Rtóry wierzy święcie w zwycięztwo zdro
wej natury. popartej prostemi domowemi 
środRami. Wierzy. bo Rocha tych swoich 
smiesznych mieszczuchów. podtatusiałych 
Rawalerów. nieproszonych radców zbził:io
wanych fiRafsRich łub emancypowane 
dziewczęta. flirtujące mężatRi. Głowy. za
pruszone „baRteryami" fałszywej ambicyi 
lub bafamutych teoryjeR leczy najczęsciej 
poczciwe serce. Natomiast cyniRom nie
uleczalnym. zgryźliwym plotl<arROm. !ow
com posagowym życie daje mata. jako 
'przyl<ład. odstraszający poqlądową nauRą 

morałnosci. 

Nieraz może gwoli tej „nauRi" poswięca 
autor prawdopodobieństwo psychologicz
ne. naturalny bieg wypadl<ów. Dzieje się to 
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jedna!< przeważnie w utworach z ostatniej 
doby. stawiających nieraz zbyt wyjasRra
wione RropRi nad i. jaR np. melodrama
tyczna scena w Flircie. wyprowadzająca 
przeciw RORietl<om nazbyt może ciężRieqo 
l<alibru Rule rewolwerowe. 

Słabsze utwory i sceny wychodziły za
równo z pod pióra Fredry. Blizińsl<iego. 

KorzeniowsRieqo. a potomność. odrzuciw
szy plewy z dorobl<u piśmienniczego. 

w pamięci wdzięcznej ogółu pozostawiła 
zdrowe ziarno. posiew. błogosławiony 

w cywilizacyjnym rozwoju twórczosci ro
dzimej . 

Ileż owe110 zdroweqo ziarna obserwa
cyi . pomysłowosci oryginalnej. humoru 
szczerego przel<azują arcydzieła Ba!ucRie
go. jaR naprzyRfad: Dom otwarty. Grube 
ryby lub Radcy pana radcy. Autor 
nawsRros rodzimy nie nasladuje niRogo. 
ani w sposobie chwytania urozmaiconych 
objawów. ani w zewnętrznej architekturze. 
To co widzi. przenosi wprost na desRi w ru
chomej nieprawidfowosci zjawisR. z reali
zmem swobodnym. bez sztucznych l<om
binacyi wypadków lub nacią11anego zesra
wienia ROntrastów DzięRi jednał< wybitne
mu talentowi scenicznemu. ta bezpreren
syonalna na pozór maozajl<a. dająca pełne 
złudzenie rzeczywistości. stanowi zarazem 
obraz l<ompozycyi jednolitej. zbudowanej. 
jal< np. Dom otwarty wedfu11 wzorowych 
prawideł architeRtoniRi artystycznej. 

Znawca wytrawny perspektywy teatral
nej wyposaża przedziwnie nowe typy. 
obol< 011ólniRowych rysów znamiennych. 
w cechy wybitnie indywidualne. Ztąd two
rzy nietyfRO charaktery. ale i role. Posfuqu
je się języRiem naturalnym. łączącym jędr
ność qwary codziennej z treściwością sce
niczną. Humor jego zasadza się nie tyle na 
dowcipnych zwrotach lub i11raszce słów ile 
na ogólnym nastroju sztuRi. na atmosferze 
nad wyraz sympatycznej i rozweselającej. 
l<tóra wytwarza przedziwną łącznosć po
między sceną a zapatrzoną w nią z rozmi
łowaniem publicznoscią. 

„Echo Muzyczne. Teatralne I Artystyczne" 
nr 43: 13 (26) I( t90t r. 



l ezon I 996/'J7! Str 28 

, 

Smiech Baluckiego 
Ze zgonem BalucRiego zamilRI szc ze

ry. zdrowy śmiech na scenie ( J 
Tym śmiechem. nie sięgającym zbyt 

glębolm . ogarną! Balud~ i Ś\.17 iateR nie 

bardzo szerol<i . !\!Jon verre est petil, mais 
je bois dans mon verri:'''. - zdawal się za 
Mussetem powtarzać. wracając w Rażdej 
l<omedyi do swego i<ral<owsl<iego 
mieszczaństwa. do swoich ulubionych 
w niem typów. do swoich l<omicznych 
figur. zbliżonych między sobą pol<rew
nymi rysami. jal<by jednej rodziny Do 
poznania rodziny nie potrzeba bylo dlu
giego czasu : sR ladali ją ludzie o bardzo 
prostej. niezawiR lanej psyc hologi i. cha
ral<teryzujący s i ę sami przy pierwszem 
spo tl<aniu z polsRą otwartością i nie lu
biący stawiać żadnych zagadel< widzo
w i. l<tóry odrazu wiedzial z Rim ma do 
czynienia . z R0\10 i dlaczego ś miać s i ę 

będzie. Ci ludzie snuli s i ę po repertuarze 
Balucl<iego przechodząc ze sztul< i do 
sztul<i. jal< z poRoju do pol<oju jednego 
domu. zmieniając częściej stróJ niż fizy
ognomię . Familijne podobieństwa wy
dawaly się publicznosci czem ś zupelnie 
naturalnem. tal< dalece potrafi( z nich 
Balucl<i wydobyć plastyl<ę zasadn iczych 
typów 

Od Radców pana radcy począwszy. 
a sl<o ńczywszy na Blagierach. możnaby 
zredutwwac do i<i!Ru li czbę tyc h typów. 
i sprowadzić do niewielu tematy podno
szone przez Balucl<iego. motywy psy
cholol) iczne . l<tórymi się poslul)iwal. 
sty ruacye. w jal<ie wil<lał swoich bohate
rów. Politylw w rym świati<u niewiell<ą 

odegra la rolę. zadowoliwszy się l<ill<u 
sa tyrycznymi wycieczl<ami w sfe rę za-

biegów wyborczych . częściej wystę po
wal w oświetleniu l<omicznem ul<lad 
stosu n !<ów qa I icyjsl<o-a usr r yacl< ic h. 
gdzie autor przeciwstawia! na gruncie 
subjel<tywnych zapatrywa ń demol<ra
tyczne i szlachecl<ie lub arystol<ratyczne 
pierwiastl<i: nie co fa! się też BalucRi 
przed bieżącymi zagadnieniami spolecz
nemi. tral<tując je z os trożnośc ią l<ry
tyczne1?0 spos trze1?acza: najczęśc i ej jed
naR byl malarzem obrazów obyczajo
wych i wtedy czul s i ę u siebie. 

Śm i ech jego dotyl<al w tych obrazach 
slabośc i 011ó lno ludzRich. Rtóre jed na!< 
w ciasnocie mieszcza ńsRiego świata 

Kral<owa występowaly z jal<ąś prze
l<rwioną apoplel<tyczną fizyognomią. 

potrącając larwo o l<aryl<aturę. S tąd 

w sz tul<ach Bałucl<iel?O przewa11a l<roto
chw ili nad l<omedyą. stąd widoczna nie
l<iedy dysproporcja między rozmachem 
siły Romicznej a jej uderzeniem: stąd ta
jona może tra1<edya pisa rza. l<tóry wyżej 

się1?a l. niż mó\11 dos t ać. l l<to wie. czy 
w parRu Jordana nie odegra! s i ę epiłOI? 

tej tragedyi. 
Nim jednaR wystrza l zaml<n ą l mu 

usta na zawsze. nim mu pióro z ręRi wy
trąci!. ś mial się Balucl<i. ja!< się może 

nil<t nie śmial po Fredrze i Blizińsl<im . 

a w tórowa lo mu l<ilRa pol<oleń . patrząc 

( .. ) na ca lą tę masl<aradę próżności. 

zarozumienia. marn o trawstwa. pano
szenia s ię. interesownośc i. zawiśc i i l<o
micznych prerensyi . w l<tórej masl<i nie
w iele s i ę czasem różn i ą między sobą. ale 
mają zawsze pewne typowe sl<rzywienia 
i 11rymasy 

Sir. 29 

Co po tym śmiechu zostanie w litera
turze? Za wcześnie o tern sądzić. To pew

na. że w teatrze żyć będzie długo cala 
galerya figur. nie tych może . Rtóre Ba

lucRi uwiecznić chcial jaRo satyrycz

nych fdeentriigerów. lecz tych. Rtóre 
tworząc. uważał może sam za niRlejsze 

Rreacye dobrego humoru. Sąsiadów. 
Komedye z oświatą. Flirt wyliczać się 
będzie w szeregu utworów BałucRiego 

il 
! ! ·-
„ •; 
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jal<o sumienne usi.lowania wzniesienia 
się do wyższej l<omedyL ale Radcy pana 
radcy . Grube ryby . Dom otwarty. Cięż
kie cz.asy. Klub kawalerów - nie prze
staną bawić tych. na l<tórych dziala 
szczera. samorzutna siła l<omiczna uro
dzonego z Rrwi i Rości Romedyopisarza . 
( ) 

Wladyslaw Bo~uslawskl 
„Ty~odnlk lluslrowaoy" or 43: 13 (16) X 1901 r. 

• „M ój kieliszek jesl mały. alt: piję z mego kieliszka " 

Fika Iski: 

( ) Co tu można zrobić 
w tal<im miniaturowym 
sa lonii<u? Zaledwie l<rzyż 
najprostszy. óseml<ę 
i coś tam jeszcze: 
no. a 12dzież wąż. ulica. 
u!ańsl<a fi12ura. bramki. 
l<rzyż podwójny? 
Tu ani marzyć o czymś 
podobnym nie można. 

(. .) Moja fantazja 
choreo12raficzna. 
jaR Roń stepowy. 
potrzebuje przestrzeni. 
perspel<tywy. światła. 

Michał BalucRi 
Dom 01war1y 
ARt I. scena 4. 
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• 

Michał Ba!ucł<i urodził się w r. l 837 
w Krał<owie. tu ł<oliczy! (Jimnazyum 
i uniwersyte t (wydział filozoficzny). Ży
cie jeqo ciche i działalność zrosła s i ę 

z podwawe !sł<im 11rodem: pisać rozpo
czą ł wcześni e. bo w r. 20 życia. Zacho
dząca qwiazda romatyzmu przyświecała 
jego debiutom. Pod jej znał<iem rozpo
czął two rzyć marzycielsł<o-erotyczne 

wiersze i poematy. z nizin z życia czerpa
ne (ja!< Ziemowit. Cicha miłość. Bez 
chaty) . Talentu poetyczneqo nie posia
dał. a bystry dar obserwacyi zwróci! go 
Ru powieściom społecznym. 

Przebudzeni . Młodzi i starzy. Błysz
czące nędze . O kawal ziemi Byle wyż.ej. 
to !<arty z życia z umiarł<owa nym rea li
zmem. t endencyą postępową ł<reślone 

żywo. dowcipnie i zajmująco . 

Rol< J 867 stanowi epoł<ę przełomową 
w szuł<ającej swej drogi twórczości. 

30-letni au tor pisze (. .) ł<omedyą 

Radcy pana radcy W zetł<nięciu ze sce
ną uświadamia się pierwszorzędny ta 
lent dramatyczny. Odtąd rol< niema l 
ł<a żdy wzbogaca repertuary scen z ło tem 

jab!ł<i em porywającej werwy i humoru . 
Polowanie na męża. Pracowici próżniacy . 

Poz łacana młodzież. Rodzina Dylskich. 
Grube ryby. Krewniacy. Sąsiedzi. Gęsi i gą
ski. Dorn otwarty. Klub kawalerów. Teatr 
amatorski . Flirt. Ciepła wdówka. O Józię. 
Sprawa kobiet. Kuzynek. Niewolni ce z 
Pipidówki. Szwaczki. Drużba. oto szereq 
utworów. z ł<tórych więł<szość dostar
cza ła wrażeli jał< najmilszych . a zarazem 
nader etycznyc h. 
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Ba!ucł<i. lubo nieraz niewybredny 
w tr)'\vialnym żarcie z partył<u!arza. wy
strzega ! się zawsze dras t ycznośc i. prze
mawiania do niższych instynł<tów natu
ry ludzł<iej . Domowe oqnisł<o św iętem 

diali było i nietył<a !nem. tematu najpo
nętniejszego dla mas wiarołomstwa nie 
poruszał. chyba w formie łagodnej prze
stroqi. 

Życie prywatne Balucł< ieqo to dzieje 
pracy i qodnego spełniania obowiąz

ł<ów. Cnoty przez się W)'\vyższane upra
wia !. zasadom demoł<ra tycznym wier
nie s łużył. wzorowy mąż . ojc iec-obywa
tel. dawa ł przez dluqie lata przył<ład 

przedziwnie zharmonizowaneqo zespo
łu . 

Ujmujący i przystępny w obejściu. 

dowcipu „pod !<orzec nie chowa ł". ga
wędzi! chętnie bez cienia pozy i preten
syonalności. stawał się duszą zebrali to
warzysł<ich. Przyjęć wystawnych unił<a!. 
w mniejszem za to i bardziej poufnem 
!<ole podbija! werwą i ciętością obser
wacyj. 

Kochali też wszyscy pana Mic hała . 

z ł<tóreqo c iemnyc h żrenic bl ys ł<aly 

i sł<ry szczerej . filuternej wesolości. czlo
wieł< ten zdawal s ię uosabiać po11odę 

i zrównoważenie. niestety ... nie dopisa
ly one do ł<ońca. sł<oro t ał<im „dysonan
se m sł<o!atanej duszy sł<oliczyla się we
so ła na pożór pieśli życia" 

W. I. 
„Echo Muzyczne. Tealra!oe I Artyslyczne" 

or 43; 13 (26) X 1901 r. 
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Michał Balucłli. t 883r. 
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Teatr im . Juliusza Osterwy w Lublinie 
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