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Treść „Grubych ryb" 

Gruba ryba to według Wistowskiego - jednego z boha
terów sztuki -

„w ogóle każdy człowiek nieżonaty, z majątkiem, z wyro
bioną pozycją w świecie, który może żonie zapewnić dobry los, 
piękne utrzymanie, słowem to, co nazywamy dobrą partią" ... 
„Jak taka gruba ryba '·aże się w domu, gdzie są panny na 
v.;ydaniu, to zaraz mai , c10cie, opiekunowie, usiłują go złapać 
za męża. Zaczynają swatania, namowy et caetera, słowem 
formalne łowy". 

Starzy kawalerowie Wistowski i Pagatowicz, bywający 
w domu Ciaputkiewiczów dla gry w karty, uważają się właśnie 
za takie grube ryby, sądząc, że są celem westchnień i planów 
małżeńskich dwu młodych panien Wandy i Heleny przebywa
jących chwilowo w domu Ciaputkiewiczów. 

Onufry Ciaputkiewicz i jego żona Dorota to nadzwyczaj 
Hympatyczna para staruszków, nakreślona z dużym komizmem, 
zabarwionym jednak silną dozą sympatii. Przywodzą nam na 
myśl ową parę staruszków z obrazu Jana Holewińskiego „Przy 
kominku". 

Do Ciaputkiewiczów - żeby ująć krótko bieg akcji -
przybywają niespodzianie dwie młode panienki: wnuczka ich 
'Vanda, oraz jej koleżanka Helena. Rozpoczyna się zabawna 
komedia omyłek: obaj kawalerowie - Wistowski. właściciel 
dwu wisi i kamienicy w mieście, oraz Pagatowicz, radca s ą
dowy - dotychczasowi przeciwnicy stanu małżeńskiego -
kapitulują jeden po drugim sądząc w najlepszej wierze, że 
panny zakochały się w nich od pierwszego wejrzenia. Oczy
wiście mylą się gruntownie, sprawa wyjaśnia się; pannom nie 
chodziło o serca starych kawalerów... Jedna dążyła do mał
%eństwa z ukochanym Henrykiem synowcem Wistowskiego, 
celem drugiej była długa suknia jedwabna, pierwsza w życiu ... 
Wistowski i Pagatowicz dobrodusznie przyjmują nieoczeki
wany „cios losu" w postaci rozwiania się marzeń o małżeń
etwie, panny są zadowolone, ponieważ osiągnęły swe cele: 
vYanda zaręczyła się z Henrykiem, a Helenka otrzymała wy-
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marzoną suknię. Najbardziej zadowoleni są oboje Ciaputkiewi
czowie, dla których szczęście wnuczki jest ich własnym szczę-
8ciem. 

Akcja komedii toczy się w atmosferze dosytu kapitali
stycznego. Pokój roztoczył się nad światem. Popyt na pszenicę 
<lworską Burczyńskiego dobry, dochód z kamienic Wistowskiego 
zapewniony, pensja radcy Pagatowicza i emerytura Onufrego 
- wydatne i regularne. Oto do czego doszło pokolenie, nad 
którego młodością przeszła klęska 1863 roku. życie w tym 
ustronnym świadku małomieszczańskim, jak w zaszlamowanym 
stawku, zaciszne, spokojne i - płytkie: drzemka, partyjka, 
0d czasu do czasu śniadanko z „Szampitrem". W tym syberyc
kim stwku karpie - „grube ryby" chowają się, i tyją znako
micie. Ale już się ma pod koniec temu spróchniałemu światu. 
Pogłosy tworzące się stronami nowoczesnego życia, daleko
siężnych przemian technicznych i społecznych, dochodzą już 
i tu coraz wyraźniej. Drzemkę poobiednią emeryta przerywa 
posłaniec z depeszą, wymysłem niedawnych lat. W przednich 
~zeregach elity społecznej idzie już nie żołnierz, ale inżynier, 
także „bohater naszych czasów". 

„Toż to oni teraz panami świata, robią z naszą świętą 
ziemią, co im się żywnie podoba. Morza sobie przenoszą, panie, 
jak nic, - góry przebijają, kolejami jak postronkami powią
zali wszystkie kraje, no i robić tu takim co ! Mocarze, panie, 
jak Boga kocham - mocarze"!. 

W obliczu nadchodzącej przemiany, dom pp. Ciaputkie
wiczów jest reliktem starej, odchodzącej obyczajowości; życie 
przejdzie wnet nad nim do porządku. Komediopisarz nie znęca 
się więc już nawet nad nim w pasji sarkazmu, spogląda na 
atmosferę jego z pobłażliwym uśmiechem, bawi się i bawi 
widzów komicznymi perypetiami tych zramolałych poczciwców. 
śmiejmy się ! Za niedługi czas zostanie po nich tylko wspom
nienie. Panuje więc w utworze atmosfera pogodnego wieczoru. 

Komedia Bałuckiego, wzięta z dzisiejszego stanowiska, 
ukazuje się jako pewnego rodzaju obraz epoki przejściowej, 
między zamierzchłym już i zwyrodniałem pokoleniem popowsta
niowym a rozkwitającą dobą „pracy organicznej". W tym zna
czeniu można ją uznać, niezależnie od jej dobrodusznego hu
moru, za charakterystyczny dokument literacki. 

Stanisław Pagaczewski 
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Rzecz dzieje się w domu Ciaputkiewiczów 
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Solski wśród nas 

Po raz trzeci w okresie mej dyrektury teatrów w Polsce 
mam zaszczyt realizować występy Nestora Sceny Polskiej 
Mistrza Ludwika Solskiego. 

Zapytany kiedyś Mistrz Solski o tajemnicę swej niespo
żytej energii odpowiedział: „Praca, praca i jeszcze raz praca ... 
Ona mi daje wigor, usuwa dolegliwości, pcha bezustannie 
naprzód". 

żyjemy w okresie szlachetnego współzawodnictwa pracy 
zdobywania norm w każdej dziedzinie wytwórczości. 
Jakąż więc miarą, jakąż normą mo*na określić zawsze twórczą 
i pełną talentu grę Mistrza Solskiego, który w najbliższych 
miesiącach obchodzić będzie uroczyście diamentowe gody ze 
sceną w nowej współcześnie napisanej sztuce polskiej, a za tym 
w nowej niegranej jeszcze postaci scenicznej. Cóż znaczy nasz, 
choćby największy wysiłek, kiedy za wzór stawiamy sobie tego 
sędziwego a wiecznie młodego tytana pracy. 

W dobie przemian i przekształcania system pracy aktor
skiej, wzór wielkiego naszego nauczyciela wychowawcy szeregu 
pokoleń aktorskich jest bodźcem do największego twórczego 
wysiłku w realizacji nowego Teatru o nowym repertuarze. 

Jeden z recenzentów pisał niegdyś, że pewne sztuki żyć 
będą dotąd dopoki będą świetni wykonawcy poszczególnych 
ról. 

żywot „Grubych ryb" Bałuckiego przedłuża i uświetnia 
niezapomniana pełna ciepła kreacja Solskiego jako dziadunia 
Ciaputkiewicza. Rola ta tym więcej zasługuje na uwagę, że 
dostojny jubilat opracował ją jako młodzieniec ... 90-letni i swą 
inwencją aktorską poza ramami nakreślonymi jej przez 
autora rozbudował tę samą II planową rolę ukrytą w cieniu 
wielkich ról Wistowskiego i Pagatowicza i zdołał skupić na niej 
zainteresowanie i sympatię widowni, oklaskującej wesołego 
i pełnego życia dziadka. My widzowie Państwowego Teatru 
Polskiego Bielsko-Cieszyn, podziwiając na naszych scenach 
dostojnego Gościa radujemy się, że wiecznie młody i pełen 
energii nasz Mistrz gra znawu dla nas pracowinków hut, ko
palni i przędzalni i przez twórczą pracę i ukochanie swego 
zawodu, wskazuje nam drogę do realizacji wielkich osiągnięć. 

Aleksander Gąssowski 
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Solski jako Prof es or 
w „U mety" Rostworowskiego 



Znaczenie „Grubych ryb" Bałuckiego w repertuarze 

Komedia została poraz pierwszy zagrana w Warszawie, 
·w teatrzyku „Bellevue" w lecie 1881. Tegoż roku - 24 
września ogląda ją Kraków. Będziemy więc mieli wkrótce, już 
w przyszłym roku, 70-lecie jej scenicznego życia, które niemal 
się zbiegnie z 50-leciem śmierci autora. (Zginął tragicznie 17. 
X. 1901; popełnił samobójstwo, zaszczuty przez krytykę, do
prowadzony do rozpaczy niepowodzeniem swoich późniejszych 
dzieł). 

Utwór można nazwać wyjątkowo szczęśliwym dzieckiem 
nieszczęśliwego ojca. Twórca „Grubych ryb" Michał Bałucki 
był nie iylko wielkie.i miary pisarzem scenicznym lecz także 
autorem głębokich powieści i pełnych polotu nowel. Inne dzieła 
Bałuckiego miewały wielką nie przeciętną wartość, ale nie miały 
takiego szczęścia do pamięci ludzkiej. Obok „Grubych ryb" 
z całego dorobku literackiego jedynie „Dom otwarty" (sztuka 
wystawiona poraz pierwszy w 1883), oraz „Klub Kawalerów" 
( 1890) - weszły do repertuarów na stałe i przetrwały do na
s7ych dni na afiszach. 

Czy kaprys ludzkich gustów mógł zdecydować o większej 
trwałości właśnie iych dzieł Bałuckiego? Zapewne przysło
wiowy „Trud szczęścia" odgrywa pewną rolę. Ale stokroć 
ważniejszą przyczną trwałości tych właśnie trzech sztuk, 
a specjalnie „Grubych ryb" jest ich wartość dokumentarno
społeczna. Z przedziwną dokładnością, w sposób nawskroś rea
listyczny rysując typowe sytuacje i postacie swoich czasów 
Bałucki służy postępowi - dokumentując w swych utworach 
określony etap rozwoju naszego społeczeństwa. Ten etap dziś 
już mamy daleko za sobą, ale warto o nim przypomnieć, żeby 
tym lepiej zrozumieć zmiany społeczne, które potem nastąpiły. 

Jerzy Zagórski 

Solski jako Filip II 
w „Don Carlosie" Szyllera 
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