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MICH.Al BA.ŁUCKI 

• 

MICHAL BALUCKI 

Urodzil się 29 W'T'Ześnia 1837 r. w Krakowie i umarl tam 17 'J)C1Ź
dziernika 1901 r. Początkowo nie wykazyival sklonności literackich. 
Po ukończeniu gimnazjum zapisal się na wydzial matematyczno-fi
zyczny U. J. W czasie studiów zmienil jednak kierunek i przeniósł 
się na wydział historyczno-literacki. Pierwszą większą pracę, mia
nowicie nowelę „Heraklesowe drogi" opublikowal w „Tygodniku 
Ilustrowanym" w 1863 r. 

Związki z kolami postępowej młodzieży uczyniły go podejrzanym 
w oczach policji austriackiej. W tym samym roku dostaje się do 
więzienia. Spędzone tam 12 miesięcy wykorzystuje na napisanie 
powieści „Młodzi i starzy" (pub~ikowanej w r. 1866 pod pseudoni
mem Elpidona) oraz szkicu komedii „Polowanie na męża". 

Główna dzialalność literacka Baluckiego, dzięki której jest znany, 
związP.na byla ze sceną. Oto najważniejsze jego komedie: „Radcy 
pana radcy" (1867), „Grube ryby" (1881), „Dom otwarty" (1883), 
„Klub kawalerów" (1890), Pisal także powieści i nowele, m. in. 
„Błyszczące nędze" (18'(0) i „Pan burmistrz z Pipidówki" (1887). 
Poza tym oglosil studium „Kobiety dramatów Słowackiego". 

Balucki pisał bardzo wiele, co źle wplywalo na jakOść jego pracy. 
Zda wal sobie z tego sprawę i tak się tlumaczyl: „K to z nas piórem 
za„abia na kawałek chleba, ten wobec lichego wynagrodzenia zmu
szony jest do szybkiej produkcji". Po przebyciu szczytowego okresu 
twórczości talent jego zaczął się wyczerpy1.00ć. Krytyka coraz suro
u,'iej oceniała nowe sztuki, a wreszcie i wierna dotąd publiczność 
przestała darzyć je poparciem. 

Złamany wyczerpaniem się talentu i trudnościami życiowymi 
64-letni starzec strzałem z pistoletu pozbawił się życia. 
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EUGENIA KOCHANOWSKA 

"GRUBE RYBY" PO LATACH 
„Grube ryby" uchodzą za najlepszą spośród dwudziestu paru ko

mE<lii, napisanych przez Michała Ba.łuckiego między roldem 1867 
ai 1900. Sztuka ta powstała dokładnie w środiku tego okresu i to 
zadlecyd•owało również o jej pozycji literacki€j. Tworzący ją autor 
miał j u ż za sobą doświooczienia pisarskie kilkunastu lat, a przed 
sobą j es z c ze wiele pomysłów świeżej, niewyczerpanej wy
obraźni. 

ówczesna prasai krakowska każdą z nowych sztuk popularnego 
w tym mi€iśde pana Michała przyjmowałai z ciepłą życzliwością. 
Autor chodził w glorii l\.lZnania, darzony sympatią licznych widzów, 
śmiejących się wesoło i hucznie na jego komediach, a prZ€de wszy
stkim sympatią braci aktorskiej, której jego sztuki dawaiły wdzięczne 
pole do roztoczenia całej krasy talentu. 

Nikomu jeszcze wówczas nie przychodziło do głowy, że zakres 
tematów poruszanych przez B?łuckiego nie zwiększy się w mi.?.!"'.; 
upływu _at, ale prZ€>Ciwnie, że tai sama tematyka ibędizie się ,powta
rza1ć z nużącą monotonią, aż nieodzwierciedlający w swoich utworach 
idących pr:oemian pisarz narazi się na ostrą, kąśliwą odlprawę 
w prasie: 

„Wiek ma swoje prawa - napisał z gorzkim okrucieństwem młody 
podówczas poeta, Lucjan Rydel - nie chce uznać ich nad sobą autor 
„Grubych ryb" i nie wypuszcza pióra z ręki mimo niemal doszczęt
nie wyczerpanego talentu". 

Na tę be1zwzględną ocenę prawi,e 30 letniej twórczości dlai polskiej 
soeny ro:?Jgoryczony 64 letni autor odpowiedział wystrzą1lem w skroń. 
17 października 1901 r. w parku jordanowskim w Krakowie popełnił 
samobójstwo . 

Ale między rokiem powstania „Grubych ryb" (1881) a tą tragiczną 
decyzją leży przedział 20 lait. I wówczas nikogo jeszcze nie raziło, 
że dobroduszny, krotochwilny autor wprowadza na scenę zabaw
nych mieszczuchów z ich światem dirobnych kłopotów. 

W „Grubych rybach" trudno się dopatrzeć ich życia rozgry,wają
cego się na szers:rej arenie. Zaciszne mieszkanko pary krakowskich 
emerytów Ciaputki·ewiczów posiada drzwi i okna opatrzone grubą 
filcową krajką, chroniącą je od odgłosów z zewnętrznego świata. 
Nikt i nic nie śmie tu naruszyć uświęconej popotudniowej drwrnki, 
ani ustalonego rytua1u wieczornego wista., czy taroka. 

Występujący w tej komedii Ciaputkiewicz, jego żona Dorota i dwaj 
niefortunni amanci, Pagatowicz i Wistowski, mają tak zastraszająco 
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ciiais.ne horyzonty, że oglądani dziś z perspektywy lat wydają się oka
zami muzealnych mamutów, a cały tryb ich życia wyizolowanego 
z nurtu ogólnych zagadnień krajowych - trąci aż nierealną egzo-
tyką. 

Czy autor nie przesadził w spłyceniu środowiska krakowskiego 
mieszczaństwa lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku? 

Niestety, nie lepiej wyrażają się o Krakowie inni pisarze z tego 
mniej więcej okresu. 

Stefan Żeromski tak go charakteryzuje w swoich listach: 
„Obrzydle to miasto. Nędza kla,niająca się aż do ziemi - i zbytek, 

ten galicyjski ton, zakala naszeqo życia ... Pyskować na Rosję znaczy 
tu zdobywać wielkość i patent na obywatela. Zaden obóz, nawet 
postępowy, p,ie wejrzy w nędzę galicyjską, w ten zastój, brud, lichotę 
i szych, jaki tu zastępuje wszystko". 

Inny z.e znanych myślicieli, Wacław Naolkowski, równioeż nie oszczę-
dzz., Krakowa: 

„ ... skąpym uposażeniem posad, wyzyskiwaniem pracy, fanatycz
nym ogłupianiem partia arystokratyczno-ultramontańska w Galicji 
zdemoralizowała najzdrowszą część ludności i zamknęla ją w atmo
sferze zgnilizny i jezuityzmu". 

Z tej właśnie atmosfery moralnej zgnilizny można wyprowadzić 
między innymi i genezę niewia•rygodnego zaślepienia Ciaputkiewi
czów, którzy nie wahają się stręczyć swej wnuczki i chrreśniaczki, 
dwóch młodziutkich, rwących się do życia dzie~cząt, prawie 60 let
nim zramola·lym je~omościom. „Kamienica i dwie wsie" to argu
ment przekreślający wszelką dyskusję. 

Ten amoralny w gruncie rzeczy proceder ukazany jest w komedii 
Baoluckiego w oprawie tak dowcipnych krótkich s2ięć, zabawnych 
dialogów i śmiesznych pomytek, że istota sprawy uchodzi trochę 
uwadze widza•. Zr.esztą rz.eocz kończy się pomyślni.e. Zarozumiałość 
zadufanych w swój niezwyciężony urok amantów, którzy przekro
czyli dawno już swych lat południe - zostaje ukareina. Triumfuje 
młodość. Ale fakt pozostaje faktem, że ani ba!bcia Dorota, ani dzia
dunio Onufry tacy troskliwi dla swej wnusi, tak trzęsący się o jej 
soen, jej przysma•czki, jej zdrowie - w sprawi1e najbardziej zasadni
czej, w wyborze przyszłego towarzysza życia, kierują się tylko zasa
dą, ile ów przyszły ma w kieszeni pieniędzy. 

Problem moralności, zagadnieni•e etyki, aczkolwiek niewątpliwie 
ważne, nie są przecież czynnikiem, któryby mógł .:uadecydować 
o trwałości tej sztuki, o tym, że i dlziś ta trącąca le~o myszką ko
med.iia1 jest chętnie grywana na1 wielu scenach. 

Powodów po temu jest kilka. 
Doskonale, logicznie .zlbudowana sztuka Ba·łuckiego, wartkie tempo 

akcji, żywy, naturalny język, plastyka postaci i komizm, nieoceniony 
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komizm, wydobywany z dziesiątków sytuacji piórem urodzonego ko
mediopisarza - oto niewątpliwe zalety komedii. 

Nie darmo też pan Michał już blisko sto lat óeszy się wielkim 
mirem wśród artystów teatralnych. Ileż to dzięki niemu powstało 
niezapomnianych kreacji, żyjących już dzisiaj we wspomnieniach 
dawnych bywalców teaitru jakby własnym, samoistnym życi€m. Toć 
jeszcze w 1919 roku Boy-Zeleiński pisał w najwyższych superlaty
wach o Mieczysławie Frenklu w roli Wistowskiego: 

„ ... Kto nie widzial Frenkla, jak gra w wista, jak tańczy walca 
j prowadzi kadryla, jak śpiewa owe „Zlote litery, zlote litery", jak 
sunie do panny w kopercf:aki i rozważa sobie szczęśliwość stanu -mal
żeńskiego - kto tego nie widzial, powtarzam, ten dobrowolnie zubo
żyl swoje życie 'w sposób zarówno lekkomyślny, jak niepowetowany". 

Określony typ postaci Bałuckiego, logika• ich !budowy i wreszcie 
mnóst_w? komicznych sytuacji, w jiakie obfituje ta sztuka, dają reży
serowi i aktorom pole do twórczej inwencji. W komedii tej można 
zabłysnąć całą skalą talentu aktorskiego. 

I ootatn~ na koniec a1rgument, nie mniej ważny, zasługujący nawet 
na szc~golne .wydobycie, to ... przypomnienie Ba~uckiego w ogóle, 
&łuckiego, ktory był nie tylko komediopisarz.em ale przedie wszy-
stkim i głównie powieściopisarzem. ' 

. To, c~go w zaściankowym Krakowie dolbroduszny komediopisarz 
me chciał, czy nie mógł powiedzieć na scenie„ będącej o wiele bar
dziej bezpośrednią i otwartą trybuną, niż książka, to śmiało i ootro 
rąbał powieściopisarz w licznych powieściach o:byczajowych. 

Jeg.o książki takie, jak „Pa·ńskie dziady", „Błyszczące nędze", Pan 
burmistrz. z ~ipidó~ki" i _wiele innych, to uparte boje postę~wca 
z zacofamam1 ustroJowymi, ze wstecznictwem umysłowym i społ€cz
n.ym. ~ dla.tego po _oł;>e:jrzeniu w tea•trze szt·uki Bałuckiego warto 
s1ęgnąc po Jego pow1esc1, wznawiane dziś z całym pietyzmem dla ich 
społecznej wartości. 
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