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MICHAŁ BAŁUCKI 
-pisarz krakowskiego mieszczaństwa 

Mi~hał Bałuclci (1837 - 1901) był l\>Y
nem Krakowa i całe życie spędził w tym 
mieście - .zia młodu postępowy poeta, u
czestniik PoW1Staniia Stycz.:niowego i wię
zień austrdiaolci, później beletrysta i po
pularny scenopisal"z, u schyłku życia czło
wiek :i pi1Sarz zwróoony ku dawności 
i obcy, nii.echę1my nowym prą.dom społecz
nym, nowym kieru:Illkom artystycznym. 

Naprisał 27 utworów, na scenę, z któ
rych większość cieszyła się w latach 70 
i 80, zeszłego stuleciia iogromnym powo
dzeniem. Bałucki był głosem ówczesnego 
postępowego mies:ziczaństwa, pr~.i:wsta
wiał si.ię przeżytkom i pozostałościom feu
dalnym w życiu polskim, występował prre
ciiw lwn.serwatystom galicyjskim, głosił 
kult pracy ( oozywiście ze stam.O'W'iska mie
szczańskiego i pojętej po mieszc:aańsku), 
walczył z obskurantyzmem ~ sobkostwem 
kleru. Niektóre jego utwory z tego okresu 
zasługują i dzisiaj na przypomnienie. Na 
przykład powri.eści : „Błyszczące nędze" 
i „Siosrtrzen.i:ca księdza probosizczia". 

Potem nastą.piła zmiana. Sztuki Bałuc
kiiego - do niedawmia talk ulubione i okla
skilwane przez wddzów - ziaczęły nużyć 
i drażnić. Wydały się przestarzałe w ~o
bocie scenicmiej, zbyt pl"oste i starośw:ilec
kie. Jesz.cze krok dalej: i oto krytyka za
częła wyśmiewać starego p.i:siarza, a publi
oziność lekceważyć go i zbywać. On, iktóry 
swego cza.su i jeswze do nriedawtna król9-
wał na galicyj SlkJiich scenach i w Kirakowie 
cieszył 'się jeszcze większym szacunkiem 
niż w War:sziawie w.spółcoośni mu Kazi.
mierz Zalewski czy Marian Gawalew;ic.z 
- prookonał się nagle, że młode pokole
nie wllidzów śmiech jego uważa za mdły 
i ckliwy, żal"t dobroduszmy za żar:t pła1ski 
i mi::oenny, satyrę dobrotlriiwą ::aa satyrę pu
stą. i ba'lliallllą.. 
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Tej zmiainy upodobań, tego ciśnienia 
nowych ew.sów nie mógł wytrzymać Ba
łuclci. przyzwycw.j ony do powodzenia, po
pula~ośoi, oklasków. Kulą samobójczą w 
Parku Jordana w Krakowie położył w !Pe
wien mglisty, paździemiikowy dnień 1901 
klres swemu życiu, nie pierwszy kome
diopillsarz li humory\Sta, którego życie prze
'biegalo n 1iesipokojnd1e i zakończyło się akor
dem tra.giiczmym. P1i1siarza 1zlo.żono do gro
bu, liczmi mówcy odcelebrowali żałobne 
pochwialne oracje - Kraków to umie ro
bić - i życie poszło swoim trybem. Dzieło 
sceniczne Bałuokiego wmano z.a stail"o
modllle graty, zrezygnowano z grania jego 
ztuk, lub grano je byle jak, dla łyków 

i koŁtunów, jak wówcnas wielkomieszwan~e 
mówili o małomieszcnanach, lub dla gm1-
niu i gawiedzi, jak z „wyższością" nazy
wano wówcnas publiczność „ogródkową", 
Nrustała i zwyciężyła epoka Młodej Pols~i, 
prizybylril jajko oojświeższa moda pisarze 
skandy1Dawscy, we własnej osobie wstąpił 
do Krirukowa Prizybyszewski. Zamiast po
godnej komedii obyczajowej, zapanowały 
w teatrze nastrioje, mgławiJCe, „nagie du
sw : i „absol u ty". 

I tak trwało. 
Ale nie miało trwać wiecooie. 
Bo zwolna zaonęto w Bałuckim odkry

wać różne wartości, które sztukom jego 
przywrooi~y życie scen~cZIIle. Najpierw 
stało sli.ę to w uj ęoiru g110tesikowym i parro
dyisitycmym dla wyikpiienia czasów i ludzi 
Bałuckiego, ale niebawem i ·z myślą o kion
kretnej treści społecznej utworów autora 
,,Szwaczek''. 

Przede w zystJkim przywróciła mu swo
je uznanie publiczmość mieszczańska. N a
iw1111ości i nriepora.dności Bałuckiego poro
sły patyną stylizacji (tak nawet dohmne 
do charakterów niazwd1ska z „Klubu Kar 
wa.Jerów" - Wygodnicki, Nieśmiałow
Skd., MotyUńSlki, Piiorunpwicz - ·sposób 
auitors1kii już za cziasów Fredry spospoli-
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tow~ny)_, 'a r1.:>m-ro~ iąię i wyolbr~ał 
wdzięk i urok owych „dobrych czasów", 
gdy można było bawić się w , klub kawa
ler~w", prowadzić „dom otw~" kipiąc 
sobie z „ciężkich czasów" wyczyniać 
„komedie z oświatą", szukać powodzenia 
u „gęsi i gąsek" 1i wreszcie dożywać sza
cuniku w rołi „grubych ryb" i „radców pa 
na radcy". N abriaJy swoistego smaiku 
śmieszności obyc:~jowe, nabrał komicz
nego wyrazu nawet języlk Bałuckiego za
bawy jak moda spl"zed pięciu lat (~oda 
sp:zed ~tu .la~ _jest tylko historyCmla). Co 
zas naJ wazrneJ sze dla mieszczan ws:pół
c~esntYch, miOlbających s.ię między sitra
ch_e1!1 ~r~d postęl?em, a faszystowską 
wsciekłosmą roz.paczhwej z nim walki -
ś~t Bałuckiego wydał się rajem i oazą 
milleszczan sytych, ociężałych zadowolo
nych z s'iebie i ze świata li najgłębiej pirze
kona:nych, że ich świait i ich w nim prey
wHeje dstlllLeć będą rz.aW1Sz,e. Czyż mbar 
czyć wytę&km.ioną dawność i to w miłym 
krotochwilnym ujęoiiu, to nie radość i roz
kosz? 

Tak to z mieszczanami. Ale jednak 
~ nowy widz, widz w Polsce Ludowej gustu
Je w Bałuckim i chętnie chodzi na przed
stawienia jego sztuk. I z.tuki te grywa się 
nadal, także w Polsce współczesnej. W 
naszych gorących laitach, jak uschłe gałęzie 
odpadły z drzewa żywej tradycji literac
kiej rozmaiite dzieła, 1kt6rym ufa.no, a 
~k~omna g~łąz~ na drzewie, której na 
imię komedie Michała Baiłuckiego pięknie 
sŁę zazieleniła świeżymi liśćmi. ' 

Dlaczego? Albowiem widz współczesny 
odkrył w słowach scenioznych Bałuckiego 
pewien realistyczny obraz epoki, a jest to 
odkrycie, z którego wyniknąć musi żywot
ność Bałuckiego i w ludlowym teatrze pol
skim. 

Naturalnie, me możemy popadać w 
żadlilą przesadę. Bałucki to pi1sarz nie wy
sokiego lotu i sz.tuki jego miały zawsze 
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Dprektor i Kier. Artustyczn!J Kierownik Literacki 

ZOFIA MODRZEWSKA dr JANCSZ T. DYBOWSKI 

MICHAŁ BAŁUCKI 

" 
GR UB E RYBY" 

Onufry Ciaputkiewicz, emerHt . 
Dorota, jego żona . . . . 
W an da, jego wuuczka . . . . 
Burcą1ń ski, obywatel ziemski 
Helena, jego córka 
Wistowsk1, kap1tahsta . 
Henr!Jk, jego bratanek 
Pagatowicz, radca sądu 
Filip, służącv Ciaputkieu:iczów 

komedia UJ 3 al> tach 

O S O B Y: 

ROMAN SZMAR 
EUGE"JIA śNIEZKO-SZAFNAGLOW A 
HALINA LUBACZEWSKA 
HE"\RYK HALSKI 
MIROSLAWA LEŚNIOWSH.A 
JÓZEF GRODNICKI 
HENRYh TEICHERT 
MARIAN HARASIMOWICZ 
EDMUND NOW AK 

Rzecz dzieje się w domu Ciaputkiewiczów 

Reżysex·a: JÓZEF GRODNICIH Scenografia: JÓZEF ZBOROMIRSill 

Asystent Reżvsera: El-/GENIA ŚNIEŻKO - SZAFNAGLOWA 

Inspicjent: EDMUND NOWAl\ Sufler: ZOHA PIOTROWSKA 

Kierownik Techniczny: PAWl'Ł CHŁOSTA. Kierownic!) prncowni k•atuiecldej męskiej FELIKS NOCJI, krawieckiej 

dam5kiej STANISŁAWA PACZOSA, stolarskiej ARKADIUSZ BOGDANOWICZ, perukarskiej HENRYK JANOWSKI, 

malarskiej EDMUND GIECZEWSKI, rnodclarskil'j ST A ' ISł A W PREŃSIU, tapicerskirj Wih TOR JANKOWICZ, szew

skiej JAN MURAWSKI. Kierowniq1 oświetknia: LEON KV\!IATI\OWShI i TADEUSZ GEREJ, br11gadicr sceny: 

ANTONI !SZORA, KAZ:MIF.RZ FIEDORA. 
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jako główne zada!Jlia rozbawiać. publicz
ność, dać jej - j.a.k to się mówi - godz.i
wą rozrywkę, dwie godziny beztroskiego 
śmiechu. Ale miesirenan kraikowskich, dla 
których pi.JSał, miesoczam, ówczesnego ma
łego, partykularnego Krakowa pokazywał 
Bałucki jakimi byli naprawdę,' z kh śmie
s1znoistkami, śmiesznościami i całym ogra
n~iczeinó:em. Jako humorysta, jako satyryk 
Bałuckii. widz·tał włele ,spraw w ich praw
dziwym św1etle, ozylii, że był realiistą. Za
pewne realfo;tą małego pokroju i ograllli· 
cz001ych plantami krakowskimi horyzon
tów, przy rtym realistą bez reszty w wy
obrażeniach klasy, która go wydała i z 
którą przez całe życie był związany. Ale 
jednak real1iistą, a to nie znaczy mało. 

Nie było w Bałuckim nic z postawy bo
jownika cz,y reforimart01ra i bardw by się 
iidlziwtił, gdyby mu powiedziano że po pół 
wi€ku ze szrt:uk jego odczytywaĆ się będiiie 
również krytykę ówczesnego ml; eswzań
stwa, jako klasy i krytykę jego funkcji 
społeczmych. A jednak dz1isiaj i to właśnie 
możemy odczytać ze szczerze zabawnych, 
choć cza em myszką trącących komedii 
i fars Bałuckiego. W niektórych komediach 
Bałucki jest pOilliekąd zapowiedzią reali
stycznej komedii mieszcmńsldej w typie 
Pwzyńsik.iego, mały, często nruwny i pu
sfośmiesmy, ale jednak jej poprzednik 
i zwiastun. 

Dlatego Bałuclkiiego moona i warto gry
wać, choć Wlielu widzom śmiech pewnie 
prnesłanIB resmę. Dla!tego, gdy zobaczycie 
na scenie n!iewybredne żairty i niewymyśl
ną fabułę „Grubych Ryb", wmyślcie się w 
czasy, których są wes:ołym Z!Wierciadeł
kiem i ruie tracąc nic z wrażl.iiwości 'Ila za
bawny żarl i zabawną sytuację - roz
patrizcie krytycznte ludzi ti. epokę, którą 
wam w „Grubych Rybach" odsłania zmar
ły 50 lat temu piisauz krakowskiego miiesz
czań.sitwa. 

Jan Alfred Socwpański 
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Komedia, do której sią powraca 
Równo dZl.iesięć lat temu wystawiliśmy 

na scen~e naszego teartru „Grube Ry
by" w reżyserii Mariana Bogusławskie
go. Rację miał jednak Zinakomity krytyk 
teatru Lorentowicz, gdy p]sał, że z „kome
diami Bałuclciego dzieją się dz.iwne 
rzecizy. Z roku na rok coraz bardzti.ej kla
s,yioMi·ej ą". O hecnie wys.ta wiamy tę ko
medię p001owmie, gdyż i publiczmość j aikto
rzy w równej mierz;e S{Pragnien~ są dobrej 
polskiej klasyki, zwłaszcza w jej komedio
wym wydamiu. Dlaczego wybraliśmy po
nownie tę, a nie in111ą komedię, Bałuclciego, 
skoro auto.r napiisiał .ich dwadzieścia sie
dem, a z tej liczby olbrzymią większość 
stanowią utwory bardzo sceniczne, dobrze 
zbudowane, wyszły bowiem spod pióra 
świetlnego .znaw:cy teaitru, za jakii.ego bez
sporn!ie dotąd uch od~ Bałuclci? 

Jruruima żurawicka we wstępie do tej ko
medii wydamej pr.zez Bibliotekę Narodo
wą. p.i!sze, że „Grube Ryby" mają opinię 
niaJ lepsrego utworu Bałuckliiego. Są na 
ogół pogodniejsze w naistroju od i!JlJlych 
komedii tego autora. Charaktery osób nie 
są przejaskrawione, nie stanowią zatem 
karykatury i dlatego może najbaJrdzti.ej 
przemawiają do ~dza". 

. Czyżby ty~ko tyle? Czyżby owi Ciaput
kieWLCze, Wi11stowscy, PagarbowiC1Ze i Bur
c~yńsc~-, zaludruiający „Grube Ryby" tylko 
c1ieszyh na.s swą dobroduszną naiwnością 
obrazem sielskim prawi·e dawnych dob~ 
ry~h c~.sów, kiedy to p:rizebudzenie z po· 
ob1edmeJ drzemki było jedną z najw.ięk
szych przykrości spokojnie trawiącego do
bry obiad mies?JCZaininia? 

Jeszcze wytrawny znawca polskiego 
teatru, Tadeusz Boy-żeleńskli dootrrega 
jedynie w „GrUlbych Rybach" uśmiech 
dawnych dobrych czasów gdy pisze we 
„Flircie z; Melpomeną": ' 
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Komedia robi osobliwe bardzo miłe 
zr~ztą wrażenie, takie jak gdyby umyśl
rnie została napisa'lla po to, aby się ze_ 
starzała i aby po kilkudziesięciu latach od
żyła na nowo owym drugim, bardmej ar
tystycznym życiem ... coś nriby staroświecki 
gracik który wyrzucony gdmeś na strych, 
odszukany i odrestaurowany umiejętną 
ręką, .zajmuje honoirowe miejsce ser
wantki w wykwintnym salonie - pod
czas, gdy za „życia" był jedynie niewy
bredną ozdobą ekonomskiego dworku. 
Czas okazał się w tym wypadku wielkim 
artystą i dał utworom Bałuckiego nawet 
to, czego współcześni z trudem mogliby 
się w nim dopatrzyć: promyk poezji". 

W innej epoce, pisał te słowa o „Gru
bych Rybach" postępowy krytyk naszego 
teatru. My dzisiaj inaczej już patrzymy 
na sielankę Bałuckiego, niż czterdzieści lat 
temu Tadeusz Boy-żeleńSlki. Nas intere
suje obok wszystkich artystycznych i sce
ndcznych uroków tej komedii - jeszcze jej 
treść. Wyndika z niej, że i w „Grubych Ry
bach" mamy odwieczny konflikt starych 
i młodych i zgodnie z prawami biologii mło 
dzi zwyciężają. Zwyciężają, niestety, tyl
ko zgodnie z prawami biologii, a nie ideo
logii. Ci młodzi bowiem niczym się nie 
różnią od starych. Ich jedyny argumenit, 
jakim dysp01I1uj ą wobec starszej geinera
cjli, brzmi: dosyć już się nażyliście, wynoś
cie się, teraz na nais kolej, by żyć i uży
wać. Kto się z tym spóźntł, tym gorzej dla 
niego. 

Pokolenie dzieci jest tak samo bezide
owe w komedii Bałuckiego, jak i pokolenie 
ojców, a be?lideowość to jest śmierć. Ba
łucki dał nam w „Grubych rybach" mi
mowolnie zapewne, podobnie jak Balzac 
we Francji w swych powieściach, świetny 
pootret klasy gimąoej, pokazał wszystkie 
jej śmies?IDości, jej małość li małostko· 
wość. Nie gilliewa już ona, nie i1rytuje 
lecz śmieszy. To, że śmiejemy się z pano-
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pt ·hum figur komediowych BałuckJ.ego, z 
k r) eh „Grube ryby" są najbardziej ~zlś 
rl r zentacyjną komedią tego autora, J~t 
n. ..v iększym jego zwycięstwem, bo po
ś1 rtnym. Wielkim jest nie ten pisarz. 
k zbiera nagrody i ordery za życia, ale 
n ·,r;ę ściej ten, który odrzucony i wzgar
d iy przez ludzi swej epoki, powraca do 
li ·atury po śmierci. 

rakowska mieszczańska miernota, dl;,1. 
kt rf'j we wszystkich czasach i we ~vszy
stkich ustrojach „piękno będzie zawsze 
V\ IOCJ'iem osobistym" - jak powiedział w 
słyn~ym „Człowieku" (L'homme") wiel_ki 
myśliciel francuski Ernest Hello wspoł
czesny Bałuckiemu, potrafiła zabić swego 
wielkiego portrecistę, ale portrety zo-
stały. . .. 

Niechże wielu naszych dz1s1eJ szych 
wielmożów doszuka się w nich swego po
dobieństwa. 

Powracamy więc do „Grubych r yb", ko 
medii nie tak znowu bardzo stare; , jak 
to mogło się kiedyś wydawac autor owi 
„Flirtu z Melpomeną" z prześ ~iadcz~
niem, że oglądająć ją na nowo na scenie 
nie tylko będziemy się śmiać, lecz i my~
leć. , . 
Komedię Bałuckiego reżyseruj e . Jozef 

Grodnicki, grający zarazem rolę W1stow 
ski ego. . . 

Znany ten aktor, reżyser i długo}( tm 
dyrektor wielu teatrów w Polsce przybył 
do nas ze Szczecina. Prócz ulubieńcó v na
~zej Publiczności, Eugenii śnieżko ' ~
fnaglowej i Romana Szmara wystP Je 
jeszcze w „Grubych rybach", Halina Lu
baczewska i Mirosława Leśniowska, 
gaż.owane z Gniezna i Henryk„ „r · ski 
przybyły z teatru szczeciilskiego 1 ·az 
Henryk Teichert z Gniezna. Rolę R" ato· 
wicza gra M. Harasimowicz. Tak więc 
oglądamy u nas starą, dobrą komedi t;> Ba
łuckiego w całkowicie nowej szacie. 

Janusz Teodor Dybowski 
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PREMIERA LISTO PAD 1'5' 

Zamówienia na bilety ulgowe dla grup 
pracowniczych, WHcieczek i t. p. oraz na prted
stawienia zamknięte dla org1:1nizt1cji, związków, 
szkół i instytucji przyjmuje . w Olsztynie Seki e
tariat Teatru tel. 51-83 wewn. 9 oraz Organi
zator Widowni tel. 35-44 . Kierownik Admini
stracyjny w Elblągu - telefon 2i-00. 

Poclczus przedstawie11ia , UJ 01.;ztynie zaża
lenia i skargi przyjmuje DJJrektor lub Inspektor 
widowiska. 

Książka zażaleń rnajduje się w kasie bile
towej i winna być wydawana na każde żgcze
nie widza 

Początek przedstawie1i o godz. 19.0U 

Cena programu I zł 
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