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Dobry Pan Bałucki 

Ten świat, o którym tylko 
książka mówi: znam go, prze
minąlby jak tyle innych bia
zeństw ludzkich, gdyby go 
w noc natchnioną w sercu 
swym nie zamknąl, jako 
w szkatule zlotej, dobry pan 
Bałucki; 

K.I. Gałczyński: „Pan Bałucki" 

29 września 1837 roku przy ulicy Floriań
skiej w Krakowie, w kamienicy „pod anio
łkiem" urodził się Michał Bałucki. Mieszkał 

później przy ul. Szpitalnej „pod panem 
Jezuskiem", a nauki pobierał w szkołach 

św. Anny. Tak liczne towarzystwo aniołów 
i świętych musiało wywrzeć określony 

wpływ na młodzieńca - nic dziwnego więc, 
że zamierzał on poświęcić się studiowaniu 
teologii. 

W szkole uczył się raczej miernie i póź
niejsza kariera literacka była dla jego pro
fesorów niespodzianką. „Nie przypuszczali 
oni bowiem -wyznaje z humorem Bału
cki - aby produkta takiej ograniczonej gło-

wy mogły być warte czytania, a cóż dopiero 
drukowania". Tym niemniej właśnie szkoła, 
a ściślej powszedni szkolny kłopot uczynił 
go literatem - i to w tak szczęśliwy spo
sób, że od razu udało mu się znakomicie 
spożytkować dopiero co zdobytą szkolną 

sławę. A było tak: w ósmej klasie profesor 
języka polskiego zadał wypracowanie pt. 
„Myśli jesienne" (cóż za wspaniały temat 
dla wodolejów!). „Ponieważ- zwierzał się 

później Bałucki - nic mądrego nie umiałem 
napisać na ten temat prozą, przeto spróbo
wałem powiedzieć to samo wierszem, który 
pasował mnie na poetę. Wiersz ten był 
zarazem rodzajem paszportu, który mi uła
twił prześlizgnięcie się tanim kosztem przez 
egzamin dojrzałości na uniwersytet". De
biut doprawdy szczęśliwy, zupełnie jakby 
wszyscy święci bogobojnego miasta Krako
wa czuwali nad początkami kariery przy
szłego dramatopisarza. 

Wkrótce zresztą przyszły lata prawdzi
wej twórczości, a zarazem lata uznania i po
pularności Bałuckiego jako powieściopisa
rza i przede wszystkim - autora komedii. 
Triumf zaczął się wraz z premierą Polowa
nia na męża (1868 r.) aby trwać nieprzer
wanie przez lat niemal trzydzieści. Takie 
komedie jak: Krewniaki (1879 r.) Sąsie

dzi (1880), Grube ryby (1881) Gęsi i Gąski 
(1882), czy Dom otwarty (1883) obiegały 

błyskawicznie wszystkie teatry polskie 
poczynając od Krakowa i Lwowa, a więc 
rodzimej „Galicji i Lodomerii" a kończąc 
na Lublinie, Poznaniu, Łodzi i licznych 
teatrach i teatrzykach amatorskich. Dość 
powiedzieć, że komedie Bałuckiego osiąga
ły niekiedy liczbę 60-ciu przedstawień 
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w jednym teatrze - a było to w czasach, 
kiedy sztuki często-gęsto spadały z afisza 
po 2 przedstawieniach, zaś 20 przedstawień 
to już był duży sukces. 

Czym wytłumaczyć to zawrotne na owe 
czasy powodzenie sztuk Bałuckiego? Z pe
wnością nie głębiom myśli, ani też donio
słością przedstawianej problematyki. Tych 
walorów nie usiłowali się dopatrywać 

w pisarstwie „pana Michała" nawet naj
bardziej mu życzliwi komentatorzy. Sekret 
tkwił, jak się wydaje, w czymś zupełnie 

innym. Otóż Bałucki umiał trafić swymi 
komediami do wrażliwości ówczesnego 
„szerokiego widza" mieszczańskiego, zmu
szając go do śmiechu z siedzącego tuż obok 
sąsiada (a więc poniekąd i z samego siebie), 
ale jednocześnie nie raniąc ani trochę wy
obrażeń, jakie ów widz miał o sobie i swo
im nobliwym c.k. otoczeniu. Cóż to musiała 
być za frajda dla panów radców i panów 
mecenasów zobaczyć na scenie swój własny 
lub najbliższego sąsiada salonik „jak żywy" 
z komodą, konsolkami i kanarkiem w klat
ce, swoje własne codzienne życie; to prze
cież prawie tak, jakby ujrzeć się upamię

tnionym dla potomności na jakimś „poda
nym do publicznego oglądania" dagerotypie 
albo zgoła kolorowym portrecie. Ujrzeć 
się- i być zmuszonym zakrzyknąć jak Cio
Qa Belcia z Gęsi i gąsek na widok Dur
nickiego: „Tak piękny może być tylko anioł 
albo oficer!" 

Takich dagerotypów, na których widać 
jak pani' radczyni rywalizuje z panią do
ktorową a radca z burmistrzem, gdzie eme
ryci wespół z nadgryzionymi zębem czasu 
i nieco śniętymi kapitalistami wysiadują 
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pluszowe kanapki, zaś miejscowi świato

wcy jeżdżą do „Wiednia" i wygłaszają nai
wne pochwały przemysłowej cywilizacji -
takich obrazów stworzył Bałucki bardzo 
wiele. 

Najświetniejszym jednak w tym szeregu 
utworem są bez wątpienia Grube ryby. 
W Grubych rybach zbiegło się i w szczę

śliwą całość połączyło wszystko, co w ta
lencie dramatopisarskim Bałuckiego naj
lepsze: drobiazgowy realizm szczegółu idzie 
tu o lepsze z kapitalnie nakreślonymi po
staciami podstarzałych kawalerów, komi
czne perypetie nie opuszczają bohateró\v 
ani na chwilę, nawet wtedy, gdy na scenie 
tańczy się kadryla. A wszystko opromie
nione jest humorem tak dobrotliwym i tak 
ciepłym, że zmusza do uśmiechu nawet 
największych ponuraków. Jest to komedia 
tak pogodna, że widz ani przez chwilę nie 
musi niepokoić się o dalsze losy bohaterów, 
rozwiązania nieskomplikowanej intrygi do
myślamy się wszyscy po paru pierwszych 
scenach i jedyny wysiłek jakiego autor 
od nas wymaga to wysiłek oczekiwania na 
następny atak nieodpartego śmiechu. Zre
sztą oczekiwanie to nie jest nigdy zbyt 
długie„. 

A więc - śmiech, pogoda i całkowity 

relaks. Cóż- znowu idą wakacje, teatr 
także starał się wyciągnąć z tego wnioski.-
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