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fl!(lrsaawsluch Ro11matlofc1 taangalo'll.ald do 7eatru mme - absolwenta 
•doły al:torsluej 1 łt11wolik!, bym pod l:zerunlnem Tworm ro11po,11qł 
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ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

Michał Bałucki i „Grube ryby" 

Michał Bałucki przeszedł do historii literatury i teatru polskiego 
· przede wszystkim jako autor błahych, mieszczańskich komedii, które 
przez wiele lat rozweselały i bawiły polskich bywalców teatral
nych. Burżuazyjna krytyka starała się utrzymać Bałuckiego wy
łącznie na pozycjach mieszczańskich, zapominając niemal zupełnie 
o tych jego utworach i faktach z życia, które ukazywały inne 
oblicze pisarza - postępowego demokraty i patrioty. 

Jednak dzisiaj, oglądając komedię Bałuckiego, musimy już sobie 
uświadomić, że jej autor to nie tylko „Michał Bałucki co pisał 
śtucki" - jak sam dowcipnie podpisał się na ścianie garderoby 
Teatru imienia J. Słowackiego w Krakowie, ale także człowiek, 
który w roku 1863 siedział w więzieniu za radykalizm społeczny 
i nieprawomyślność polityczną, który w młodości pisał nowele, po
wieści, felietony, świadczące o związanych z pozytywizmem dąże
niach reformatorskich i postępowych poglądach. Zwłaszcza wcze
śniejsze powieści: „Młodzi i starzy". „Pańskie dziady". „Burmistrz 
z Pipidówki", przejawiają wybitny talent satyryczny pisarza, by
strość obserwacji, ciętość dowcipu, umiejętność wychwytywania 
i piętnowania wad ówczesnego społeczeństwa. 

Komedie zaczyna Bałucki pisać w latach późniejszych. W ciągu 
niespełna trzydziestu lat napisał dwadzieścia kilka komedii, fars 
i krotochwil o najrozmaitszeJ tematyce, zawc;ze jednak związanej 
z życiem mieszczaństwa, i to przede wszystkim mieszczaństwa kra
kowskiego. Bałucki urodził Się w Krakowie i spędził tu całe życie, 
znał doskonale środowisko. w którym przebywał, widział jego wady 
i śmiec;znostki nic więc dziwnego że wzory do postaci komediowych 
czerpał ze znanego sobie krakowskiego światka. Ale o ile pierwsze 
jego powieści i felietony m·ałv wyraźny charakter społeczny i obej
mowały szerszy zakres zagadnień, o tyle w komediach rzadko do
strzegamy Bałuckiego radykała i pozytywistycznego reformatora. 
Powteści były mocnymi uderzeniami w mur zastarzałych przesądów 
społecznych komedie są tylko drobnymi nieszkodliwymi ukłuciami 
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W swoich kom d ach nu zczanskich Bałuc i daJe tylko gdzie 

ruegdzie lekkie aluz3 do aktualnych spraw politycznych i połecz.
nych, do ówczesnych tosunków austnacko-gahcyJsk1ch Na ogół 
poprzestaje na wy nuew mu 1 karykaturowaniu łabo tek ogólno
ludzkich zabany10nych pecy ką krakowskieJ czyn zoweJ kamie
nicy. Plotkarstwo prózność zyc1e nad tan zdrada małz n ka ta 
rapaty staropam nsk czy starokawalerskie o o w J km kręgu 
tematów obracał się Bałucki w najpłodniejszym okre ie swoJej twór
czości. Mieszczanin z pochodzenia, wyśmiewał swó światek z ła
godną wyrozumiałością, chwilami nawet z dobrotliwą ronią. Kra
kowskie i nie krakowskie mieszczuchy baWiły s ę 1 śnuały, a 3ezeh 
nawet któryś z nich w 3ak1 " postaci scE.'mcznej rozpoznał siebie 
nie przejmował się tym zbytnio bo przecież w zyscy byli tacy sami 

Zresztą na Bałuck ego ulub1enca publiczno c1 mie zczanskiej 
trudno Slę było obraw'.:. Satyra J go była m zkodl wa, a kom die 
często błahe i słabe literacko, zdradzały tak duze wyczuci tea
tralności 1 dostarczały tak wyborneJ zabawy, że mej dno mu wyba
czano. Komedie te przeszły w trmmfalnym pochodz e przez wszyst
kie sceny polskie, pubhcznośc przy3mowała je z entuz3azmem i za
chwytem, a najwięksi aktorzy z radością grab świetne, daJące tyle 
scenicznych możliwośc1 rol . Grub ryby", , Radcy Pana radcy' 
,Klub kawalerów", ,Gę i 1 gą<;ki", Dom otwarty" Krewniacy", 
Emancypowane' oto n jpopularmeJsze 1 c eszące się naJwięk-

"szym powodzeniem kom d1 B łuck e o. 
Z czasem jednak ta harmonia między pisarzem a społeczeństwem 

zaczyna się psuć. Pomysłowość 1 talent pisarza wyczerpują się, 
a Jego ulwory zaczynają nudzić public no ć. W pra e raz po raz 
po]awiają się dośó -0stre taki. Rozgorycz ni 1 zm chęceme Ba
łuckiego do krakowskiego spol czen<;twa pot UJe s1 z każdym 
dniem. KochaJąc szczerze Kr ków 1 Jego 01ękno, Bałucki, radykał 
od młodości, nie czuł się dobrze w zatęchłe . kon erwatywneJ atm?
sferze tego miasta. J szcze w okr s1e naJW ęk zego powodzenia 
(w roku 1883) pisał do Orze zkowe1 W Krakowie mało j st ludzi. 
z których przekonama.m1 m naby ę zgnd7i ob c tórych mozn 
by szczerze wypow1edz1ec wo e myśh 

Po nadaniu Gahc31 prz zaborców ..tu tnack1ch utonomu 
1 pewnych praw obywatel k eh. rz d w kraJU prawowali reakcyJn' 
m.a~nad "zlą.chta Brom c mtPresów wła~ne kia y utrz mvwal 
Calic]ę w zacofanych to unk po c eh oł nych 
a Kraków uczvn•li tw erdzą kon rwatyzmu 1 u odoweJ, pro 
austriack•ej polityki. Lo•alnośc swą wobec z borcow z demonstro
wali służakzym p1 m m wy to ow ny m do c r Fr nci zka 
Józefa, w którvm- świadc I Przy tob e Na Ja n J zy Pame, 
wiernie stać eh emy". I przyrzf'c n a te o or w e dotrzvmywah 
"tara1ąc się wykor n·c z urn łó\ obywat l k ' olw1 k myśl 
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Onufry Ciaputkiew1cz 
Dorota, jego żona 
Wanda, ich wnuczka 
Burczyń'>ki . · . . 
Helena jego córka 
Wistowski 
Henryk jego bratanek 
Pagato"Wicz 
Filip 
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rewolucyjną i wszelkie dążenie do wyswobodzenia narodowego 
i społecznego. Czołowy organ konserwatystów krakowskich „Czas" 
nawoływał do loialności, do współpracy z c k. biurokracią i rzu
cał gromy na Waryńskiego i jego towarzyszy, którzy w 1880 roku 
stanęli przed sądem krakowskim, oskarżeni o socjalizm i akcję 
wyw_rotową. 

Bałucki umiał właściwie ocenić tę sytuację polityczną i spo
łeczną, widział nikczemność i tragiczną śmieszność służalczej 

postawy wobec Austrii, widział hurra-patriotyczne szermowanie 
hasłami „kraj" i ,.oiczyzna", groteskowe usiłowania „zbliżenia się 
do ludu", gorączkowe starania o tytuły i ordery. 

I tu należy podkreślić fakt bardzo znamienny, Ten pobłażliwy 
karvkaturzysta mieszczaństwa, w przedstawieniu warst iVY szla
checkiej stawał się demaskatorem który z całą surowości a chłostał 
wady i przywarv uprzywileiowanei klasy społecznej. Wystarczy 
wsoomnieć nanisaną w 1890 r. a przyoomn;aną niedawno przez 
Teatr Krakowski, komedię „C;Pżkie czasy", która uiawn;ia pasję 

demaskatorską i postęoowość BałuckieEfo, nawiazuiacą do pierw
szvch satvrycznvch oowieści z młodzieńczego okre~m ie!!o twórczości. 
Komedia ta sootkała się z gwałtownvmi at<i.kami konc:erwatvwnej 
szlacheckiej pr,asv, Bałucki - patriota i dPmokr:tta ponadał w co
raz wiekszv rozbrat ze społeczeństwem krakowsk eh „Stańczyków". 
Rozhrat autora ze snołeczPństwem powiekc;zył się ieszcze. itdY pisarze 
i krvtvcv okrec;u Młodei Polski rozooczeli proi?ramowa walkę z fili
sterc:twem. z mie<;zczańskimi ideałami życia A przeciPŻ Bałucki mimo 
wc:zvc;tko był pisarzem m1ec;zczaństwa W roku 1900 ukazała się 

oc;fatni:t ieEfo komedia „'Rlagierzv". Jeden z rzolowvch poetów \Ho
dei Polski. Lucian Rvriel. naulsał wtedy: .,Wiek ma swoiP i;>rawa, 
nie chce ich uznać Bałucki, nie wvn11szc7a pióra z ręki mimo nie
mal doszczetnie wvczernanei:ro talentu". Czy możemy się więc dzi
wić. że uc;tawiczne ataki i konfliktv w połaczeniu z osobistymi arty-

. stvc:mvmi porażkami donrowarlziły w 'końcu pisarza do samobójstwa 
w krakowskim parku Jordana? 

„Grube rvbv" są niewatoliwie iedna z naileoszvch komedii Ba
łuckiee-o, cjeszacvch .si~ od lat na n-i.c;zvch. scenach dużym powo
dzeniem. Komedia ta napisana w 18~1 r. odzn'l.czaiaca się żvwa. 
chociaż naiwnie przenrowadrnnit akcia ; c1•1żvm ładunkiem dość 

prvmitvwnP<to kpmlzmu, należv do rniec;zczańc::kich. ko;ne?ii c;ibvcza
iowvch. naibardzlej tvoowych dla Bałucki<'"O w ""C'zvtowvm okrC's e 
jego twńrczo~c; Bałucki - real;sta dał w tP; kome>dii \}'Vcine>k owe; 
szaręj, mieszczańskiej codzienno~c; f"tńrei przez tvle lat bvł piewca. 
Obrazek. załamany worawdzie nle<'o w Z\Vierciarll(' lekkiei satvry. 
ale :n;e ukazu· ący ani przez chwilę oblicza Bałuckiei?o radykała 

i postępowca. 
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Na prozno szu~alibyśmy w tej płyciutkiej komedio-farsie pró
blemów, zaprzątaJącycn w owym czasie umysły pozytywistycznych 
reformatorow a roztrząsanych tak śmiało i namiętnie przez mnych 
komecilopisarzy tego okresu, jak Narzymski, Sarnecki, czy LuboWski. 
Autor „urubych ryb" ograniczył się tylko do lekkich napomkrueń, 
świadczących o zw1ązkacn teJ komedii z epoką i zachodzącymi 
w lueJ przenuananu. Ciaputkiewiczowie rozmawiają o wyna1ez10-
nych me dawno kolejach i telegrafach, a dziadzio Onufry, zgodme 
z duchem czasu, dowodzi wyższosci zawodu mżymera nad mnymi 
zaJęcianu. Słabym echem socjalno-ekonormcznego zjawiska prze
chodzerua szlachty na pozycJe rmeszczanskie jest W1stowski„ szla
chcic, który kup1ł w miescie karmemcę i sta,ł się kapitalistą. Poza 
tymi czysto marginesowynu drobiazgami „Grube ryby" są przede 
wszystkim komedią, malującą obyczaJowość gahcyJskiego nue
szczanstwa w drugiej połow1e XIX-ego wieku i tylko Jako komedia 
obyczajowa maJą dla nas dzisiaj wartość. 

Jakich to ludzi i jakie obyczaje przedstawia tutśj Bałucki? 
AkcJa oparta jest na urruzga<:h starych kawalerów, dotychczas 
zawziętych wrogów małzeństwa, do młodych, sprytnych paruenek, 
które w końcu wystrychną ich na dudków. Jeden z kawalerów, 
ziemianin - Wistowski, wyszunuał się za młodu, wyhulał, wreszcie 
osiadł w nueście, gdzie zyJe z kapitału, a na boczku robi ruezle 
interesy. Drugi bohater - Pagatowicz, zdobył dobrą posadkę i ty
tuł radcy, co przy rmnimalnym wkładzie pracy przynosi mu nie 
najgorsze dochody, pomnozone Jeszcze przez ruedawno otrzymaną 
„sukcesyjkę". Obaj panowie maJą zbyt wiele wolnego czasu, więc 
zabijają go partyjką wiśc.ka lub taroczka w gościnnym domu Cia
putkiewiczów. Od czasu do czasu wyjeżdzają do Wiedma lub w naj
gorszym razie do Lwowa, zeby trocnę odetchnąć powietrzem wiel
kiego świata, porobic zakupy lub odbyć wizytę u lekarza. A teraz 
pamenki: Wanda i Helenka. Wdzięczne, miłe, rue pozbawione kobie
cego sprytu, ale jakze płytkie stworzema! Przebywają we Lwowie 
napensJi dla paruenek z dobrych domów, pod czuJnym ok.iem wycho
wawczyń, odizolowane od płynącego obok mch zycia i Jego spraw. 
W czasach, goy kwestia emancypacji kobiet wywoływała zażarte dy
skusje, gdy mejedna kobieta czuła su~ powołana do wielkich, spo
łecznych zadań, szczytem marzen Hel nki Burczyńskiej jest nowa 
„materialna suknia z ogonem" na bal u Gagatnickich, a Wanda po
chłonięta Jest tylko jedną myślą: małżeństwem z ukochanym Hen
rykiem. Całej tej famihJno-towarzyskiej sielance patronuje para 
zdziecinniałych, uroczych, poczciwych, ale jakże głupich staruszków
Ciaputkiewiczów. „Wierzyć po prostu się nie chce - pisał o nich 
Lorentowicz - • .aby wczoraj jeszcze mogli istnieć w Małopolsce 
ludzie o- tak.im poz10mie intelektualnym'. 

„Wczoraj" Lorentowicza to dla nas już conajmniej „przedwczo
raj'\ ale "lllimo to jeszcze i nam wierzyć się me chce,yże w okresie, 
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