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PISZĄCY STUCK I MICHA L BALUCKl 

Temu niespełna rok ukazało się w Polsce zbiorowe wydanie dzieł 
Bałuckiego, które obejmuje dwanaście sążnistych tomów. Powiedzmy 
otwarcie, że olbrzymia część tego dorobku dawno przetyła się. Po
wieści, humoreski, artykuły i felietony przeminęły z wiatrem, jak z 
wiatrem przeminęły poezje, z wyjątkiem popularnej do dziś piosenki 
„Góralu, czy ci nie żal..." Próbie czasu oparły się tylko komedie, 
oczywiście, nie wszystkie z kilkudziesięciu, które napisał. „Grube 
ryby", „Dom otwarty", ,,Klub kawalerów" i in. weszły do kapitału 
żelaznego scen polskich i w pewnym sensie zapewniły autorowi nie
śmiertelność. Dodajmy, że Bałucki, zakuty „centuś krakowski", w 
znacznie wyższym stopniu niż współcześni mu komediopisarze, opa
nował już za życia całą Polskę i stał się całej Polski własnością. 
W 1884 roku uczcił go Kraków jubileuszem, który uświetnił hołd 
Sokołów czeskich. W ślad za Krakowem poszła Warszawa i Lwów. 
Nadto, sztuki Bałuckiego, spełniwszy swój obowiązek we wszystkich 
dzielnicach Polski, przedostały się także na sceny obce, a mianowi
cie rosyjskie, czeskie, ruskie i niemieckie. „Grube ryby'' cieszyły 
się dużym powodzeniem w Moskwie, „Radcy pana radcy" (Der Herr 
Gemeinderat) zdobył spory sukces w wiedeńskim Stadtheater, pięć 
komedyj Bałuckiego oglądała Praga, przy czym najbardziej podo
bały się „Gęsi i gąski" (Husy i husiCky). 

Nasz teatr od samego zarania swych dziejów cier.piał na brak 
polskiego repertuaru. Za czasów Bogusławskiego przeważnie grywa
no sztuki francuskie, włoskie, niemieckie, angielskie, rzadko, bardzo 
rzadko polskie. W Jatach 1791-1814 wystawiono blisko siedem
dziesiąt sztuk d.rugo- albo nawet trzeciorzędnego autora niemieckie
go, Kotzebue. Następca Bogusławskiego, Osiński, obniża procent 
sztuk polskich, wprowadzając zagraniczną tandetę, której dopływ 
historycy teatru obliczają na 95 procent. Gdy w 1820 roku wzno
wiono „Barbarę Radziwiłłównę" Felińskiego, na widowni znalazło 
się jedenastu widzów. Bruckner, nie wymieniając roku, mówi, że 
był sezon, w którym Warszawa oglądała tylko jedną sztukę „orygi
nalną". Ten stan rzeczy poprawia się w miarę lat, ale jeszcze przez 
całą drugą połowę XIX wieku panują na scenach polskich przeważ
nie Francuzi, jak Seribe, Sardou, Dumas młodszy, Augier, Paille
ron itd. 

Wspomniałem o komediach Bałuckiego, które stanowią kapitał że
lazny scen polskich, podczas gdy inne były tylko kapitałem obroto
wyim, były bieżącą, zdawkową monetą, której jednak teatr polski w 
owych czasach gwałtownie potrzebował. Miarą tego zapotrzebowa
nia są częste konkursy dramatyczne z owych lat, jak również pro
jekt samego Bałuckiego, aby wprowadzić „cła ochronne" celem ogra
niczenia importu obcych sztuk. Rzecz prnsta, projekt ten pozostał 
w sferze teorii, natomiast realna, uczciwa, ciężka praca Bałuckiego 
zapewniła teatrowi polskiemu pewną równowagę między repertua
rem rodzinnym a zagranicznym. Na ścianie garderoby Solskiego w 
Krakowie podpisał się „Piszący śtucki - Michał Bałucki", było zaś 
tych „śtucek" wiele, gdyż przez bitych lat trzydzieści co roku, punk
tualnie 'i sumiennie, składał teatrowi polskiemu co najmniej jedną 
komedię . 

W samobójczej śmierci Bałuckiego znakomity historyk literatury, 
Piotr Chmielowski, dopatruje się symbolu: „Rzeczą jest znamienną 
i wysoce tragiczną, że jedyny przedstawiciel komedii wesołej z te
go pokolenia, Bałucki, skończył samobójstwem„." Trudno dociec, co 
było przyczyną tego zgonu. Może pewne kłopoty rodzinne, może 
świadomość, że nadchodzi nowa, wielka sztuka, której autor „Klubu 
kawalerów" już nie rozumiał, może coraz bardziej wrogie nastawie
nie krytyki. Zastrzelił się w niespełna pół roku po .premierze „We
sela" Wyspiańskiego. Mówiono, że gwoździem do trumny była re
cenzja Lucjana Rydla ze sztuki pt. „Blagierzy". Rydel napisał okrut
nie: „Wiek ma swoje prawa. Nie chce uznać ich nad sobą autor 
„Grubych ryb" i nie wypuszcza pióra z ręki" . „rmimo „niemal do-
szczętnie wyczerpanego talentu"." 

Ale czas wydał inny wyrnk. Komedie Bałuckiego po z górą p1ęc
dziesięciu latach żyją i na pewno żyć będą długo, podczas gdy sztuki 
Rydla dawno poszły spać i nikt nie pokusi się o to, by je wznowić. 
Jeszcze od czasu do czasu wypłynie gdzieś niedołężne „Betlejem Pol
skie", natomiast „Zaczarowane koło" a ,lbo Trylogia Zygmuntowska 
utonęły w niepamięci. 

A Bałucki żyje! Nie szukajmy w nim głębi psychologicznej ani 
konfliktów ani idei. śmiejmy się! Po prostu, śmiejmy się zdrowym, 
szczerym śmiechem, który Bałucki, jak mało kto z naszych komedio
pisarzy, wzniecać po dziś dzień umie. 
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TEATR POLSKI W OGNISKU 

PRE; HERY POLSKIE: 

TEATR REFRENA - 18, Chepstow Villas 

„Przygoda Florencka" 
od soboty 22 lutego br. 

Komedia w 3 aktach Ludwika Hieronima Morstina 

Reżyser: Leopold Kielanowski - Dekoracje: Tadeusz Orłowicz 

l „ZAMKI NA LODZIE" 
od piątku 21 lutego br. 

Kolorowa rewia w 2-ch częściach 
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NAJLEPSZA POLSKA KUCHNIA W LONDYNIE 

R E S T A U R A C J A 

Lucullus 

Otwarta codziennie do g. 10.30 w. 

449, OXFORD STREET, W. 1. 

ZASP'OWI W 40-LECIE 
Z NAJLEPSZYMI żYCZENIAMI 

WILLIAM Z. Ol'NER 

PIGALLE IN PICCADILLY 
• 

LONDONS ONl.Y THEATRE-RES T AURAN T 

• 
T H E S OCI ETY R ES T AURANT 

40, JERMYN ST„ LONDON S. W. I. 

• 
T H E S TO RK R OO M 
99, REGENT ST„ LONDON W. l • 

• 
BAR OF MUSIC AND GRILL 
196, PICCADILLY, LONDON W. l • 

• 
R OYAL INS T ITUTE GALLERIES 

195, PICCADILLY, LONDON W. l . 

• 
ZODIAC COCKTAIL BAR 
40, JERMYN ST„ LONDON S. W. J. 



W l NTREX WINTREX WINTREX 

WY śLIJ N AJNOWOCZEśNIEJSZĄ MASZYNĘ DZIEWIARSKĄ 

KNITMASTER 
SUPER PLUS MODEL 7500 - cena w Anglii~ 32.17.6 

204 igieł - Ponad 10.000 oczek na minutę 

RIBMASTER - przystawka - cena w Anglii ~ 15.7.6 

Koszty przesyłki do Polski, 
z dostawą do domu ~ 2.0.0 
Posiadamy również na skła-
dzie modele 4500, 5500, 6500 

Na żądanie wysyłamy prospe k ty 
Pisz o informacje do 

WYŁĄCZNEGO PRZEDSTAWICIELSTW A 

51, BROMPTON ROAD, LONDON S. W. 3. Tel. KNI 1394 

KNITMASTRY do obejrzenia w sklepie firmy: 

64, PEMB l)KE ROAD, LONDON W. 8 

WINTREX WINTR WINTREX 


