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RYSZARD ZENGEL

Dwie kartki z dziennika
albo '
,,Nasz klient nasz pan"
Wtorek wieczór
23 czerwca.
ejściówek dla rec.cnzentów nie wyda3e się.
Była premiera prasowa, zaproszenia rozesłano: „Nie nasza wina, ie wędru1ą on~ do
niewłaściwych rąk" - rzucił w1miośle i przenikliwie starszy pan, w11iniejszy od kas1era. Przenikliwi~. bo
rozszyfrował zapewne w te1 zbśli
we1 opinii nadużycia redakcypw z
zaproszeniami. I to dokąd! Na vremierę Teatru Satyrycznego „Bttffo".
Tak pod znakiem
Wielkiego Komercjalizmu i Rentowności wkroczyłem d~1sie1szego wieczoru n~ ostatni program ,.Buffo·• - „Za•nqż
my supełek". Obsesy1ność tytlllow
11oszczeqól11ych skeczów nie dziu:1la
juz mnie wcale. Oto one: „SprzeriaJę
wspomnienia", „Nasz klient, nas;.
pan"! „Niech pan mnie weimie!"
(sugestywna i nachalna autoreklama), „System!".
Zaraz w pierwszym punkcie programu - „Wiosna się burlzi" otok
pozytywnego młoclego br1/iatera On, i pozytywnych bohaterek( - One
(a było ich sześć), na scenę wkrnc.za
vrzekomiczny Pan w płaszczu, śmie
szny, pokraczny starzec, który coś
mamrocze pod · nosem, a pot.em r1dczytu1e z akt „że satyra umiera, ai
wstyd". 1 za te pesymistyczne, kassandryczne i obraźliwie prawdziwe
slowa może pozostać tylko ialosn"!łm
bohaterem negatywnym,
/·tóremu
Żresztą pod koniec skeczu wspomniane już grono bohaterów pozytywnych wyśpiewa beztrosko i u~pra
wiedliwiająco prosto w nos: „To '< ta
wiosna. winsna, trzeba przyjąć ten
fakt, a satyrę odlożyć do akt''. Pod
tym więc hasłem o wiośnie i nituchronnie z tą po1·ą roku związ · iną
wegetac1ą satyry toczy się cały ten
spektakl. Bardzo sennie, wśród - zro'umiałych w te1 sytuac1i - żenu1ą
co słabych tekstów (są to namorsi
Gozdawa i Stępień i Żywulska jakich znam) i wśród popisów szt~w
nych, bez wdzięku, urody, a Jlli
przecie w~zystkim talentu
jak1d1ś

W

pani ..,f/.if.l·~ Qa rqzo Jti,i:nw11 ,r~

t:u. Z !~(ja ~ttim: i1s'pulnśei i sn.uinej
kontemplac1i nfe była mnie w .tanie wyrwać nawet dopingtqąca zapowiedż „Ballady o odznaczone)'· ' w
rzeczywi.k1e świetnym
wykono1iiu
Hanny Bielickiej. Konferans1er wpewnial, że będzie to arcydzieło politycznej satyry i polityczne] od•r·,gi.
Że będzie to bezczelność, tu.pet i odkr11wczość przewyższające
n~ u·et
najbardziej prywatne
dnU"cip!J z
kuźni politycznego żartu i drwiny warszawskiej kawiarni i wars~a wskiej ulicy. Po czum Gozdawa i Stę
pień w swej „balladzie" poinformowali nas, że był straszny „okres IJlę
dów i wypaczeń".
Wśród tych tandetnych
tekstów,
dowcipów, gagów nawet rutynowani
i wybitni aktorzy estradowi, jak
-~··=.-::-,:;-:
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Stefania Górska i Ludwik Sempoliński byli bard zo nieciekawi, byli
chwilami paroJią
samych
siebie.
N i e wys z ła Sempolińskiemu sentymentalna piosr,nka o „Charlim" ani
obrazek satyryczny „Cyklista". Jedynie wzruszy/ „Kropelką wsp·•.mnień" z tamtych dawnych kabar r·towych czasów swojej mlodości, w
której to epoce przechowało si~ 1eszcze wiele z wytworności i kry:.:ieterii fin de sierle'u. Pokazał peu. ien
styl gestu, ruchu, mimiki, który, bę
dąc już bardzo klasycznym i e.~tra
dowym, komediowym
anachronizmem na tle płaskie} szmiry całego
spektaklu, olśniewał swoją kulturą.
Okazuje się, ie zawodowe· sceny kom ediowe i estradowe, nie umiejąc
u·ysunąć
formuły,

jakie1ś

nowocześnie1~zej

propozycji repertuaru i aktorstwa satyryczno - komediowi go,
bliskiej wrazllwości współczesnego
widza, nie potrafią również wyl.,,rać
tradycji, uchwycić choćby pnebrzmialy już, ale przecież jakże pcrtekcy1ny i wykończony styl estrr1dowy, nie potrafią nawet twórczo zasymilować „klasyki" naszego kabaretu. Nie posiadają świadoraosct i
wiedzy tego stylu, nie posiada1ą
więc też i umie]ętności stylizacji.
I być moie zrezygnowany i utę
pialy opuścilbym gościnne mury tego satyrycznego przybytku, gdyby
riie otwierający drugą część programu tekst Jerzego Jurandota pt. „Na.
male1 stacy1ce", który przeczy JUŻ
najbardzieJ liberalnej etyce i przyzwoitości. Dokonuje się tu jakichś
bezwzględnych demaskacji
„nomoczesnej poezji" i gloryfikuje ustc.mi
uwrażliwionego
kelnera, jeszcl~ z
przedwojennej Ziemia1iskiej, nienajczystszy liryk sentymentalny Tuwima. Abstrahując od tego, że sp'.lrodiowanie tekstu współczesnej pr>ezji
7est rzeczą dość latwą i naiwną, to
muszę p. Jurandota zmartwić, ie 1ego parodyczna fraza: „Pod szlu.banami pączkujemy przeżutą trawą
epoki" nie jest taka bezsensowna i
świetnie zamyka istotę satyry, którą p. Jurandot na scenie „Buffa" i
„Syreny" uprawia, jak również Jtgo
dowcipni tou•arzyszP. Tylko, nleotety . s•!~. r°" . c;.- i- .lyp hw.ninn1 i
dowcipu są za często otwarte.
Niesmak burizi przede wszystkim
to, ie autor tego skeczu świ<>tnie
utwierdza w widzu, w odbiorcy swo11.'J produkcji satyryczne} - Odwt•'CZnego I<oltllna i wygrywa na 1rn1bmutniejszych i
na3prymilywniejszych 7ego instynktach.
Czwartek wieczór
25 czerwca.
Zaczyn:z się
„Mąż Folfasiówny"
jako komedia muzyczna - uw?1 turą. Uwertura łączy w sobie tony
jazzu i wiedeńskiego walca. T:zk.
aby nikogn nie zrazić, każdego zadowolić, u•sz11stk1ch pogodzić. Starych i mlodych, sentymentalnyr-1, i
cynicznych, apolitycznvch i poli'. ~· c.z
nych, sceptyków i entuz1astów. To
ju ż nie tylko właściwość wspom11ianej uwertltry, ale całej jurandotowskiej komedii, ca/ego współczesnego

1<onremptaCJ! nie oyw mrue w ,,„_
nie wyrwać nawet dopingiqqca zapowiedż „Ballady o odznaczone)" w
rzeczywiście świetnym
wykona rtiu
Hanny Bielickiej. Konferans1er M.pewnial, ie będzie to arcydzieło politycznej satyry i polityczne] od1r'.lgi.
Ze będzie to bezczelność, tupet i odkrywczość przewyższające
n~ 1ret
najbardziej prywatne dou:cip11 z
kuźni politycznego żartu i drwiny warszawskiej kawiarni i wars:a wskiej ulicy. Po czym Gozdawa i Stę
pień w swej „balladzie" poinformowali nas, ie byl straszny „okres lilę
ów i wypaczeń".
Wśród tych tandetnych
tekst.6w,
owcipów, gagów nawet rutynowani
· wybitni aktorzy estradowi,
jak

to, że autor tego· skeczu
świ~tnie
utwierdza w widzu, w odbiorcy swo1e1 produkcji satyryczne} - OdWl"t'Znego Kołtuna i wygrywa na nnj~mutniejszych
i na1prymilywn1ejszych 1ego instynktach.
Czwartek wieczór
25 czerwca.
Zaczyna się
„Mąż Foltasiówny"
jako komedia muzyczna - uw?1 turą. Uwertura łączy w sobie tony
jazzu i wiedeńskiego walca. T::i.k,
aby nikogo nie zrazić, każdego zadowolić, wszystkich pogodzić. Starych i mlodych, sentymentalnyr-1, i
cynicznych, apolitycznych i poli'.;,'lZnych, sceptyków i entuz1astów. To
już nie tylko właściwość wspomnianej uw1>rtury, ale całej jurandowwskiej komedii, calego wspólcze~ncgo
repertuaru zawodowych teatrów i.atyrycznych.
W każdym progru ·nie
powinien znajdować się dowcąJ z
maralem
i
scenka
niemoralna,
szczypta streap-tease'u i szczypta po~
lityki, piosenka radosna, optymistyczna i trochę narzekań. Ta chęć zadowolenia wszystkich decyduJe o
n i Jak ości tych programów, ti.ch
sztuk, tych teatrów. O tym, że nie
mają one okre.~lonego stylu, określo
nego profilu, określonej pozycJi. A
poza tym jednego gatunku w ;dza nie
starano się tu nigdy zadowolić - widza wymagającego.
Ale wróćmy do samej komedii. Po
uwerturze, toczy się jej akcja latwiutka i nieskomplilcowana, rzeczywiści e l>ez żadnych większych J. retensji. Istota komediOwego konfli:au,
spięc i a tkwi w
krańcowo różnych
profesjach dwojga malżonków: on slawny muzyk, ona - slawna sp1rtsmenka. Jej sława jęst jednak ~zer
sza, bardzie} żywiolowa i masowa;
jego - elitarna i skromna. Widki
muzyk, laureat międzynarodowego
konlmrsu,
egzystuje jedynie dZa
świata 1ako mąż Foltasiówny (pame1'tskie nazwisko
utalentow~ nej
ęprinterki). Następuje kłótnia t rozstanie, ale wszystko kończy się lrnppy-endem, bo fak naprawdę to sµort~menka /cocha swego artystę, a artyHa swoją sportsmenkę. I tak naprawdę to artysta budzi u·prawdzie szacunek i sympat1. ę, ale pretens1e ma zbyt wygórowane. Obiektywnie rzecz bi?rąc na popularr,ość
szybkonogie] Foltasiówny nie zasluyuje. Bądźmy realistami! Sportowi dzialacze i sportowi kibice śp1e
wa1ą na scenie nieusta1ący re:ren:
„Sport, sport, sport to masy! Sport,
sport, sport to kasy!!!". I jest to na
pewno decydu1ący argu111ent na
rzecz sportu.
Po spędzeniu teg? drugie('? wieczoru w satyrycznym
kom bilt..icte
teatralnym:
„Syreny" i
„[3uifv",
śpiesznie wróciłem do domu, aby r>dnotować w swoim Dzienniku fakt
tego oszałamiającego i imponu1ąceq:>
businessu, jaki w powyższym kor.~
binacie się uprawia. Zrobiłem to tyn.
chętniej, ie, jak dotąd, w Dzienniku tym odnotowywałem jedynie fakty natury artystyczne} i ten interesujący przerywnik urozmaicll i odświeiyl kompozyc]ę mego Dziennika.
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