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1 I Gdzie komedia? 
Jerzy Jurandot: „Mąż Fołtaslówny". Komedia muzyczna. 

Muzyka: Władysław Szpilman, reżyseria: Marian Wyrzy
kowski, dekoracje I kostiumy: Irena i Romuald Nowi•1C)'. 
ewoluc.ie taneczne: Leopold Sadurski. Prapremiera w Tea
trze Syrena. 

Jerzy Jurandot jest zawodni- komedię, która, nie tracąc o
kiem teatru solidn ym, wypróbo- strości satyrycznej, była rów
wanym, dyrekcje teatrów sta- nocześnie komedią życzliwą, 
wiają na11 bez obawy. Taka po- satyrą bez dyskryminacji. 

szc po111zeJ swoich artystycz
nych możliwości. Smiech śmie
chem, skecze skeczami, piosenka 
piosenką bardzo dobrze, 
kontynuujmy tę twórczość ku 
radości widzów z bliska i z da
leka. Ale gdzie sportowa od
waga? Gdzie ambic je z okresu 
„Takich czasów"? „Mąż Fołta
siówny" jest „do śmiechu" i na 
pewno się spodoba - setka 
przedstawie1'l w Syrenie muro
wana! - ale autor okazał się 
zbyt opływowy, zbyt gładki, 
zbyt ostrożny. Byle nikogo nie 
urazić. Ani sportowców ani 
kompozytorów. Ani praktyki 
paszportowej . Wszyscy są 
dowoleni. Oklaskom „nie 
końca". 

Ale ja uparcie wołam do Ju
randota o komedie. Bo uwa
żam, że do ich pisania jest w 
pełni powołany. A tymczasem 
zaprezentował nam sztuczkę 
przez uprzejmość przyjmuję to 
jego własne określenie. 

zycja nie bierze się oczywiście Swietne wychwycenie współ
„z powietrza". J Jurandot wy- czesnego problemu obyczajowe
pracował ją sobie sumiennie. go cechuje też „Męża Fołta
Jego warsztat roboczy jest bez siówny". Ekspozycja wróży ko
zarzutu. Zasady budowy utwo- mcdię pclnł humoru na najlep
ru scenicznego, prowadzenia szą bulwarową miarę. Spodzie
dialogu, posługiwania s;ę efek- warny się komicznych pretek
tem, etc. etc. - ma Jurandot stów do wypowiedzenia wielu 
w małym palcu. Można z góry prawd realnego życia, wielu 
przewidzieć, że dowcip w sztu- pozornych a dających do my
ce Jurandota będzie celnie o- ślenia paradoksów. Biegłość 
sadzony w sytu~cji i komunika- formalna Jurandota daje sobie 
tywny, że fabuła zainteresuje a radę nawet z tak ogranym nu
puenty będą matematyczn ie merkiem, z tak od czasów za
wylicz.one. Nie koni~~ na tY!11· mierzchłych popularną w far
Techmczna. spra':Vno~c to wie- sie figurą, jak znarowiona go
le, ale. w za~neJ mierze wy- sposia: Jurandot pokazał jej 
starczaJąco wiele. Meble po- nowy kibicowo-sportowy wa-
winny być ładnie wykonane, ale riant.' Przedstawienie w Syrenie ' Jest 

ł „ I I przyjemne. MARIAN WYRZYKOW-rnuszą zarazem pe 111c ro ę u- Ale wyborne założenie bys- SKI, ai<tor romantyczny, uważał 
żytkową. Jurandot ma wyczucie trość obserwacji wróżąc~ ko- pewnie tanowe I skeczowe sytuacje 
tematyki współczesnej, i umie medię ostrą konfliktową „Męża Fołtasiówny" za miłe dla 
się nią poslużyć. Właśnie w rozpuszcza s{ę niebawem w u- ~i:ab.:.eat~~:r\!.en!!1a'::~c~1otop1~!~;~~ 
trudnych dla komediopisarzy tworze zgoła innej wagi i ga- domkach. Szpilman dobrze się zgrał 
latach napisał „Takie czasy", tunku. Problem przemienia się z Jurandotem-piosenkarzem. No-

1 
wiccy wykonali swoje zadania ta-

-------------- w żart, dialog w piosenki, miej- nio a nieźle. Rozdajmy epitety, 
sce komedii zajmuje muzyczno- wy•tawmy cenzurki, gdyż w>zyscy 
rewiowy skecz, kto wie czy nie „zdali". wi~c dąsów być nie powin

no. KAZIM1ERZ BRUSIKIEWICZ
przydługi. Mamy i tu śmieszne talent komediowo • farsowy - con 
sytuacyjki - pierwsze scenki amore zagrywał nauczyciela muzy-

' 

na stadionie - słuchamy też ki z Włocławka. LIDIA KORSA
KOWNA podbija serce nie tylko 

parę pysznie napisanych pio- kanciaste•o boksera - ale wszyst-
senek - ale to już inny Juran- kich sciortowców I niesportowców 
dot, Jurandot z Buffo nie z na widowni. Na początku uda.ie ln

teiektuallstkę i widz myśli, że ona 
„Takich Czasów". i kompozytor Karcz.„ Ale Renata 

No cóż Jurandot mógłby od- woli ostrokośclsteio Ciapułę - za-
. . '. . . . granego z rozbraJającą werw" pucz 

pow1edz1ec alez Ja wcale me MARIANA JONKAJTYSA - mariaż 
chciałem napisać komedii z wy- intelektualistki z bokserem może 
dźwiękiem lecz wesołą bluetkę, I być, czemu nie, znaliśmy takie wy-

t k t d ' t · I kk' padkl. Trl'nera i\famczyka dowrip-pre e s o s U mmut e Jego nie 1 bez przesady narysował JE-
śmicchu„. więc czemu się mnie ttZY PIETRASZKIEWICZ, ł'ranci-
czepiasz? 
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szkową WL~DYSŁAWA _KRUKOW-
• SKA, a skłocone małżenstwo Kar-

Zbyt bli sko kumamy się z CZÓW SATURNIN ZORAWSKI I 
.Jurandotem zbyt leży nam na HALINA GŁUSZKOWNA. w O!(~le 

· ' · k · ~ wsr.y!"cy starall uę byt bez szarzyt 
sercu Jego ranga Ja o pisarza komedio'l\·I. Tylko komedii nie było. 

, dla teatru, b~·śmy nie mieli mu J 
wygarnąć całej prawdy: że pi- JASZCZ 


