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„Mąi ·Fołtasiówny" 

KOMEDIA satyryczna Jerzego 
Jurandota znajdzie chyba 

wielu zwo!-:?nnik6-ą wśród arty
stów-amatorów. J j problematy
ka braca się bowiem wokół 

sportu L . muzyki. Już w 
pierwszej scenie jesteśmy świad
kami transmisji radiowej ze 
zwycięskiej walki bokserskiej nie 
jakiego Ciapuły, bożyszcza tlu
mów i... starszej gosposi kompo
zytora Michała Karcza, w któ
rego domu rozgrywa się akcja 
sztuki. Kompozytor otrzymał 
właśnie zaszczytne wyróżnienie 
na międzynarodowym konkursie 
muzycznym i... zaproszony został 
na koncert do Ed_ynburga. Na 
p r zeszkodzie stoją jednak poważ
ne trudności paszportowe, o któ
rych ża li się bez przerwy -
przybyłym z wizytą - nauczy
cielowi muzyki Trembskiemu i 
jego córce Renacie. 

Nazwisko Karcza - mimo na
grody - niewiele mówi „odnoś
nym władzom''. Cale szczęście, 
że prof. Karcz jest mężem„. Fqł
tasiówny, reprezentacyjnej sprin
terki w biegu na 100 m. Dzięki 
niej, po wielu osobistych perype
tiach i „krótkich spięciach", spo 
wodowanych osobą trenera żo
ny - Mamczyka, wyjedzie cm 
na wymarzony koncer"t jako.„ 
działacz drużyny piłkarskiej. 

Uka.zując historie: swego boha
tera, a na jej tle sprawy s:ztu· 
ki I sprawności fizycznej, do
strzega Jurandot w naszej rze-

czywistoścl wiele komloznych ati 
surdów l wYPaczeń. Dochodzi do 
przekonania, że silna pięść czy, 
szybkie nogi są nieraz wyżej ce
nione, aniżeli „płody ducha". Nie 
znaczy to, że nie docenia on 
sportu. Autor rozgrywa w tej 
komedii swego rodzaju mecz miq 
dzy sportem a sztuką. Pada w 
nim wiele kąśliwych strzałów 
rpod adresem sportowców i dzia„ 
łaczy sportowych, kibiców, pocz
ty, urzędów paszportowych I 
prasy sportowej. $miech Juran• , 
clota pełen jest pogody i życz1li• 
wości. Atmosferę tę uzupełnia• 
ją też liczne w tekście ballady, 
parodie oraz piosenki 11entymen• 
t.alne l satyryczne. 

W sztuce występuje 12 osób, 
tr<>chę publiczności na 1tadio„ 
nie. 

A jak zagrać, opowiada szcze• 
gółowo w uwagach inscenizacyj• 
nych aktor i reżyser - Ma.rlan 
Wyrzykowski, który dał próbkq 
opracowania naprawdę -zoro
wego i zwięzłego. Gdyl1.r z fa· 
chowej rPOmocy z od ych ak• 
torów „czujących ką sce-
nę" korzystały i· inne 
wydawnictwa ~jmu · ę po-
radniami dla ruchu a rskie-
go, pożytek z ich ksiąz byłb1) 
i:nac.znie większy niż dotychczas. 

SUFLER 
Jerzy Jurandot „MĄŻ FOLTA· 

SIÓWNY''. - Iskry, 1960, str. 167 
cena zł 15. 


