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Scena z „Romansu z wodewil~" Wl. Krzemińskiego w 
teatrze kaliskim. Na zdjęciu: Barbara Pohorecka. (Zosia) 

i Ja"' Bógdol (Witold). 
Fot. - G. Wyszomira.ka 

Z teatru ' 

Wodewil w Kaliszu; 
)\ a widowni od dnia premiery - komplety publicz 

ności. Ze scen11 plyn4 pi-Osenka, kuplet, dowcip, 
11.a koniec taniec i ruch.. Sytuacje sceniczne są pro
ściutkie, fabula uboga, malo zaskakujqca. W-0dewil -
farma teatralna od lat niezmieniona i zastygła, wciąż 
z niesłychaną silą przyciqga szerokie warstwy publicz 
naści. Bilet11 sprzedane sq na kilka dni naprzód.„ 

N ie tylko Kalisz ba\,.r się wo 1 i wyrazistą, groteskowo · za
dewilem. Podobnie jest w · bawna a jednocześnie odpy

Warszawie, gdzie wybredna nil ~hającą. Poru3Zał się na zasa-



Wodewil w Kaliszu 
J\ a widowni od dnia premiery - komplety publicz 
Hl ności. Ze sceny plynq piosenka, kuplet, dowcip, 

na koniec taniec i rucli . Sytuacje sceniczne są pro
ściutkie, fabula uboga, malo zaskakująca. W-0dewil -
forma teatralna -0d lat niezmieniona i zastygła, wciąż 
z nieslychanq silą przyciąga szerokie warstwy pu'blicz 
ności. Bilety sprzedane są na kilka dni naprzód ... 

N ie tylko Kalisz ba\li się wo 
dewilem. Podobnie jest w 

'Varszawie, gdzie wybredna hS 
ogól publiczność stolecz.r.a jak 
w dym wali do Czesława Szpa 
kowicza na Żoliborz, by oglą
d a ć „Królową przedmieścia" ... 
W sumie - coś iak by ren'e
s&ns dawnej formy teatralnej 
z jednoczesnym potwierdze
niem obaw estetów, że 11ajszer 
sze kręgi publicznc.ści prz.ede 
wszystkim żądają od teatru 
piosenki, tańca, dowcipu - sło 
wem: zabawy. 

N a kalisldm „Romansie z 
wodewilu" zwątpiłem po 

trosze w celowość teoretyzo
wania na te:nat gustów pu
bliczności i prawideł nimi rzą
dzących. Przed miesiącem tej 
~amej, choć nie tak licznej, 
oczywiśde, widowni - podo
t>ał się ibsenowsl<.i „Rosmers
holm". Dyło to prz~stawienie 
dobre, bardzo indywidualne i 
współczesne zarazem. A że 
obecny ·„Romans" także nie 
jest złym spektakkm, wnie>sek 
byłby prosty: trzon wyrobionej 
widowni pragnie po prostu a o
b r e go, ciekawego, robionego 
ze smakiem teatru. Reszt~ -
więc r::eszę nienawykłej je
szcze do teatru szerokiej pu
bliczności - trzeba przyciągać 
czymś właśnie tak.im, jak ten 
staroświecki, ale miły i sympa
tyczny zarazem „Rotnans z wo 
dewilu". · 

K aliskie przedstawienie „Ro 
mansu z wodewilu" zro

biło wrażenie roboty rzetelnej. 
Reżyser Elwira Turska położy 
ła największy nacisk na tempo, 
zwartość i barwność widowi
ska (w sympatycznych deko
:-acjach Antoniego Bystronia). 
Z konieczności wykonawcy ob 
rysowywali swoje postacie 
dość powierzchownie, kilkoma, 
niekiedy niepełnymi, kreskami. 
Jednak mimo tego naturalnego 
i zrozumiałego ograniczenia ka 
pitalną postać Alfreda Trzyw
dar-Kręckiego stworzył Maciej 
Rornińskl: młody, arystokra
tyżujący snob był figurą, mi
mo tych paru kresek, pełną 

odu sędziwego wieku i sła
zie mogła służyć traktorom 

ytuacja przedstawia się w 
chodnich i północnych. Wiele 
długim czasie zostanie ozdo

cami: „Przejazd pojazdom 
wzbroniony". 

iury" w komunikacji drogo-

or 
wej załatać, należy 
wybudować ·mosty o 
łącznej długości ok. 
5 kilometrów. Jest 
to konieczność bardzo 
kosżtowna, ale nie 

.' Na szczęście rejonowe bazy 
ządzeniami przyjdą tu z t>o
aci produkcji gotowych ele
ento.wych. W pierwszej ko- · 
ą przeróbki nieodpowiednich 
rogach już umocnionych. Nie 
apomnieć o mdstach i most
ach polnych. Szczegćlnie tam, 
rolnicze skorzystały z Fun
ju Rolnictwa i mają zamiar 
ię traktorami. 

powiedzieć, jak ten prqblem 
należy to do fachowców. 

z technicznymi materiało-

ościami. 

J, P. 

i wyrazistą, groteskowo za-
, bawna a jednocześnie odpy
chającą. Poru3Zał się na zasa
dzie anonimow<'j kukiełki, oży
wionej paru sprężynkami mody 
i snobizmu. Borniński dowiódł.. 
że oszczędne aktorstwo, oparte 
na umiejętnej i celowej selek
cji środKów, również może da
wać efekty niezmiernie z punk 
tu widzcn.i!ł teatru sugestywhi! 
i to bez przekraczania granicy 
dobrego smaku. 

N a swym normalnym pozio 
mie. jak zwykle syi:mla

tycz,nie i z nerwem zagrał He• 
ryk Dłużyński. Jego Felek 
Gzymsi.<: był nawet czymś w 
rodzaju pozytywnego bohaterjl 
całej w idowni. Ponadto spajał 
cały spe'.ttakl, był motorem jego 
'ruchu i barwy. Zdaje się Jed
nak. · że Dłużyński przesadził 
trochę w ozdabianiu postaci 
rr:łodego murarza cechami dość 
trutalnej dziarskości, a miej
scami nadużywał wigoru i ~e
stu. K amilla Barbary Łuka.in;ew

slP~J. równolegle do Kręc 
kiego rysowana satyrycznie i 
groteskowo zdeformowana, uz:u 

peln.ia trójkę najlepszych ostąc 
nięć aktorskich ntiddszej czę
ści kaliskiej obsady. Z poko
lenia OJCÓW i matek Gzymsi
ków i Kłaczków bezsprzecznie 
na najwyższą ocenę zasłużył 
Włodzimierz Dobrzański w roli 
Floriana Gzymsika. Władysław 
La&<>ń (Kłaczek), Jadwiga W)"oii 
ska (jego żona) i Halina Zbie
rzyńska. (Gzymsikowa) dali po
kaz dobrego aktorstwa, demon 
>"trując ::właszcza duże doświad 
czenie w trudx:iym gatunku grr 
farsowej; niemniej z całego 
kwartetu jeden DObrzański ·po 
trafił narzucić sobie żelazną 
dyscyplinę umiarkowania, wy
\Voływał na widowni śmiech i 
wesolośc bez uciekania się do 
łatwych gierek i efektów. 

Z olbrzymiej, 30-osobowej 
obsady, chciałbym jeszcze 

wymienić sympatyczną rolę 
Zdzisława Wh1łarczyka. (Wa
!ek), Barbary Pohoreckiej (Zo-
5fa), Jana Bógdola. (Witold), 
BoJdana. Kiziukiewicza. (Kazi
mierZ) oraz epizod Krystyny 
Szafrańskiej w II akcie. 

Muzyka Klucznioka, opraco-
wana została przez Ro

mana Gorzelniaka. Dyrygent 
niepotrzebnie tylko dopuszczał 
momentami do górowania or
ki-estry nad słowem, „dzięki" 
czemu w zgiełku instrumentów 
przepadło wiele dowcipnego 
teksk z kupletów . 

Słabszą stroną widowiska 
były głosy; o dobre trud

dno zrentą w teatrze drama
tycznym. Większość piosenek 
.l{irtęła ~dzieś w połowie wi
downi. Miłym głosem i kultu
ralną interpretacją wyróż.nili 
się Bógdoł, Szafrańska i Dłu
żyński. - Natomiast plastyka 
ruchu i taniec - bardziej były 
wyrównane od strony głosowej 
:;pektaklu. Sympatyczny zwła
'ZC'Za był zbiorowy prolog i 
kankan Offenbacha. tańczony 
p~zez Marlę Szczechównę, Ja
nmę Rząsa i Krystynę Sza-
frańską,, • 

Mlebał Misiorny 


