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Apologia Komedii Muzycznej . 

Komerlia muzyczna wykazuje zdumiewającą długowieczność, dłu
gow· eczność, jaką posiadają tylko rzeczy - · błahe. Różnorakie w ciągu 
stuleci przybierała ona nazwy. Pod mianem mimosu stała niemal u ko
lebki teatru greckiego, przeżyła tragedię, nie dała się w Bizancjum zabić 
gromowym słowom Jana Złotoustego i zapłodniła nawet jałowe łono 

kultury osmańskiej . Ona jedna w białym płaszczu archimima przeszła 
z antyku do średniowiecza, kiedy samo słowo „teatr", jako treść i pojęcie, 
przestało istnieć. Uprawiali ją potym przeróżni joculatores, igrce i ry
bak~, jerlną z masek jej była comedia rlel arte, we Francji schroniła 
się przed przPśladowanicm oficjalnej dostojności na przedmieścia jako 
„theatre de la foire", i tak dalej i tak dalej, aż po dni dzisiejsze . 
Upartym swym żywotem potwierdza ono prawo, iż najtrudniejsze do 
zniszczenia są rzeczy niby małoznaczne, coś w rodzaju drobnoustrojów, 
na które trzeba było dopiero wysokiej mądrości ostatniego wieku, by 
sobie z nimi, częściowo tylko. poradzić. Ale na bakcyla mimosu, alias 
komedii muzycznej, nawet bardzo mądry wiek dwudziesty sposobu nie 
znalazł. Kto już raz przeżył m~tlrówkę ludów, ten się znów tak bardzo 
śmierci nie boi. Ożyła więc prastara gra na nowo w clrobnomicszczańskiej 
operetce buffo, a gdy ten styl stał się czymś niP do zniesienia, przybrała 
nobliwsze maniery, przybierając równocześnie dyskretne miano komedii 
muzycznej. Dlatego nieświadomym rzeczy wydawać się może, że to twór 
nowy. Bynajmniej! Imię tylko jest nowe, treść ta sama, co zaś śp. He
rondasa. którego resztki starożytnych „komedii muzycznych" ku radości 
filologów wydobyto nie tak dawno z papicrusowych śmietnisk egipskich. 

Cóż to za piekielnn siła żyje w tym tworze, przez tysiąclecia po
garrlzanym, szczutym, zabijanym, że na przekór wszystkim kata~trofom dzie
jowym nic tylko trwa on, ale przemienia się, rozwija, kwitnie? Oclpo
wiedź na to pytanie uczeni w piśmie sformułowaliby zapewne w sposób 
bardzo uczony, lecz kto wie, czy zgodny z prawdą. My ją sformujemy 
mn!ej uczenie, ale za to będziemy może prawdzie bliżsi. Tą siłą jest 
siła nierozumu. Tak bowiem było przed tysiącami lat, i tak jest 
dziś : kto idzie na komedię muzyczną, ten musi zostawić rozum w domu. 
Niech zapomni o wszelkiej mądrości, wszelkiej dostojności, wszelkiej doj
rzałości, i niech się stanie dzi.Pckiem . Mimo siwych choćby włosów 
i zmarszczek na twarzy, musi on ów ktoś stać się dzieckiem 
i przypomnieć sobie owe lata niefrasobliwe, kiedy to drewnianą szabelką 



w11111111111~111111111~111111111~111111111~111111111~111111111~111111111~111111111~111wb~m111111~111111111~m111111~111111111~111111111~m111111~111111111~111111111~11111111fiIB 

~ ~ 
~ J. H. Mac. Carthy ~ 

~ KRÓL WŁÓCZĘGÓW ~ 
~ Komedia muzyczna w 4-ch aktach ~5-ciu odsłonach) ~ 
-- Teks t i opracowan ie .Juliana Tuw ima ld't 
~ Muzyk a Rudolfa Fcimmla ~ 

~ F"""'"k Villon, wlóe>ęg< i poota .... Leon Golębio:.:i O B ~:ria, dama dwom ............... . Jrnna J„iń,ka-Dotkow•k• ' ~g Tabarin .. „ ....... . ... . .. „ ....••..... „ ... . ... . . „ Janusz Obidowicz Huguette du Hamel ..... „ .. . „„ .... Magdalena Hodorska ~ 
!~ Rene ... „ .. . „ .. .. .. . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . . . . . . Ludosław Kozłowski ~!argot, oberżystka ......... . .. . ......... Bronisława Frejtażanka [~ 
== Robin .. .... . .. „... . ........ . . . ...... . Kazimierz Brusikiewicz 1ar ion, cyganka .... „ ....... ..... ... .. ..... ... Irena Maślińska == 

~--- Ludwik XI„ król Francji ......... . ... . Przemysław Zieliński Joanna , tancerka .. ... .. .. ; .... .. . .... ..... . Alfreda Bayllówna ;~, 
\(J Olivier, ochmistrz dworu ..... . .......... Aleksander Gajdecki Collin ............. . . . ........ Igor Przegrodzki , uczeń Studia ~ 

i=: Tibaut de Vitry ........... „ ...........•..••. • . Leopold Detkowski Jacek Toison, cygan ........ Joachim Lamża, „ ~ 
~- Kapitan straży królewskiej ................ Romuald Małkowski Terrier, poseł Duca .... „ . Włodzimierz Kaniowski „• ~J 
~g-5 Katarzyna dP. Vausselles ...... . .. „„„. „ Maria Mincerówna Burgundii ~-J-~ 

Włóczęgi, damy dworu, dziewczęta , straż. 

~ R•żY""" MARY A BRONIEWSKA D•kocaoj" LEONARD TORWIRT ~ 
~ Kimwniotwo muayttn" HENRYK CZYŻ. ; 

~ 1 ~ ~ 
~'''ll'1111i~Jl 1 1il111~11 1 1111111~1111111111~1111111111~1111111ih~'ll'''llli~l 111fll11~1111111111i ~1lllli~'l''1illl1~111 1111111~1111111111~1111111111~'ll'"illi~'ll''11111~111111111~1111111111111 1i: OO ll1111:J:~ 111111.IJ:;:S Jl1i1111Ji:;:S ll\1111Ji:;:S1 llh111:i:;:S Jil1111:i:1:S l11i111:i:1:S1ill\1111:i:1:S1 l1i111:iJ;.;Jn11111Ji:;:Soilll1111JJflS, ll11111:i:1lS, Ji\1111:i:;:S ll\1111Ji:i:S 111111.ii:;:S, lll1111:i:1:S1 ll\1111:::;:S, li1illll1•• 



ścinał osty albo żył u~vielbieniem dla lalki, zrobionej z przybrudzonych 
pakuł. Kto nie przypomni sobie niernzumnych dni dzieci11stwa, ten nic 
nie zrozurnie z tego, co się dzieje na scenie, gdy wielkie żywe kukiełki 
zaczną śpiewać i tańczyć w tajemniczym świetle sc<:>nicznej rampy. Do
pi<:>ro gdy wspomni sza belkę drewnianą albo szmacianą lalkę, wtenczas 
zrozumie wszystko. Że to jest p1 zccirż jak dawno, dnwno ternu, że mimo 
krzyżyków na karku jest się wciqi jeszcze dzieckiem, klórP wszak nie 
dlatego kochało swoje zabawki, że były tak. rozumne i takie „celowe'', 
ale cl la tego, że był) nierozumne i niecelowe. V\'ięc wspomniawszy swoje 
igraszki dziecinne, odda serce tym igraszkom nił:'dziecinnym już coprawda, 
ale mimo wszystko igraszkom, w których wszystko jest nielogicz1rn 
i błahe i głupie nawet, ale„. ale ma czar dzieciństwa, czar nierozumu, 
czar raju. I jeśli jaki strach odczu\va widz, patl'Ząc na może idiotyczne 
zdarzenia komedii muzycznej, to tylko ten jeden, by nie usłyszeć ze 
sceny tubalnego głosu rozumu, by któryś z aktorów nie oszalał i nie 
począł nagle przemawiać: językiem powagi, j~zykiem filozofii, językiem 

staroscI. To j ~st jednym z głównych powodów, dla których „Krytyka 
czvstPgo rozumu'' nigdy nie zostanie przerobiona na komedię muzyczną, 
choć tytuł tego wiekopomnego dzieła bardzo by do tego zagrzewał . Nie, 
tu niema miejsca na sens, tu wszystko oddycha bezsensem, i w tym 
właśnie jest głęboki sens tej igraszki. Jeśli ma ona choć trochę ociężałe 

nogi, jeśli nie umie fruwać po gwiaździstych firmamentach głupstwa, 

jeśli lekkość, zwiewność i niefrasobliwość nie stanowią jej t1 zecl1 cnót 
kardynalnych, staje się nonsensem, czyli czymś, co nadaje się do rozwa
żaó w seminariach filozoficznych, ale nie do tego, by z powrotem zmie
niać nas w dzieko. 

Zdaje się to jest powodem, dla którego, jak długo nie będziemy się 
rodzić odrazu w trzydziestym roku życia a mądry świat llloże i to 
wymyśli - - i z koniec;mości przechodzić będziemy musieli dzieciństwo, 

tak długo istnieć będzie komedia muzyczna i jej siostrzyce. To jest przy
czyną, dlaczego tysiącleciom nie udało się jej uśmiercić. Wielu bo rze
czy człowiek wyrzec się może, ale nie prawa do nierozumu, do infan
tylizmu, do grzebania się w zabawkach. Ktoś bardzo mądry mógłby po
wiedzieć, że komedią muzyczną wyraża się instynkt niezniszczalności 

rorlzaju ludzkiego, instynkt doczesnej nieśmiertelności. I kto wie, czy 
nic mialby racji. 'ff szak budzi ona w nas „tęsknotę za dzieckiem", 
a czyż to nie jest w swoim rodzaju petitio wieczności? I gdyby ktoś 

inny, również bardzo mądry, powiedział, że komedia muzyczna to afera 
właściwie metafizyczna, trudno by się z nim spierać. Jest w niej bo 
może więcej metafizyczności, niż w wi~lu grubych podręcznikach szkol
nej fib;ofii, 

W. II . 
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