
SEZON 
1948/49 

\N POZNANIU 



KRYSTYNA 

wla 

WYKWINTNA BIELIZNA 

DAMSKA -- DZIECIĘCA 

TRYKOTY - PONCZOCHY 

W . C I EŚL I Ń S K 

HEZ 

POZ 

PRACOWNI~ FUTER 
WŁASNE MODELE 

WYTWÓRllA 
llĘKAWICZEI( KOR WYCH 

OCH J :l • Tel. 76-96 

OSCI 7, TEL. 48-81 

Fabry a P rfum i Kosm iy ów Sp. z o. o. 

114 1 ll A9<t~ 

KOMEDIA MUZYCZNA 
w POZNANIU 
Se z o n 1948 I 49 

DYRE KT OR : ZBIGN t EW SZCZE RB O W SKI 

R. RUSZKOWSKI 

„WESELE FONSIA" 
Kro tochwila w trzech aktach 

O S O B Y : ------ --
Emi lia Kurnicka . 
Anastazja Kurnicka 
Helena, córka Emil ii . 
Wanda, córka Anastazji 
Kazimie rz . . . 
Maciej Ku rzawa . 
Alfons, jego syn . 
Ogonkowski , rządca 

Piekulski , kucliarz . 
Mrozik, pisarz . . . . 
Dorowski , kuzyn Kurnick ich 
Fedyczkowski . 
Małgosia 

Józef, służący . 
Barbara Og:mkowsk a . 
Wojtek. 

Blanka Orszańska 
Katarzyna Żbikowska 
Zofia Jamry 
Halina Jabłonowska 
O lech Moliński 
Stani sław Płonka-Fisze r 
Norbert Nader 
Lubomir Jabłoński 
Zbigniew Grodzki 
Zenon Laurentowski 
Stefan S trzałkowski 
Leopold Sokołowski 
Danuta Czapkówna 

(Studio Dramatyczne) 
Tadeusz Łuczak 
Maria Kochańska 
Stanisław Jędrzejewski 

(Studio Dramatyczne) 

Reżyser: Stanisław Płonka-Fiszer Dekoracje : Zb igni ew Niewiadomski 
Ki rownik lite1 acki: Dr Je rzy Ko Il er 

Kierownik muzyczny: Stanisław Sza rmach 

~:fi'.1:J~~F 
--~-~~--„ ~,_ .... ~ 
fu~~;;ij;;~}i~· ARTYST. UPOMINKl•NAGRODY SPORTOWE •WYROBY SREBRNE• 8R.\ZY 

KRYSZTAŁY• PORCELANA• MODNA GALANTE~A DAMSKA i Mf;SICA 

~a}up\~~ 
- - -~ - - - --- ---- - - - -

. . •. ' - . -

POZNAŃ,ŚW. MARCIN 32. • TEL.11 ·43 



TROCHĘ POW AGI 
W SPRAWACH NIEPOWAŻNYCH 

Ceremoniał dworu hiszpańskiego, jak wiadomo, najsurowszy ze wszystkich 
ceremoniałów, 'przewidywał pewne wyjątkowe sytuacje, w których król mógł 
zapłakać: nie dopuszcza! natomiast żadnej takiej, w której wolnoby mu było 

· roześmiać się. Nie wiemy - niech tę sprawę rozstrzygną uczeni-historycy, czy 
władcy państwa, w którym nigdy nie zachodziło słońce, zawsze ściśle stosowali 
się do tego rygoru, wiemy natomiast, że ceremoniał ten, zarzucony nawet na 
dworze hiszpańskim, utrzymał się jedynie na dworze habsburskim we Wiedniu, 
może na pociechę, że to jedynie pozostało Habsburgom, jako wspomnienie dawnego 
panowania w Hiszpanii i jej przebogatych koloniach. 

Ale, zapyta zdumiony Czytelnik: „Co to ma wspólnego z „Weselem Fonsia"? 
Więcej, aniżeli na pierwszy rzut oka, zdawaćby się mogło. Podejrzewam, że 

właśnie z tego nakazu dworu madryckiego zrodziło się to uprzedzenie, jakie u nas, 
nie tylko u nas, istnieje przeciw śmiechowi . Są ludzie, bądźto z natury swej 
pozbawieni poczucia humoru, bądżto chorzy na wątrobę, bądź też po prostu -
„pełni godności", którzy żywiołowo lękają się, nie znoszą - śmiechu. Ci Judzie 
mają głębokie przekonanie, że tylko powaga może być rozumną, nie zdając sobie 
sprawy, że z największą powagą, ba, namaszczeniem nawet, można pleść cztero
piętrowe głupstwa, a lekko, zabawnie i z humorem podawać najgłębsze prawdy. 

Jaka taka znajomość literatury powiedziałaby tym „godnym" ludziom, że 
wszystkie XVII-sto i XVIII-sto wieczne tragedie francuskie, nie wyłączając, ani 
Voltaire'a, ani tak bardzo rewolucyjnego Chamfort'a, nie uczyniły tyle dla sprawy 
rewolucji i postępu, co, tak bardzo niepoważne i wesołe komedie Moliere'a czy 
Beaumarchais'ego, którego „Wesele Figara" nazwano słusznie: „pierwszym wy
strzałem rewolucji". Komedie Gogola, czy nawet Ostrowskiego mają swą chlubną 
kartę w dziejach myśli postępowej w Rosji. 

Nie mniej jednakże, wbrew tym powagom, zwalczającym śmiech, istnieją 

ludzie, nawet bardzo serio, którzy i w życiu i w teatrze lubią się śmiać, i nie 
widzą w tym żadnego kamienia obrazy, gdy ktoś, uczciwie i poważnie przepraco
wawszy dzień cały, wieczorem, w teatrze chce się niefrasobliwie pośmiać, cho
ciażby dla nabrania nowych sil i energii na trud dnia jutrzejszego. Na to nie ma 
rady; tacy ludzie będą istnieć tak długo, dopóki będzie istniał teatr. Co ważniejsza, 
ludzie tacy stanowią, jeżeli nie większość, to w każdym razie bardzo poważny 
odsetek publiczności, z którym teatr liczyć się musi, i zawsze zresztą się liczył. 

Jest rzeczą aż nadto dobrze znaną, aby ją tu jeszcze raz szeroko należało 
omawiać, że ten śmiech, tak samo zresztą, jak i powaga, może być bardzo rozmaity, 
i zadaniem teatru, nawet najweselszego jest, aby śmiech, którego jest dostawcą, 
był istotnie zdrowym śmiechem, a nie rechotem; aby wesolość, jaką nieci scena, 
była naprawdę szczerą, zdrową wesołością, a nie drażnieniem najniższych 

dnstynktów. 

Na pochwalę polskiej komedii, czy krotochwili, należy stwierdzić, że poza 
bardzo nielicznymi wyjątkami, naprawdę wyjątkami tylko, śmiech i humor polski 
- przynajmniej na scenie, we fraszkach bywało rozmaicie - bardzo rzadko 
przekraczał dozwolone granice, a stara reguła Łukasza Górnickiego: „Dowcipy, 
aby były dobre, trzeba, aby nie bolały, nie szkodziły i nie śmierdziały", była 

respektowana. Atoli ten humor prawdziwie polski: Abramowicza, Bałuckiego, 

Przybylskiego, Ruszkowskiego, bardzo prędko musiał ustąpić innemu, importowa
nemu z dotkliwą szkodą dla naszej rodzimej twórczości, z zagranicy, najpierw -
co nie było dobre - z F'rancji, następnie - co było nieporównanie gorsze -

·z Niemiec i Węgier. Ci ostatni zwłaszcza, wyprodukowali olbrzymią falangę, nie 
tyle pisarzy, co raczej „dostawców teatralnych", których literatura pqłwdziwa 
węgierska, nie tylko nie uznawała, ale wprost wstydziła się, i ci przez Wiedeń, 
a później Berlin, a nawet Paryż, wtargnęli na sceny polskie, wypierając autorów 
rodzimych, którzy znów sami, aby wytrzymać taką konkurencję, zaclęli iść na 

kompromis, dając rzecz,y, nie tyle po parysku „pikantne" , ile z węgierska 

, ,paprykowane". 

Z prawdziwym uznaniem należy podkreślić, że po wojnie zalew tego, jak 
to się określało terminem zbiorowym - „busfeketyzmu" zmniejszył się bardzo 
wydatnie, co pozwala żywić nadzieję, że niebawem zniknie zupełnie. W ślad za 
tym możemy obserwować, coś jakgdyby „renesans" twórczości rodzimej, l to 
zarówno w jej poważniejszych przedstawicielach: Korzeniowski, Bliziński, Zapol
ska, Perzyński, nie mówiąc już nawet o Fredrze: ale także, w jej skromniejszych 
reprezentantach, takich, jak: Abramowicz, Przybylski, Ruszkowski, nie wspomi
nając, dziś już niemal klasyka, Michała Bałuckiego. Cala ta, naprawdę polska 
twórczość, której poważnie zagrażało niebezpieczeństwo, że stanie się niebawem 
wyłączną domeną teatrów amatorskich, dziś wchodzi, coraz bardziej do „żelaz
nego repertuaru" scen zawodowych, i należy się spodziewać i życzyć scenom 
naszym, aby w nim pozostała już na zawsze. 

Do klasycznych niemal przedstawicieli polskiej „krotochwili", należy od la ' 
kilkudziesięciu „Wesele Fonsia" R. Ruszkowskiego. Bawiło ono naszych dziadków, 
a niedawny nasz gość, kochany Antoni Fertner, grai · swego nieśmiertelnego 
Mrozika, chyba parę tysięcy razy na wszystkich scenach polskich, u nas w Pozna
niu, z kilkoma nawrotami, a jego powiedzenia, takie jak: „u mego ojca w Często

chowie, drzwiamy i oknamy!", albo: „marmur, stal, żelazo, siarka - trajedja!" 
stały się bez mała przysłowiowe. 

Do tej krotochwili można podejść bardzo rozmaicie. Tak niedawny przykład 
„Jadzi Wdową" tegoż samego Ruszkowskiego, do spółki z Abramowiczem napisa
nej, która - jak dotąd przynajmniej - stała się największym sukcesem sezonu -
pokazał dowodnie, jakie nieprzeczuwane wprost możliwości, pióro tak utalentowa
nego pisarza, jak Julian Tuwim, potrafi wyczarować z tych dawnych, zapomnia
nych krotochwil! Tuwim - można powiedzieć - na kanwie Abramowicza l Rusz
kowskiego wyhaftował swój własny deseń, w którym nie wiele już pozostało 
z dawnych motywów. Jest to metoda bardzo radykalna; świetna, kiedy ją zastosuje 
pisarz tej klasy I talentu, co Tuwim, mniej polecenia godna, gdy chodzi o ptaki 
niższego lotu„. Oczywiście rzeczy tych nie można podawać w stanie „surowym", 
pierwotnym. Pewne retusze są zawsze niezbędne. Jeżeli najpoważniejsze dzieła 
starzeją się, to tak duży okres czasu, jak pół wieku, .nie może przelecieć nad 
komedią, czy farsą, bez żadnego śladu. Zresztą, życie samo odbywa takie prze
miany, że konfrontacja z nimi, sama już dyktuje konieczne poprawki, bez któ
rych rzecz stałaby się martwa, a nawet czasami wprost niezrozumiała. To konieczne 
odświeżenie przeprowadzono również i z „Weselem Fonsia", ale jedynie w ramach 
najkonieczniejszych, starając się o zachowanie właściwego „klimatu" ! stylu. 
Zupełną nowością są dodane piosenki zaktualizowane, o co domagał się l sam 
utwór i pewne osoby obsady, którym publiczność nie przebaczyłaby, gdyby od 
nich nie otrzymała jakiejś piosenki. 

Do tych osób należy przede wszystkim, Zofia Jamry, ulubienica stałych 

bywalców Komedii Muzycznej, która po gościnnych występach w Łodzi, gdzie 
zjednała sobie nie mniejsze, niż u nas uznanie i sympatię, pokaże się znów na 
tej scenie, na której tak bardzo podobała się w „Jasiu u raju bram', „Całym dniu 
bez kłamstwa", „Nitouche" i t. i. Po raz pierwszy na scenie Komedii Muzycznej 
wystąpią Norbert Nader i Stefan Strzałkowski, którzy bezpośrednio po krwawej 
tragedii Shakespeare'owskiej, zadebiutują w słonecznie roześmianej krotochwili 
Ruszkowskiego. Tragiczna Księżna Yorku, Katarzyna Żbikowska zmieni się w ko
micznie rozpłakaną figurę, Harpagona w spódnicy, a Blanka Orszańska, grozę 

budząca swymi przekleństwami, rzucanymi w „Królu Ryszardzie", stanie się 
groźną, ale w zupelnie innych wymiarach - teściową i n s Ił e. Jak widzimy, 
„Wesele Fonsia" otrzymało obsadę pierwszorzędną, złożoną z najlepszych 
Komedii Muzycznej i Teatru Nowego. 

O sukcesie tej - o !le nam wiadomo - po wojnie, dotąd przez żaden teatr 
nie wznowionej „krotochWili", zadecyduje nasza krytyka i tak wierna zawsze 
Komedii Muzycznej - publiczność. 

JERZY KOLLER 
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