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JERZY MACIERAKOWSKI 

ANTONI FERTNER 

Pośród wi lkiej plejady akt.orskich talentów. jakie pojawiły st' 

na poL kich scenach z l·oncem ubiegłego i na początku nasze~n 

stulecia, postać Antoniego Fertnera zajmuje specjalne miejsce jakn 
najbardziej wyraziste i wspaniale uosobieni komizmu, humoru 
1 beztroskiej radości. 

Fertner, a z kobiet - Mieczysława Cwiklińska, są to aktorz:. . 
od których widzowie oczekują nieodmiennie i zawsze wesqtosci . 
dowcipu i zabawy. Można by nawet twierdzić, nie bez pewneJ 
sluszno(ci, że kiedy obsadzani w rolach „poważni jszych" stwa · 
rzają postaci przemyślan i dojrzałe, imponując i w tym zakre
sie swym wybitnym i wszech'itronnym talentem - to przeci 7 
mimo wszvstko ~prawiają t ubliczności pewien zawód. Przecież oni 
powinni p

0

rzed wszystkim cieszyć widownię, po to są stworzeni, 
by w teatrze dawać widzom chwUc niezwykłej radości, stwarzac. 
te nieporównane okaz1e do śmiP.C'hu. B w ciągu ich kariery aktor
skie] zawsze pełnej scenicznych triumfów, przypadło im w udziale 
niesienie pogody życiowej, szerzeme radosci, zasypywanie dowci-

. parni, radowanie stwArzanymi fiaurami i ich wesołymi życiowymi 
perypetiami. A wi my, jak nieodzownym czynnikiem w życiu czło
wieka jest humor, jak korueczna chwila radości, jak po trzebny 
śmiech. One właśnie uprzyJcmniają życie , niosą now siły do pracy. 
tworzą ten konieczny antrakt pośród trudniejszych i cięższych mo
mentów (a któż ich nie :na?), dając nam chwil zapomnienia, 
nawet wówczas, kiedy bywa trochę smutno, czy źle. Toteż tym 
ni~zrównanym dawcom beztroski i humoru przypada zawsze 
w udziale wdzięczność i sympatia widowni! zmieniająca su~ bardzo 
szybko w przyjażń bezpośrednią i serdeczną. 

Taką właśnie przyjażnia darzymy Fertnera. 
Kiedy dla aktorów dramatu czy tragedii mamy przede wszyst 

kim podziw, czy uwielbienie, a ich niejednokrotnie wstrząsajac1 
silą uczucia i głębią przeżyć kreacj sceniczne imponują nam, stwa
rzając wokół tych aktorów pewną aurę wielkości i niedostępności , 

to przywilejem przedstawicieli radości życia , zwłaszcza w tym na j-

przedniejszym gatunku. jaki repr zent•ije aktorstwo Fertnera. 
jest - poza podziwem dla ich artyzmu sceniczego i kunsztu aktor
skiego - stosunek bezpośrednie] i przyjacielskiej niemal znajo
mości, jaką widzowie zdają się z nimi nawiązywać już po paro
krotnym ich zobaczeniu . 

Radość i uśmiech c nimy sobie bardzo. A że zetknięcie się 
z F rtnerem jest ich najlepszą i wypróbowana gwarancJą - jemu 
to własnie w pierwszym rzędzil• przypaść musi tytuł artysty naj
popularniejszego, naJsympatyczniej~zego, słowem - tak zwanego 
„ulubieńca publiczności". Objawia się to nie tylko radością z ka7.
dorazowego oglądania go na ceni , czy na ekranie. Nie tylko 
poprzez szmer podniecenia widowni, już na sam dźwięk jego głosu, 
nie tylko przez nieodłączni towarzyszący oklask powitalny.„ Ten 
stosunek widza teatralnego odnajdziemy i w życiu prywatnym. 
Spotkani się z Fertnerem - tak jak z Ć'wiklińską - na ulicy, 

• tramwaju, czy autobusit: wywołuje pogodny uśm'ech na twa
rzach wszystkich. Nawet człowiek, który w danym momenci jest 
raczej w ponurym nastroJu, czy złym usposobieniu nawet naj . 
viększy hipochondryk musi się przecież rol".radować na widok 
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mewinni~ dzi ci •c:vch oczu i jemu l:'-·lko wła.'ciw >go wdzi •ku fiz.Je>· 
nomii F rtnera. czy lt>7 spoglądroillt' na clowcipn. no ek i okrąg!:i 
twarzyczkę Cwiklin~k1ej . Bo wówc:za-; przypomina .·ię, każdemu 
l nas .iaka.:i chwila radosci, lrtórą mam. im do zawdzi czenia, uprzy
lammamy „obie moment} czarująccl!O wi~ c.mru. spędzonego z nimi 
toni na se nil - my na widowni) , kit·rl) '·sp~mial • .szermowali 
ńowcipem słownym, czy svluacyjnym kiLd:-• cz<;sto nawet dzięki 

• WĘj ztuce aktor~ki j dawali więcej, zn:acznil• wi cej aniżl'Li autor 
r.bi r.:ywal, l'7Y mógł sobie wymartyc 

Fertner urodz i ł •i1: dnia 23 maja 18/.ł roku w Cz slochowie. 

Po ukończeniu gimnazjum \\ Piotrkmdt" znalatł si · w war 
~zawski j zkole Handlow .i im Kronl·nbcrga. i.tudiuj~c rown -
t·ieśnie sztukę aktl'!' ką w szkol clramatyczm.1 przy Towarzystwa· 
:\lluz_ cinym. gcizie mia! za wykładowco\\' mil•rizy innymi \\'inc •n
t go Rapackiego i Mariana Gawalew:rza . 

zkolę dramatyczn kończy w roku lfl95. al' JUir w roku 18. 3 
grywa mał rólki w ogródko\\'ym !1•at1·zyku „Wodl•w1l" , w:.stt:
pu1ąc takż ' z :~t.'Spolem objnzdó\ •vm (w roku 1894) w til•ch l\\'i . 

. \ • I' I! •• I F L Il ' I f ' r: 

ti 

."\ ;-.; To I r' r: li T c: r: 
\ kunu•<lll I ł. t-·.u1cUo 91 0,li (I/'.• 

t1i••. "\\lt' o 1nalo' ntf' - K1.1-
kt.n\ . Tl'* t1 ł< m „,. lłł\ 1 t H 

1 ok 111~. · 

Prn!'zowicach, • lommkach 1 Puławach Po ukończpmu szkoły d1 a
malyczn1'j zu,"n~ 1żov.:any zostaje do k:1tru \\' L dzi (dyrekcj 
Michała Wołow. kir~'>). w którvm pra<'ujt> do roku 1898 debiutował 

'· popularnej szt u I' Wiktor ·na Sardou „ ladam - ans-Gem 
' · roli . z ~ ca. 

\' roku 1898 uri>tJC' sit• wraz. z kalrC'm Adolrmy Zimmaj 1· 
1 Mare Jco(!o Trapszy n 1 turn.·t• po R•lsji. wy. 1E:p113ac \\ Pl·tl'r:burgu 
Mosln.vil". Kam1en.·k j i .JekatPrynoslawiu. 

W mku 1900 zost. j1· zaangażowany do TC' lru Ludowi go '' Wa• -
. za\'il (w tym samym roku i na lt•J samej scenit- odb) \H1 si deb1 1t 
Mteczysła\\ y wikhński j). a w rnku HIO'.! - do Warszawskich 
Tl•atrów Rządowyrh, gdzie pozo5taj cle n>ku llłl 5 święc<ic swt 
pitrwsz \"ielki triumf~· zar ·wno ~ rolach farsOW)'Ch, kom -
d10\'ych, jak r '' np 'r<'lt'l (śpil•\\'al między innymi partr • Ajaks.1 
'' „Pięknej H J •nic" Offc·nb:icha) . Lata 1915-1918 sp dza w Rosj' . 
\Vy:tępuil z IEatr ·m pnl:k1m '' K1jowh.:. Pet rsburgu Jekaterv
noslawiu. Homlu. Winnil'Y i Kami ·n ·kojl' graj;ie \\'Ó\\ czas t<1kz 
rnl Papkma \\ ,Zcmśtil'" 

Po powr0<.'H' rin kr11ju \\' i·oku 1918 ... ialym mit•J:-><' ·m pob\lll 
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Fertncrn az do roku 1939 J<.>~t Warszawa. gdzi nal zy nn prz rruan 
do W"pałó~ Teatrów Miej_l<ich, ora:t Polskiego i Małego . W latach 
192::-19l6 jest dyrektorem Teatru Ldmcgo, przez jed n · zon 
prowadzi wraz z ,viJ.-lińskE\ własnq placówk teatr;alną - „Teat 
Cwikliń ·kicj i FertnLra". iezalezn'c· od ·tałcj współp1ac, z t .._ 
atram1 stołecznymi Fertn r wys1 ,pujc gościnnie w Krakowie, Po
znan•u , Wiln ie, L\vow1e, Łodzi, Lublime. Kielcach, Piotrko'.1.'ie, 
Cz stochowic, w •v::zystk1ch wiekszych i mniej zych miast czkach 
Polski. 

Obok pracy na sceni • Fertnł!r 1ozwinął dużą 1 pelną sukcesó' · 
działalność, jako :iklo1· filmowy . Z nim właśme w roku 1908 na
kręcono pierwszy polski film, z tytułowany „Antoś w Warszawi " 
W latach 19Hi -1918 wvstępujt: '' Moskw1 , w blisko trzydziestu 
filmach, które jednają mu pop ·lrirność i uznanie. równe temu 
jakie było ud7.iakm słynnego wówczas francu!i:kiego komika Maxćł 
Lindera . W raju występuje w w1eh1 filmach niemych i dźwi .· 
kowych. k t6rc- niej dnokrotni' zy ki\\'ały sukces w-ylącznił! dzięk 
jego niebywałemu humorowi i temp •r:iml"nlowi potrafiacym ' y
krze~ać humor z najbłahi:z go se nariusza. 

Ról c-cLnkznych w karierzl" Fertnera do roku 1939 było p.mad 
'100. Repertuar teatrów ówcze~n •eh z vlaszcza w dzit:dzini lek
kiej komedii i tars · nastawion był na zapotrzebowani i upodo
bania mieszczańskiej widowni. Toteż lit racko wartościowych 
pozycji tain mało. niemni i j dnak stwil rdzi trzeba że podobnie· 
Jak rację artystyi:zn go bytu zyskiwał .. Bnnaty \\ uja.szek'' dztęk1 

grze Kazimierza Kamińskie20, zaś „Fotel 47" poprzez kr acji: Iren · 
olskiej, tak dzi Ki .\ntvniemu Fertncrowi w kronikach teatral

nych nafzcgo kra,iu ni które farsy i komedyjki zapisane zostały 

na zawsz~. jako zupdm y,.yjntkowe pokazy komicznej gry . Wspom
nijmy tu tylko takie tytuły jak ,Kawiar nka", „Osioł k" „Ciotka 
Karola", „Powrót", „Pan naczelnik to ja", czy wr szcie Wes I 
Fonsia" z fertncro\\ sk1m Mrozikiem i htstorycznymi JUŻ dzisiaj jego 
. drzwiammy i oknammy". Rol~ z tego r pertuaru ubarwiał często 
własnymi tlowcipami. trickamt powie· 1zonkrimi i osob ' ścic obmy
ślanymi sytuacjami ZL\\'~ze j dn J... zgodnymi z eh rakt r m two
rzonej postaci Totd gdy !<to~ czyta t•gzcmplnrz .ztuki, granej przez 
F rtm•ra bv<' moż< d7iwi sl<:, co mogło hnwic" publiczność aż dn 

ANTONI ł'ERTNE.Fl 
w komedii Tur. ki!"l:O-Kru•
mlńsklego ,.Roman z Wodr.
" Ilu", Krnków Siar~· Tra!I. 

rok 1H8 
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tego stopnia. by wirfza fertn rowsk1 go . nmo juz tylko wspomnieni 
tytułu sztuki pobudzało na~ et po Jalnch do śmi chu. 

Ale kiedy dostawał rol z repertuaru fr drawskiego, jak Papkina 
w „Zemście ' ', czy , m::ikosza w „PrzyJaC'iołach" , trzymał się ściśle 
świeln go tekstu, zdobywając Się na kr acj wysokiej klasy, jed
nające mu opini~ stylowego wykonawcy tych postaci. Ogarnia nas 
wówczas ża1. że " n:ljpięknicj~zych latach ni danym mu było czę
scicJ grywać Fredry, Moliera i innych wielkich mistrzów tealru ko
medic wegc. Podobizny · z poszczególnych jego ról wskazują, że 
F rlner należy do tych komików, którzy zaw ze grają w „swojeJ 
twarzy' '. Widzimy na nich zazwyczaJ tę samą dobrze nam zna
jomą fizjognom1Q - \\' różnych tylko stanach uczucio.,., ych ; r ac: 
uśmiechniętą: raz w przestrachu i trv:odze, to znów zabawnie 
m lancholijną . .F.:!rtn r nigd~ ni · stosuje takiej charakteryzacji , 
która powo:iujc całkowi tą odmianę wygl< rłu , rezygnując z teg<, 
dodatkowego u mnych ko'Tiików 1 •rnentu , Jakim częstokroć bywa 
za<>koczeni • publiczno~ci zabawną maską. Fertner gra wyłącznie 
jemu przyrodzonymi walorami wy~lądu zewnętrznego , sobie wła 
ściwymi gestami i nic1 1m1 całej po ~tac-i. Bywa tedy od stron': 

1:? 

• 

ANTONI FERTNER 

.v komedii !';estroy •a-Kr~el'l'llń

'kle~o „Zlot nledOle" - Kra
kł.m Star~· Teatr rok t!ł!>ll 

NTONlFEHTNER 

komedii !lol BaluckkS'l 
.Clc;:1.k1e czaJ1y" - Krakó" 

T nt r Im . J , Słowacklt·go 
rok 1~5~ 

zewnętrznej zawsz tvm ;;a mym F rtncr m, :iii J·11·1ącym w sob1• 
:c.etki \vewnętrLnych odmian i jak:i:e różni· !:posoby !: i ą~an· a w -
sołości oraz efektu komiczncgn hi rozmaitymi intonacj;;mi ~ło u, to 
!>pOJrzcniami, pomrukiwaniami i pomrnkami, czy też. WJrazistą , choć: 

nieprze,jaskrawion4 mim~ka twarzy. a zwła_zcza oczu . Kry1ąc \\' so
bie tyle odmian zyskuje jeszcze na sile !" \\' go hum0ru za
:kakując nas za każdym razem nowym w \\ nQtrzni łc:..::Jun

kiem wesołości, zadziwiajac odm'. nnym lt>klcm gry kom'.cz
nej. Atak to przy tym zawsze celny i obmyślany w naj
drobniejszych szczegółach i szczególikach. Każda se na mi do
kładnie pomyślaną t mperaturę uczuciową. każde powiedzcn" 
wagę zróżniczkowaną 1 proporrjon:ilną \\' stcsunku do innyc!l. każd~ 
m1e1sce na sceni zaplanowan i wybrane, a U!:la\vian;t: pośród 

partnerów takie, aby dowcip i fracmcnt ~ytu3cyjnv wypadł jak 
najbardziej wyrazi ' cit . o; no;;ownii> i jl'dnoczrśn i c· zaskoczył widza 
komizmem większym niż .sti:: tego :spodzlcwa. A cho~ to koml · 
1. krwi i kości, chociaż ju7. • amo po ja v1 nt i ~ jego n :;:c nit. j 
już dostatecznym powod m do radości, ho i:iż \\' ldzo\\ 1 gra j go po-

13 
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komedii M Balu •kl 1111 
•• lct k1t• <'~.a.~·· - K1akov. 
Tt•4 tt lrn .J . low <:kh• n 

I llk 19;)? 

przez sw:1 bt·zposr •dniość szczerośł i urz •kajacą siłę komizmu moi.l 
s ię wydawać jakaś artystyczną improwiza ją toć przecież je t ona 
wynikiem dlugolrwaleJ pracv, C)'7. !owania i szlifowania każdego p -
wiedzenia czr powiedzonka słowa c.z. słówka, nastawiania «o lak 
by strzał humoru stał si Jak na1bardzil•j clny i jak najbardzi 'J 
niespodziewany. 

W roku I92:i tak c.·haruktńr:.-zowal Fertnera Leon Schiller: 
.. n toni Fertn('1, jako ab.;olul humoru usuwa . ię spod wszelkiL•J 

krytyki.· B czyż mo7na anal1l'Ować. śmiejąc SiE! za każdym razem 
~losno. do łez. gdy tylko zja ,.i się na sc ni ten d mon komizmu 
wszelki pedantyzm rozbi-aj;i_jąc)'. 'ajsuruw-;zymi krytykami muzyki 
sa zazwyczaj iudzic pozbawieni słuchu. Stanowisko krytyczm 
w stosunku do \H'~olosci mog::1 zajmować tylko ci, którzy się nigdy 
nie .'miei;1 i .śm1 c-hu innych ni• zno zą. Toteż niedotknięci tym 
kalectwem bezspoi nit.• p17vzn ja FPrtnerow1 laur naJ większeg11 
odtwórcy ról komicznych \\ cz ach ohr.cnych J st on dla pol
skil"J łzejszeJ komedii tym. ci'ym db frall'~uskiC'J Dearly, Prince· 
Brasseur i mni ll'j miary ~ut~„ci„. 

Po \\ ·zwoleniu znakomity a1· tysta zwiazal _·it;'. całkow1c1~ z Kr.l
ko •em, który - podobni<· jak w p przednim okre. 1 5\\ej dzia
łalności stolicę - podbił całkowi ci• • wo·m humorem 1 komizm m. 
a także i tą nutą ·t:ntymentu. jak.! ohdarzyl swoje nowl' rol •. 
. iezwiązany już z repertuar m 'cisi far:ow)·m dał w t:.·m o'.ues1.· 
kilka świetnych ról. posród nit h przysło dowego Gzym>ika \'. .. Ro
mansie z wodewilu'" Krzemiń j.·ieg . dalej w .. Archipelagu Lenoir ·' 
Salacrou. „Słomkowym kap luszu„ Labiche'a „Ci żkich cza. ach·· 
Bałuckiego i rolP. molil'I O\ ·ski •go rgana w „ horym z \lrn
Jema"', w ktorym też sw1 c1 SWOJ jub1l u -z. 

\\' okresie swego pobytu w Krakowie główny r ż)· Tl" t ntru 
im. Mo sowietu Junj Zawadski oglądał F rtm ra '' „C ·J·i l'h c·z.i
sach·· i oto co napi ·al o "' ·oi h wrażeniach: 

,.. .. w tej komedii sat) ryeznej. ukazującej zrujnowanych obszar
ników polskich z okr esu F ranc1 zka .Józda. główne. mo1d uwa~:i 

skupiła się na 76-l~tnim Fertn rzt•. F rtn r ~raJący z1 m·onirn.i 
zjawia się na c nie w owarzystwie olbrzymi J, halasll\\ 1 7.on.•· 
1 syna - przygłupka . Widowma wita go huraganem br<:w. P• 
każdym jego słowie wvbuch<1 na sali śmiech. Nic dziw1ll'go - - i l l 



tal nl wyjątkowy, przypomi.nająry nnszego Tarchanowa, .1 lakzt 
po części Chenkina. Fertner jest mały, okrągły, niezbyt rurhliwy. 
Ileż mówi jego twarz, kiedy zadzierając głowę spogląda na sw·. 
rozkrzyczaną małżonkę. Jest tu i strach i posłuszeństwo i zaciekł; 
nienawiść, rozerwałby swą magnifikę na kęski. Fertner '•·1as iwi 
prawie nie gra, tylko rzuca swoje kwestie. Mimo to nie j . t 
w przedstawieniu izolowany. Żyje w nim nawet wtedy, kied) 
gdzieś na boku podczas ożywionych dialogów, prowadzonych prze--;: 
inne postacie sceniczne, ~pokojnie pociąga z butel czlci . Sohdmt 
nie spiesząc się wypija kieliszeczek za kieliszeczkiem i prawie Się ni• 
upija . Nie może tylko później iść prosto, coś nim trochę zarzuca. 
To „trochę„ tak zwart i lakoniczne, jest u Fertnera zachwycajace·· 

• 
Jubileusz sześćdziesięciolecia pracy artystycznej Antoni g< 

Fertnera jest nil! tylko .Swiętem wspaniałego i zasłużonego aktoru 
sceny polskiej, ale staje się bez wątpienia także wielką rnanif -
tacją na cześć radol:ci życia i humoru, które od pierwszych dm 

zjawienia się swego na scenie c;zerzył dzięki swemu talentowi, oso
bistemu urokowi i tej nieporównanej, nieprzepart j vis comica 
takiej właśnie, której sekrety nie do nabycia bywają znane tylko 
arcymistrzom sceny komediowej i farsowej, sile z którą trzeb 
przyjsć n świat . a która zyskuje 1 Fertnerowi niby banalny, leC7 
słuszny tytuł „urodzonego komika'·. Kiedy zaś spojrzymy na jego 
twórczą dzialalnośc na naszych scenach, musimy · go jeszcze uzu
pełnić drugim mianem - Wi •!ki •go Artysty. 

JeT?y Macierakowski 

Hi 

WŁADYSŁAW KRZEMIŃSKI 

KOLEGA FERTNER 

Największą przyjemnością jaką niewątpliwie odczuwają kry
tycy teatralni jest możność pisania o jubileuszach aktorskich. Nieco
dzienna jest to radość i sądzić należy. że krytycy nawzaJCm jej sobi•• 
troszkę ?azdroszczą. Cóż może być milszego niż zmaczanie ostrego 
często pióra w ·różowym atramencie i ozdobieni twarz) w uśmiech 
tak pogodny, że nawet papier na któr ·m uwiecznić ma się wzniosłe 
słowa, wydaje się niedość białym i czystym na ich przyjęcie. Wi
dzimy wtedy przyjaciół-krytyków nieomal z aureolą nad mądrymi 
głowami, gdy pochyleni nad biurkiem piszu o dostojeństwie aktor
skim Ludwika Solskiego, o twórczym dziele życia Aleksandra Zeł 
werow1cza, o wielkich i uroczych kreacjach .Jerzego Leszczyńskiego. 
czy wreszcie o szczerym uśmiechu Antoniego Fertnera, którym 
prz z lat sześćdziesiąt ż ły !ietki jego postaci scenicznych. 

Był taki okres w naszym i nietyl.ko naszym dzicwiętnastowiea
nym teatrze, kiedy dopiero płaszcz tragiczny i rycerska szpada 
podnosiły histriona do godności dramatycznego artysty. Na nic był:; 
wszelkie usiłowania gdyś grał „Papu~i Babuni" czy „Diabła w Za
lotach". Dopiero „Król Lir', a w najl p zym razie „Napoleon 
w Hiszpanii" dodawal r.1 aktor kiego blasku. Blasku niestety czę
sto fałsziwego. Antoni Fertner mgdy po płaszcz tragiczny sięgnął 
me próbował, a jeśli przypasywał szoade. to nap .,.,'Tio nic po to, 
by stoczyć nią dramatyczny poj dynek. Knl ga Fertner dobrzP 
pojmował sens sweg aktorstwa i dobrze rozumiał cel jakiem 
chcial służyć. Szekspirowskie wzloty zostawiał Leszczynskim 
i Żelazowskim. Sam zaś wspinał się dzielriie i śmiało po stromej 
1 jakże zawodnej drabinie t atru by łzę tragiczną osuszyć uśmie
chem. 

Że mu się na szczyt te1 drabiny v-.:yj • ł udało, dowodem jest 
wieczór sześćdziesięciolecia Jego pracy, kiedy możemy oglądać go 
na scenie w pełni sił i w pełni radości twórczej i kiedy znowu, 
jak przez wiele setek, a raczej tysięcy wieczorów, będziemy dzię
kować mu naszym uśmiechem za to co .nam przez sześćdziesiąt lal, 
przez całe swoje życie, ofiarował! 
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Nit che •my w l~·t·h n;i_z:ch sło
wach, poddawać naw l •. jubilcu
•zow j'' analiziC' d7.ialalno:-;ci ak
tcrfki j Antoni go Fertn ra. Tci 
\\la. nit• mają zrobić rozja.'nt(ni 
aurcc:lą chwili pr-zyjacid -kry tyc:. 
M tutaj j kn przyjnci<' le i ko
l rlzv Jubilata eh l my poś \ięcić 
pal'<, słów ... rty:cil, z ktorym pt a
wic ccdzt nnil spotykamy stę po 
tarni 'J stroni<' rampy w naszej 
pra y i \\ lic.mych kłopotach. Ko
l ga F rtm1 r j<•st dla nai; \\"Zorem 
pr~1ccwitośc1 któt :v dar mni pró
bujl'my· doścignąc . Zawsze> zjawia 
~ie; pi rw ·zy, za";szc pogodny. 
za\\ ·z t k uroczo uśmit~chni . t. ·. 
z \\. szvstkic ·łopoty '' ydaj:i się 
nam chwilo\\ . Uśmt eh Fertn ra 
pomaga. Pogoda z jaką przcwal-
za trudności. zachc;c . Kole a 

Ft rtne1, rrumo iż u koń.czyi już 

lat .... cl\\ adz1 „cia, nigd: ni' j l 
zm ~mnv. W ·t1 wal t słuchający 

rad, mgd. · ~' ł ny h nte :.kąpi. 
Pi •rwszy ZJa\\la si n próbach 
<.statm se n• opuszcza. Skromn. 
w pracy 1 ni . !)cham sk upu
lalnv, rol· \\OJC buduj ystl.'
mat ',cznil· i drobiazgowo mając 
zaw /. ·jasno wytkni ty cl 1 ens. 
U~mit>Ch jaki wywołuje ni• jtsl 
kwl sita prz) padku .• r ._ t za\\ szL 
~wiadomie zumieizonym usta\\'il'
ni€m 1:1.lowi 'ka, któr go che~ 

lakt1:h 

dymi kolegami. którzy bardzo 
go kochają za jego otwarto ć . 
serdeczność i radę. I zazdroszcza 
obie nawzajem jeśli maja okazj 
grać z Fertnerem. 

Dla autorów - a zwłaszcza ko
mediopisarzy - udział Fertnera 
w sztuce oznacza nietylko powo
dzenie u publiczności. Nieraz 
w pracy byliśmy świadkami jak 
Kolega Fertner w rozmowach ro
boczych z autorami umie jednym 
zdaniem, jednym pomysłem za
płodnić wyobraźnię pisarza. Jak 
nieegoistycznie dba o całą sztukę! 
Jak znakomitym poczuciem i wy
czuciem dowcipu i treści scenicz
nego działania nasyca siebie, ko
legów, scenografów i nawet ka
sjerkę teatru, która - kiedy 
Fertner gra - z taką pewnością 
siebie zasiada w okienku, że jest 
obawa, iż lada chwila z własnej 
inicjatywy podwyższy ceny bi
letów. 

Al tym nie sprawiłaby Ko
ledze Fertnerowi przyjemności . 

Nieraz w rozmowach z nami 
zwierzał się, iż zawsze marzył 

o tanim, ludowym teatrze; teatrze 
komedii i szlachetnego melodra
matu . Ale wtedy dziecięco jasne, 
niebieskie oczy Fertnera zachodzą 
mgiełką smutku. Z marzeń jego. 
pod naporem buriuazyjno-mie
szcza.ilskiego teatru, który dykto
wał scenom ich repertuar a ak
torom ich możliwości, nic nie pow-
tało. W wodzie kolorowych afi

szów utonęły nietylko one, ale na 
jakiś czas i on sam. Jednak po 
chwili pogodny uśmiech wraca 
i twarz się rozjaśnia. „Dziś na 
i:;zczęścif'" - mówi moje ma-

ANTONI FERTNER 
w komedii Turaldego-Kn~mLD
sklego •• Romans z Wod wilu' 
Kraków. Stary Tl'atr rok 1 
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rzenia nie S<! już pulr-.i:ebne. Mam· piękny, wielki teatr, 
który jest własnością nas wszystkich i do którego dzisiaj 
każdy, każdy ma wstęp! Mądry mamv teatr i cieszę się, że choć 
stary już jestem mam "Zez ści żyć w nim i dla niego. Droga moj:i 
od wędrownego „towarzystwl'I'" z wyst parni gościnnymi w szopach 
strażackich w Słomnikach i Miechowie do dnia dzisiejszego - do 
Wielkiego Teatru, na któr go sc nie mam zaszczyt stać dzi iaj, 
nauczyła mnie wiele i wiele pozwoliła zrozumieć!' ' 

I Kolega Fertner nagle staje si~ bardzo liryczny. Mówi o swoim 
kilkuletnim synku Antonim. z którego - powiada - zróbcie mi 
aktora. Ja już nie na wiele wam ~ię przydam! Ale wtedy buntujemy 
się gromadnie. Nic z tego, drogi, kochany Kolego! Żądamy i do
magamy się aby Antoni Fertner II-gi wprowadzony został na 
scenę przez Ciebie! I żądamy kategorycznie abyści obaj w tym 
przedstawieniu zag1·ali. Sztukę znajdziemy i poprosimy Mistrza 
Ludwika Solskiego, aby raczył ją reżyserowac . 

W dniu jubileuszu nie należy kolegom niczego odmawiać. A z· -
t m krótko i zwięźle : Z a łat w i o n e. 

OLEGA ANTONI FERTNER NIECH NAM ZYJE! 

Wlady.slaw Krzemiński 

n"'•l<arma Zwiazkowa, Kraków, ul Mikola1ska 13 
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