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MARCEL ACHARD 

Autor „Kartofla" jest dram topi rzem wysoko we 
Francji cenionym, stawianym ni raz na rów

ni z autorami tej miary co J an Giraudoux, Armand 
Salacrou, Jean Anouilh, Charles V1ldrac, Andre 
Obcy I inni. Początkowa J go tworczo ć, odznacza
jąca się oryginalna clą tylu, udziwni niem obrazu 
scenicznego I nawet akc ntami w ng rdowymi, 
obok sztuk autorów takich jak Cocteau czy Girau
doux wpłynęła nawet wyr źnle na dal zy rozwój 
dramatu francuski go, któr go nowe obltcze r -
prczcntuJą obecnie Ione co, Beckett, V uth1cr lub 
Adamov. 

Achard (ur. 1899 r.) zyskał obie p:>w z chną po
pularno ć: sztuką „Jaś z k iężyca" (J an de la !une 
- 1929). Pozycję, którą rcprez ntu1e w dramaturgii 
!rancu kicj, zapewniły mu m. in. st le jeszcze 
w wielu krajach powracające na d ski sceniczne 
dramaty: „Korsarz" (Le corsaire - 1938) oraz „Po
jedziemy do Valparaiso" (Nou iron Valp rai o 
- 19411). Hówniez i kom dla „Kartof I" (Pat l ) do
wodziła zdani m krytyki francu ktej wybitnego ta
lentu Jej autora i cle zył 1ę uznani m pu
bliczno ci. 

Sztuki Acharda odznacz Jl\ ię na ogół b zbłędną 
.1lemal kon trukcją, mistrza l\\ m dialogu 

I keja. prowadwrn1 z wielkim wyczuci m drama
tycznego napięcm. Powszechnie chw li ię też auto
ra z polot, el g nc1ę i ni ez.rów n, ny dowcip. Pod 
tym Z\\ łaszcz wzgl d m niew1 lu tylko komedio
pi arzy francuskich o tatnich cz w moze z eh r
d m w pułzawodnkzyc. 

Po woJnie p1 arz, uw zany z 1 mi trz grotc k1 
i p rsyflażu, stworzył zer kom dli o char kl -
rze obyczajowym, humor WOJ oparł raczej n 
do\\ cipie sytuacy1nym, na ciętych r1po t eh słow
nych 1 na p radok 1 • Achard - w1 tny ob erw -
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tor zycia v. sp6lczesn~go, intcresu1e się przede 
wszystkim aktualnymi z.igadnieniaml moralnvmi 
i d maskując lub krytykując nowe obyczaJe . nie 
stroni od ukazyw nia drastycznych ytuacji, nie 
przrkrac1.a w tym Jednak nigdy granic dobrego 
smaku. Cent si~ wi~c go zwł zez za styl lekki 
i \\ ykwintny, n wlązujący do najlepszych francu
skich tradycJi Moliera i Beaumarchais'go. 
(FraQm nt zkicu Roberta Kempa: „Marcel Achard"J 

Przełożył Alfred Kowalkowski 

„KARTOFEL" ACIIARDA 

Kartofel" - sztuka u·spólczesneQO komediopisarza 
francuskiego, Acharda, dz;u:ki niezrównanemu 

humorowi, roztaczanemu przez autora, w11dajc si~ 

na pieru:sz11 rzut oka jed1111ie niezmiernie zabatcnq 
kumeaiq. Parodok alne zluśhwoslki w11m11ślane na 
podor~dziu przez ob11dwu męskich bohaterów utwo
ru, Rolla i Karadina, zdolne sq nas rozśmieszać do 
lez. Jak w rz11mskiej komedii Plauta lub ,,comme
dii dell'arte", w której z jednej stron11 w11. tępuje 
spryt1111 p1ec.:e111arz i w11drwigrosz, z drugie} za 
lat 1co1c1ern11 bogacz, jeste 11111 I u śtdadkami prze
dziwnych kT\tactw, forteli i w11biegów, które z po
zoru w11dajq się t11lko ltumor11st11czne. 

Ale raz po raz po tacie te odslanla1q !udzqcq nas 
maskę nuitcno 'd i nie 111am11 juz przed sobq :itc
r ot11pow11ch kukiclek, w11m11ślon11ch ku uciesze 
i r<nu·es leniu :gau;iedzt, lecz .!:11w11c1t, wspolcze n11ch 
ludzi aranżu1qc11ch „ niezw11ktq drapleżno,ciq kom
plikowane sutuacje, ktur11clt celem je t Już nie t11L
ko ograbienie się obopólne, ale nawet u:zajemrtfl 
zniszczenie im:ej eoz11st ncJi. 

Podobnie prczentujq su; nam roumiez dalsi boha
terowie 1-\charda. Jedumc corka, a 1vla ci wie w11cho
u·a11ka Hollów, Aleksa, pOJau:ia się na cenie jako 
t11po1ee „en/ant terrible" Jako su:awolny podlotek, 
usilujqc11 udanq 1mpert11nencjq nadać sobie pozor11 
dojrza.o. ci i pragnący nas szokować rz komq uro
wościq „asad, po cltu:ill Jednak i ona uka_uje 1 

nam jako um1e1gca si• nic„ le ma kować istota. 
W niewicie lepsz11m śwtel!e ogLqdamJJ i du!:izc po
stacie sztuki, ulcglq i urz .::qcq tepq m !o ciq Ed11-
1ę Hollo oraz z111mq, w11rachowanq i bezwzględną 

Weronikę Karaclin. Coprawda mkt na cenie niko
mu me w11r.:qdz1 w1 •kszei krz11wd 1, Achard stara 
stę nawet, u cblJ per pcttc 1,oszczegol111Jc1i bol1<1te
rów doprotcadz1ć do pogodnego i ll!'zlro ki gu za-
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kończenia i nau;et Aleksa, dzii:k1 su:emu blt:dowl, 
zdaniem autora zdob11wa t ulko komecznego do 
u:kroczenla na drogę cnot11 doświadc„enia. 

Zub egi takie µrz11w11kli m11 oglqclać nieJednokrot
'lle na scenie. Celot •al w t11111 przcciez Fredro 

oµromieniajqc11 humorem sw11ch szlach cklch bolta
terów, ktorz11 z dobroduszna ciq serca 1 prawie żar
tem zab1eru1q s1i; do swvch Tnecz1i t11ch mac11macji. 
W11daje ię jednak, źe nie pow nno to nam odbierać 
ochot11 do miechu, niezal zn1c od faktu, cz11 autor 
u iłuje nas zwieść optl1m1st11czn11m dla oka „akori
czen m ztuki w kt6r11m u;sz11stkie krz11wd11 zosta
JQ naprawione, a pod t Pii nie przuno zq nikomu 
szkod11, cz11 też t11lko poda)e 1eszcze 3ed n znamten
n11 11r~11cz11nek do poznania 0011 zaJoU' m1eszcza11-
skiego u·iata, w którum ludzt tak prz1Jtcl1kh do 
falszu 1 zakłamania, że rz cz11wl:śc1e 11wuza1q za 
m zl11.ce całkowite :::apomn1en1e IL 11rzqdzon)łch sobie 
i nn 11m szkód moraln11ch cz11 mat rialn11ch. 

Zresztq Achard na pewno ;c t pisarzem zout inte
ltgentn11m, by mógl istotrue u ierzuć 10 pclnq, na
t11chmiastou q przemtunę charaklen1 ludzkiego 1 us1-
lowal nam u mówić, że parę d kia racji cz11 pust11ch. 
ge. tów może s ę µrz11cz11n ć do nnpruu:11 ludzki ei 
moralno ci .• a to 1est 011 tak„ nazv11t u r11khu:11m 
obs ru. atorem ob11czajów u.:01 go spolec.;eri twa. 

Dz!i:ka d11stansotc1, któr11 nus na ogol dzieli od 
obrazu ·wiata ukaz11wu.1Lego przez Acharda u Jego 
nabr.n11ale1 at11rq komcdt , ant na chu: Ir: ::rcsztq 
me prz!'sta1cmu trze.Z wo i sprau:teiihu te oceniać 
ka d j nou.:e; 11tuacjl. A sq Io dopruu:d11 s11tuac1e 
kapitulne, ktc;re ni 111lko pozwalaJq nam ruzszerzuć 
nas~q w dz· o ,,zachod:i:t " 1 o rzekomo „nou:o
cz Sil J" etuce, ule ruwnicż dostarczu;q nam oka::Ji 
do w1ctn11ch kpm i _artów, i do dulcki J od p!as

ko ci zabaw11. 
Al!r d Kowalkowski 

„KARTOFEL" W PARYŻU, NOWYM JORKU 
I NA PROWINCJI 

Znany angielski dramatopisarz, Peter Ustinov, 
:rn w1l nieduu·no w Amcruce, gdzie zazna1om1l się 

dokladnie z żuciem teatralnym :zarówno w Now11m 
Jorku, jak i w szeregu dalsz11ch miast prowincjo
naln11clt. Przy okazji 11 k1L'ietnlo1( 1111 numerze rme
sir:czn ka a merukanskiego „Theatre Art " zanue 'cll 
artvkul a11ull.wiqc11 róznice w upodobaniach pu
bliczności teatralne) Stanów Z1ednoczon11ch , Euro
PIJ zuchodnieJ. 

U lmov, który ltc.::numi wi:zlami zwiqzan11 je t 
z literaturą /rancuskq, stwi rdza coprau:da, ze gu
sta U'1d.::ów nou:ojor kich sq calkowicie odmienne 
od poylqdow na sztuki: pitbliczno ci pu ryski j czy 
angrelskieJ. dochodzi i'dnok do przeko11a11ia, że b11-
H·alc11 teatrow prou· nc1onalnych europejskich 
1 umcrykariskich mało sii; od swbie ruzniq. 

A1itor 1111r:dz11 innumi po IL i~ca tdele miej ca ko
med i Acliarda „Kartofel" (Patate) i b erke 1q 
u• obronę, aczknlu:iek. s~tuka ta potkala sir: w o
u·um Jorku z 111!'pr.::ych11ln11m prz111,c1em. 

Z art11kulu tego c11tuiem11 kilka 11a;istotniejsz11ch 
fragmentów. 

b dzie pr v 
Ach rd , J d-

czym pu-
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bllczno ci pary kieJ. Paryianic ą krytykami tea
tralnymi od urodzenia, ą też nazbyt wl lkiml ln
dyw1du li t mi, by poddaw ć się opinii ogółu. Stać 
ich n::1wel na o tre osądzenie z.tuk, które doczekały 
się uz.nania w Stanach ZJednoczonych. Są w tym 
bczwzgl dni. 

„Pal te" JCSl sztuką, która się podoba i zawsz.e 
będzie się podob la b zprelensjonalnej widowni. 
Nalcly tylko pokłonić się Innym gustom, Innym niż 
w New Yorku upodobaniom. Takie czy inne opinie 
nie u1mują oczywiście nic z. warto ci tych sztuk. 
Ale sz.koda, że krytycy nawet przy t kich okazJach 
nie potrafią wyzbyć się zbyt gorących uczuć p trio
tycz.nych. 

• 

Tylko naJwyb1tnleJszym dramatopl arl.om udało 

lę przekroczyć barykadę, oddziel r cy te lr u
ropeJ ki od amerykań kiego. Cz chow więce-j mówi 
swymi niedopowiedzeniami na temat miło ci niż In
ni w sążni tych tyradach. Shake pearc z w rł mię

dzy wierszami swych sztuk więcej prawd p ycho
loglcznych niż zdołali wykrztusić, wykrzyczeć czy 
WYJ czyć mnieJ wybitni pi arze kształceni na Fr u
dzie. Melancholijni jednak na tra1aj11 sztuki w ro
dZUJU „Patate", które trafian na publiczność nic 
z nich ni rozumiejącą„. J\lówiąc o tych przesądach 
mamy na uw dze ocqw1śc1e nie poszczególne kra
je, ule stolice teatralne. Różnice dzielące 'ew York, 
Londyn i Puryz. . ą duzo większe od różnic między 
Cincinnati, Edynburgiem I Lyonem. 
Publ1cznośc nic z p3uta nadmiarem rozrywek re

aguje w spo3ób dUL.o bardziej wieży. Smi eh jest 
gło nicJ i.y, ci ·za na widowni bardz.eJ nicprl.enik
niona, U:Jlelna aluzJa przejmowana Je t szmerem 
zrozumienia. 

• 

C zy nie łatwiej w11,:c wyprobuwać nowości na 
publiczności jeszcze nie rozgrymaszoneJ, n pu

bliczno cl. dl klOrej wieczór w lealrz Jest nic tyl 
dochodzeni m, Ile przygodą? „Pat te" ni wywoła

łaby chyb zachwytu u świętego Ludwika czy Ko
lumb , tak jak nic wy \'Olał go u • OWOJOrczyk6w. 
Ni qdz Jednak, aby który z nich mi l odwagę 

IO 

krytycyzm 

(Wedlu „Dialo u", nr 6. 195 J 
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