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„Młodzież jest z gruntu zła. Lekce
waży wszelkie tradycje, doświadcze
nia i nauki życiowe starszych. Jest 
nienormalna, rozwydrzona seksual
nie. Cyniczna, nie ma żadnych 

ideałów, pragnie tylko używać". 

„Młodzież jest nowoczesna. Wyła
muje się z skostniałych form oby
czajowych. Odrzuca wszelką mito
logię, jest na wskroś realistyczna. 
Jednym słowem, mlodzież to naj
bardziej dynamiczna siła postępu 

społecznego". 

/ 



NICOLA MANZARI, urodzony w Bari w 1909 r., przez 
szereg lat uprawiał zawód adwokata, następnie przerzucił 

się do dziennikarstwa, wreszcie całkowicie poświęcił się 

dramatopisarstwu i jest dziś jednym z najpopularniejszych 
autorów dramatycznych zarówno we Włoszech jak i za 
granicą. 

Manzari-dramaturg debiutował w 1938 r. sztuką „Wszyst
ko d!a kobiety" („Tutto per la donna") przerobioną następ
nie - podobnie jak inna, późniejsza jego sztuka „Umarli 
nie placą podatków" (I morti non pagano le tasse") - na 
film. 

Wielkim powodzeniem cieszyła się sztuka „Triumf pra
wa" (Il trionfo del diritto") wystawiona przez Nino Besoz
zi'ego, grana nieprzerwanie przez dwa lata i przełożona na 
siedem języków obcych. 

Manzari napisał dotąd ogółem dwanaście komedii, w któ
rych występowali prawie wszyscy najsławniejsi aktorzy 
włoscy. TaK .np. Sarah Ferrati wielki sukces odniosła w je
go sztuce „Poeci przydają się na coś" („I poeti servano 
a qualche cosa"), a w „Il salotto della signora Bilhar" wy
stępowała sławna Emma Gramatica. 
· Na język ·polski, obok „Naszych kochanych dziatek", 
przełożona wstała (przez Zofię Jachimecką) druga jeszcze 
sztuka Manzariego pt. „Wstydliwość" („Pudore") . . 

Po wojnie ogvomny sukces odniósł Manzari komedią 

„Partia we czworo" („Partito a quattro"), którą wystawiono 
w Teatro <lelle Arti w Rzymie. Komedia ta była następnie 
grana w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Belgii, Holandii, 
Szwajcarii, Szwecji, Argentynie, Brazylii, Danii, Portugalii, 
Grecji, i w T·urcji. 

„Nasze kochane dziatki" („I nostri cari bambini") po raz 
pierwszy wystawił zespół Elzy Merlini w Teatro delle Arti 
w Rzymie, dn~a 20 listopada 1956 r. 
Artykuł zamieszczony w programie Teatru Kameralnego 

w Sopocie. 

·I 

* * * 
Komedia Nicola Manzari jest napisana zręcznie, bez-

pretensjonalnie, z dużym wdziękiem i poczuciem humoru. 
Autor włada znakomitą techniką, a nie posiadając wygóro
wanych ambicji literackich i.„ moralizatorskich, sprawę 

młodzieźy w swojej sztuce traktuje pogodnie i niezbyt 
głęboko. Zresztą, „Nasze kochane dzia•tki" są raczej wspa
niałą satyrą na rodziców. Ci „straszni rodzice" (ponure 
utwory na ten temat pisali J. Cocteau i J. Anouilh) 
zajęci swoimi sprawami, nie dostrzegają zmian zwią

zanych z rozwojem umysłowym i fizycznym swoich 
dzieci a całe ich wychowanie polega na stosowaniu 
zakazÓw i na tzw. prowadzeniu za rączkę. Mieszczańska 
obłuda, która nosi pozór naiwności staje się śnieszna i nud
na w oczach młlodego pokolenia, a jednocześnie ciąźy na 
nim jako zupełnie obcy mu balast. 

Na temat moralności, bezideowości i chuligaństwa mło

dzieży pisano i mówiono u nas - i nie tylko u nas -:- bar.
dzo wiele. Zagadnienie to nie jest nikomu obce. Stw1erdz1-
liśmy niejednokrotnie, źe nie jest ono proste ani łatwe. To
teź przypominając o nim nie staramy się go rozwiązywać, 
tym bardziej, źe w komedii Manzari'ego nie znajdujemy na to 
odpowiedniego materiału. Ale parodia i żart posiadają tę 

zaletę, że nie narzucając żadnych określonych pojęć, 
jednocześnie zmuszają do myślenia. 

Spróbujmy spojrzeć na spektakl pod odpowiednim kątem 
widzeniia powinny nam w itym dopomóc zamie
szczone poniżej :firagmenty dyskusji, prowadwnej między 
polskimi pisarzami, krytykami teatralnymi i satyrykami -
może wtedy poszukiwania młodych twórców ws.półczesnych, 
a między innymi reżyserów i aktorów, staną się nam bliż-
sze, zainteresują i skłonią do dyskusji. P. 



HUMOR ABSURDALNY W TEATRZE I W ŻYCIU* 

PUZYNA: 
Zacznijmy może od określenia problemu. Co to jest hu

mor absurdalny? W najogólniejszym sensie można by po
wiedzieć, że to jest humor, którego istotnym składnikiem 
jest tzw. pure-nonsense. Lecz pure-nonsense to zjawisko 
tak stare jak literatura. Mamy ten typ humoru u Arystofa
nesa, u Szekspira, u Rabelais'go, w soties średniowiecznych. 
Dziś natomiast kiedy mówimy ,,humor absurdalny" rozu
miemy przez to na ogół szczególną jego odmianę, odmianę 
współczesną, związaną chronologicznie z wystąpieniami da
daistów (1917) i z surrealizmem. W teatrze mamy ją nawet 
wcześniej, bo już u Jarry'ego (1896). Otóż renesans humoru 
absurdalnego, który zapoczątkowała ta literatura, wydaje 
mi się zagadnieniem dosyć szerokim i waritym dyskusji... 
Nawet u nas, choć surrealizm w Polsce nie wyrwał jesz
cze większego wpływu na modę czy gusta; znają go na 
razie tylko artyści i to nie wszyscy. A jednak humor ten 
świetnie chwyta ... 

BŁOŃSKI: 

Jaka komedia miała w Polsce naJwiększe powodzenie? 
„Takie czasy"? Nie, największe powodzenie miała „Zielona 
gęś". Gałczyński narzucił polskiemu czytelnikowi - widzo
wi niestety nie zdążył - humor absurdalny i to właśnie 
w teatralnej formie. Mikroteatralnej, ale jednak. 

Czy to nie dowodzi, że istnieje kryzys środków humory
stycznych tradycyjnej komedii? Godne uwagi, jak często 

gniewamy się na „ordynarność"' tradycyjnie skreślonych 

komedyjek. Nie ma odkrywczości, jest banał i 'Płaskość. Po
dobnie nudzi lub drażni tradycyjna konstrukcja - w ko
medii można niewątpliwie czerpać sporo weoołego zado-

• Stenogram dysku~ji odbytej w Redakcji „Dialogu" 29 marca 
1958 r . z udziałem Jana Błoi1skiego, Stanisława J. Leca, Konstan
tego Puzyny i Andrzeja Stawara - wydrukowany w 8 Numerze 
Dialogu z r. 1958. 

wolenia z samej konstrukcji. Wynikająca, „logiczna" kon
strukcja komedii wydaje się na · wykończeniu i wiele wska
zuje na to, że właśnie humor absurdalny może ją odnowić ... 
Proponowałeś zastanowić się, co to jest humor absur

dalny. Moim zdaniem humor absurdalny jest równoznacz
ny z parodią w skrócie. W skrajnym wypadku nie ma róż
nicy między skrótami parodiowymi a humorem absurdal
nym. 

PUZYNA: 
Byłby zatem bardzo literacki. To chyba nieprawda. Za

leży zresztą, co rozumiesz przez słowo ,,parodia'1• 

BŁOŃSKI: 

Co to jest absurd? 

PUZYNA: 
Dobrze, zacznijmy od pieca. 

BŁOŃSKI: 
Absurd to jest zdanie niesprawdzalne, pozbawione jakiej

kolwiek prawdy, jeżeli zechcemy rozumieć prawdę jako od
zwierciedlenie rzeczywistości. Zdanie absurdalne to jest 
zdanie zupełnie nieprawdziwe - na przykład „stół ma 
zęby". 

PUZYNA: 
No, nie. Słownikowo biorąc, absurd to tyle, co niedo

rzeczność, wewnętrzna sprzeczność logiczna. Potocznie zaś 

uważa się za absurd po prostu coś, co się klóci ze zdro
wym rozsądkiem. A to jest pojęcie bardzo zmienne, względ
ne i rozciągliwe. Absurd zależy od tego, co uważamy za 
racjonalne. 

LEC: 
Każda epoka ma inne poczucie absurdu, każda epoka ma 

inny irracjonalizm. 

PUZYNA: 
Nie tylko epoka, prawie każdy człowiek. Dla Diderota 

absurdalny był Hamlet, dla Kopernika - system ptolomej
ski, dla scholastyków - Kopernik itd. Poczucie absurdu 
wzrasta w epokach gwałtownych przekształceń myślowych, 

ścierania się różnych kultur i ideologii, przetasowania pojęć ... 

BŁOŃSKI: 
Otóż mnie się zdaje, że jeżeli my się śmiejemy z rzeczy 

absurdalnych", to nie dlatego, żeby one miały jakąś wartość 
same w sobie, że to nie stół ma zęby, tylko śmiejemy się 



z naszej •tradycji, która każe nam wierzyć, że stół nie ma 
zębów. To znaczy - śmiejemy się z naszych przyzwyczajeń 
umysłowych i z naszej naiwnej, niekonsekwentnej logiki. 

LEC: 
Prawdopodobnie stół nie ma zębów ... 

STAW AR: 
Ale czy my się śmiejemy z tego? 

BŁOŃSKI: 

O to chodzi: nie śmiejecie się ... 
Zauważyliście, że nie każdy absurd jest śmieszny. Tak. 

Czy np. bełlmt wariata jest śmieszny czy nie? Nie. A po
siada on swoją logikę obsesji, absurdu, nieprzyswajalnego 
przez innych stosunku do rzeczywistości. Tak samo nie są 

śmi.eszne teksty, które uzyskiwali surrealiści techniką tzw. 
eciture automatique. Natomiast tam, gdzie możemy znależć 
relację pa,rodystyczną między humorem absurdalnym a przy
zwyczajeniem obyczajowym, moralnym, uznawanym przez 
społeczeństwo czy nas samych, tam powstaje śmiech. Ja. 
twierdzę, że mechanizm śmiechu absurdalnego nie jest inny 
niż śmiechu zwykłego. 

PUZYNA: 
Brawo. Podejrzewam t0 również. Humor absurdalny jest 

może - przynajmniej dziś - drapieżniejszy, bardziej agre
sywny i krańcowy myślowo, niż humor „zwykły". Niekiedy 
bardziej nihilistyczny. Ale jego mechanika jest podobna. 

BŁOŃSKI: 

Z tym, że zakres tego humoru jest obecnie bardzo duży 
i to się prawdopodobnie wiąże z jakimiś ogólnymi sprawa
mi, które zaszły w świadomości kulturalnej ludzkiej w XX 
wieku. To znaczy z podaniem w wątpliwość ba·rdw wielu 
rzeczy - funkcjonowania naszego rozumu, funkcjonowania 
praw społecznych, praw obyczajowych, moralnych itd. Rzecz 
jasna, każdy humor ma funkcję negatywną, burzącą, i po

zytywną, odkrywającą. Każdy humor jest drażnieniem zdro
wego rozsądku. Całkowicie zdrowego rozsądku likwidować 
nie może; byłby nudny i niezrozumiały. Ale może zbliżać 

się do tej likwidacji; zdaje mi się, że taka tendencja ce
chuje współczesny humor absurdalny. Jest w nim - zwła

szcza u nadrealistów - jakaś bezinteresowna złość do 
świata, niepohamowane vozpętanie parodii „smutne poczu
cie bezużyteczności wszystkiego", jak mówi Vache. 

NICOLA MANZARI 

NASZE 
KOCHANE DZIATKI 

(I nostri cari bambini...) 

Komedia- w 3 aktach 

Przekład - Jadwigi Pasenkiewicz 
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MERILDA, adwokat 

RIRI, jej syn· · 

MAREK, inżynier 

GRAZIA, jego córka uczennica · 

PREZES SĄDU DLA NIELETNICH 

JULIA, służąca · 

Rzecz dzieje się 

Scenograf - ROMAN FENIUK 

O S O B Y: 

współcJśnie, w wielkim mieście 

{Ludmiła Legut 
Kr-~sl~na Wodnicka 

Lesław Mazurkiewicz 

{Jerz~ Jasiński Rafał Kajetanowicz 

Zofia Bajuk 

Marcin Godzisz 

{
Wanda Chloupek 
Maria Wawszcz~k 

Reżgser - JAN MACIEJOWSKI 

Asystent reżysera - Rafał Kajetanowicz 

Sufler - Laura Twarowska Inspicjent - Stanisław Masłowski 



KIEROWNIK TECHNICZNY: LUDWIK PIOSlCKI 

Ki~rownicy pracowni: 

Malarskiej . I ' • o • ' 

Krawieckiej 

Główny elektryk 

Perukarskiej 

Stolarskiej 

Tapicerskiej 

Slusarskiej 

Szewskiej 

Brygadier sceny . . 

Swiatło .. 

Michał Tusz}}ński 

Stanisław Kaczmarcz}}k 
Gertruda Madajcz}}k 

Maks}}milian Rajter 

Florian W oln}} 

Stanisław Fac 

Michał Rubinowicz 

Kazimierz R}}piński 

Włodzimierz Dołi}}cki 
Andrzej Zołotucho 

Kazimierz Krzanowski 

PUZYNA: 
Dobry cytat. Podkreśla egzystencjalne ambicje tego hu

moru. Warto zauważyć zresztą, że na Zachodzie bardzo on 
sponurzał w ostatnich dziesięcioleciach. Zapewne pod wpły
wem egzystencjalizmu. W latach dwudziestych był jakiś 

bardziej beztr.os.ki. W Słowniku nadreaHstycznym przeważa
ją koncepty pogodne: „Słonie są zarażliwe'', „Należy bić 

matkę dopóki jest młoda" itp. Czarny humor rozrasta się 

nieco później; obe'cnie przeważa, przynajmniej sądząc z Kes
selringa, z Becketta a choćby z Ionesco - trup rosnący 

w mieszkaniu w Jak się go pozbyć, makabra Krzeseł, 

absurdalny mord .w Lekcji ... 

LEC : 
Kolega Bło0ński zauważył słusznie, że nie ma wła

sc1w1e humoru absurdalnego, że humor absurdalny 
jest tylko r ,ozszerzeniem tżw. humoru normalnego. Tak 
jak zwykle, gdy wyczerpie się normalne paliwo uży

wane dotychczas, szukamy nowych złóż i samo życie roz
szerza obraz, zasięg naszeg-0 drapieżnego odczuwania czy 
poznawania świata, kontrolowania naszych pojęć, naszych 
doświadczeń codziennych ... 
Każda całość surrealistyczna może być zestawiona 

z mniejszych elementów .realistycznych. Może to dać obraz 
tragiczny, albo humorystyczny. To ta sama dwoistość od
czuwania danego faktu jak w znanej anegdocie o ludożer

cach: jak ja ciebie zjem, to mniam, mniam, ale jak ty mnie 
zjesz, to niesmaczne. Raz to śmieszne, drugi - tamto, gdzie 
jesteśmy sami 1tym dotknięci - tragiczne. Tak, że w ogóle 
pojęcie humoru 2lależy od tego, czy jest się delikwentem 
czy katem. 

PUZYNA: 
Oczywiście można być tym i tamtym jednocześnie. Hu

morem reagujemy i na nasze własne nieszczęście. Jest jaka ś 

nasza reakcja na świat i na pewne przypadłości w tym 
świecie, które albo nas dotykają bezpośrednio i my się 

przed nimi bronimy śmiechem, albo dotykają bliżniego, co 
nas znów bawi, bo to nie o nas chodzi. Funkcję obronną 
humoru sformułował dobrze Irzykowski: „człowiek mści się 
dowcipem za niepowodzenia, broni się szyderstwem". I wy
daje mi się, że to znakomite poczucie humoru, które się 

rozwinęło w naszym społeczeństwie od czasu wojny i oku
pacji, kiedy wystąpiło niesłychanie silnie, ma właśnie pod
kład obronny. Jest ins.tynktowną odtrudką na koszmary po
lityczne jak sen na zmęczenie ... 



$mieszne jest także zjawisko, które jest niespodzianką, 
które nas zaskakuje - łącznie ze zjawiskami naukowymi. 

BŁOŃSKI: 
To oo IrzykQwski mówił, że niespodzianka in plus, to jest 

metarora a niespodzianka in minus, to dowcip. 

PUZYNA: 
Tak. 

BŁOŃSKI: 
Wracam do mojej „idei". W literaturze humor absurdalny 

rodzi się w zasadzie z parodii świata lub jego elementów ... 

PUZYNA: 
... Rzeczywiście - przejawy humoru absurdalnego, które 

znam w literaturze teatralnej, są stale parodystyczne. Tylko 
czy to jest mechanizm samego humoru absurdalnego? Ra
czej fakt, że najłatwiej zaczynać te rzeczy od parodiowa
nia literatury. 

LEC: 
Czas tworzy .absurd - albo czas, w którym to jest pi

sane albo czas, który upływa. Czas może sprawić nawet, że 
rzecz racjonalna stanie się absurdem. 

PUZYNA: 
Oczywiście. I odwrotnie. 

LEC: 
Napisałem kiedyś panegiryk, który czas zmienił w satyrę„. 

BŁOŃSKI: 
O humorze można nieskończenie. Ale jak współczesny hu

mor wyraża się w teatrze? 

LEC: 
Absurd teatralny jest najbardziej malowniczy w sensie 

wizualnym, w sensie ruchowym. Daje najwięcej możliwości 
teatru. 

PUZYNA: 
Zapewne. Tylko jak to się w tej chwili przejawia? Czy 

silnie w teatrze - w sensie poszukiwań inscenizacyjnych 
- czy bardziej w dramacie, w próbach dramatycznych tego 
typu co Gałczyński, Białoszewski? Skąd idzie ten impuls 
silniej? 

BŁOŃSKI: 
Mnie się zdaje, że oba te rodzaje poszukiwań :mwsze wy

stępowały równolegle i równolegle pojawiają się także we 

współczesnym teatrze. Nowe jest co innego: teatr trady
cyjny dążył - najbardziej ogólnie - do osiągnięcia pew
nej harmonii między elementami przedstawieni.a. Dzisiaj 
coraz częstsze są efekty dysharmoniczne. Podobnej prze
mianie uległa poetyckość w teatrze czy dramacie. Widz dzi
siejszy ma to, co Sandat:er nazywa „wrażliwością momen
talną" i nie szuka ciągłości i logiki tam gdzie jej nie ma. 
Zresztą, czy teatr współczesny nie stawia na nowo proble
mu w stosunku między widzem a sceną? Chyba dopiero 
w XX wieku zaczęto stosować konsekwentnie prowokacje 
w stosunku do widowni. 

PUZYNA: 
Nieprawda masz to już u Arystofanesa ... 

BŁOŃSKI: 

Może u Arystofanesa ale nie w bliższej tradycji, która 
jedynie może praktycznie oddziałać. 

PUZYNA: 
Chciałbyś zdaje się w ogóle przeciwstawić sobie dwa typy 

komediowe, które można prześledzić historycznie, bo oba 
są dawno znane. Jeden, to komedia, w której humor wy
nika z konfiguracji wypadków, ze zderzenia charakterów 
- a więc komedia klasyczna. Drugi typ ma fabułę dru
gorzędną, postacie często konwencjonalne a humor wynika 
z poszczególnych dowcipów tworzonych nawet w formie 
dygresji, nawet nie a propos wypadków. Tak jest u Ary
stofanesa, w dell 'arte, a często również w komedii rene
sansowej. Ale nie sądzę, aby ten typ komedii dawał dziś 

więcej szans dla dowcipu absurdalnego. Komedie Ionesco 
mają absurd w kanwie fabularnej i spychologicznej, nie 
bazują ".la lużnych dowcipach „momentalnych". To pierw
szy typ zatem - nie drugi. 

BŁOŃSKI: 

Nie. To jeszcze cos innego. W Łysej spiewaczce Ionesco 
humor wynika z różnicy między oczekiwaniem widzów, któ
rzy w myśl teatralnej tradycji czekają na logikę wydarzeń, 
a samymi wydarzeniami, które nie niosą w sobie żadnego 
logicznego uzasadnienia .. . 

STAW AR: 
My w ogóle rozumujemy trochę w kategoriach gustów 

klasycyzmu, który rozdzielał humor przyzwoLty, wytworny 
od brukowego, jakim był humor cyrkowy i farsowy. To 
było obliczone na ludzi, którzy mieli lub udawali, że mają 



smak, że brzydzą się tym grubym śmiechem. Teraz wła
ściwie rehabilitujemy cyrk i te formy śmiechu, które były 
traktowane jako grube. To widać najlepiej w filmie, który 
nie gardzi żadnymi środkami, nie gardzi parodią, nie gardzi 
humorem sytuacyjnym. 

... Można ze wszystkiego właściwie zrobić parodię, z trage
dii - felieton. Byle znaleźć w tym ziarno komizmu . ... Cza
sami bawi nas dodatkowo i nasza sprawność umysłowa. 

Mamy tu odpowiednik w postawie widza teatralnego, któ
rego bawi to, że uchwycił sytuację, a .obok siedzący widz 
nic nie Tozumie. Ten, który rozumie, dodaJtkowo bawi się 

własną sprawnością intelektualną ... 

BŁOŃSKI: 

•. . Wszyscyśmy się zgodzili, że humor absurdalny nie różni 
się w swej ist-Ocie od konwencjonalnego. Zgoda, ale czy 
można stąd wyciągnąć wniosek, że niczym się nie różni? 

Oczywisty nonsens. Humor Moliera jest inny niż humor 
Szekspira, humor zaś romantyków znów inny. Przypusz
czam, że wyróżnikiem humoru absurdalnego jest jego za
kres i siła niszcząca. A więc w teatrze rozbijanie tradycyj
nej formy przedstawienia, rozbijanie tej harmonii, do ja
kiej teatr dążył. Jest to niewątpliwie bardro ludowe, i nie 
darmo współczesny dramat nawiązuje do farsy, komedii 
dell 'arte itd. Dlatego zwracamy uwagę na prowokowanie 
widza, na to, co nazwałbym chwytami dysharmonicznymi: 
kostium mówi coś innego niż słowa, szewski czeladnik dy
skutuje o filozofii, dekoracje kłócą się z pozornym sen
sem sztuki i tak bez końca. Zaskakiwanie, „nabieranie" wi
dza, kontrast między rolą jaką gra aktor a słowami jakie 
wypowiada. 

STAW AR: 
Wydaje mi się sprawą podstaw.ową przeciwstawienie 

między humorem, który stał się konwencjonalny i .przestaje 
na nas działać, a nowymi sposobami, które na nas dzia
łają, ale które z początku wydają się absurdalne. . .. Myślę 
o stnonie utylitarnej absurdu, na swój sposób ułatwia

jącej życie. Absurd ma dwa końce, jak włócznia Achillesa: 
ostre razi, zdaje ciosy, a drugi koniec włóczni jest łago
dzący. Absurd z jednej strony pokazuje te różnic~. tę nie
zborność, a z drugiej strony przez to, że kwestionuje starą 
rzeczywisbość w naszych głowach i w naszym widzeniu 
świata - przygotowuje, oczyszcza drogę do nowych form 
myślenia. 

PUZYNA: 
... Zgoda. Ja jednak spróbuję podsumować te uwagi w któ

rych widzę jakieś spostrzeżenia istotne dla specyfiki współ
czesnego humoru absurdalnego. Co tu się nasuwa? Po 
pierwsze: intelektualizm, „filozoficzność" tego humoru -
zajmują go mechanizmy myślenia, konfrontacja pojęć 

o świecie, podczas gdy humor XIX-wieczny był głównie 
obyczajowy Ponadto - często dno egzystencjalne: obsesja 
śmierci, trupa, dowcip makabryczny. A więc - zakres. Po 
drugie: drapieżność, nihilizm, ,:akusy likwidatorskie wobec 
tradycyjnego rozsądku. Po trzecie: jaskrawość, demon
stracyjny bunt, zaczepność, pr;iwokacja wobec widza, a nie 
na przykład ukryta, cicha ironia. A więc - tonacja. Po 
czwante: ogromne zbliżenie tonu i mechaniki współczesnego 
humoru i współczesnej poezji, nieobecne w literaturze od 
czasu rorrumtyków... Po piąte : nadmiar parodii literackiej 
w obrębie humoru absurdalnego. A teraz tło tych zjawisk: 
synkretyzm ideologiczny, „miKrokosmopolityzro" - przemie
szanie społeczne. Ale może je~zcze coś jeszcze ... Czy zau
ważyliście na przykład związki humoru absurdalnego i hu
ligaństwa? Nie ty'lko świadomy absurd u podłoża niektó
rych wybryków; to są dwie konsekwencje podobnych roz
czarowań. Dużo już papieru zużyto na problem huligań

stwa u nas i na zachodzie; można się tu dokopać aż do 
sprawy bomby atomowej itp. Ale jedno zdaje się wyrażne: 

humor absmdalny, to konsekwencja •tego, że dziś dla olbrzy
mich mas ludzkich - młodzieży przede wszystkim 
„świat wyszedł z wiązań" jak mówi Hamlet. 



KRONIKA TEATRALNA 

Kontynuując wymianę teatralną Rostock-Szczecin, Pań
stwowe Teatry Dramatyczne bawiły na gościnnych wystę
pach w NRD, wystawiając w dniu jubileuszu rostockiej 
Sceny Kameralnej (23. II. 1959 r.) sztukę L. H. Morstina 
„Przygoda florencka" w reżyserii Aleksandra Rodziewicza, 
scenografii Aleksandra Jędrzejewskiego. 

Dnia 21 i 22 marca br. zespół aktorów Teatru Narodo
wego z Rostocku przebywał w Szczecinie, grając na scenie 
Teatru Polskiego tragikomedię w 3 aktach pisarza brazy
lijskiego G. Figueiredo pt .. ,Lis i winogrona", w reżyserii 

Wernera Hammera i scenografii Heinza Weimera i „Kome
dię Studencką" Gustawa von Wangenheima, poTuszając 

zagadnienia związane z życiem współczesnej młodzieży nie
mieckiej w NRD. 

Dnia 17 maja br. odbyła się w Teatrze Narodowym 
w Rostocku premiera komedii Aleksandra Fredry „śluby 
Panieńskie · · w inscenizacji i reżyserii dyrektora naszych 
Teatrów, Aleksandra Rodziewicza. 

W dniu 5 maja br. po premierze sztuki F. Goodrich 
i A. Hacketta pt. „Pamiętnik Anny Frank" odbyła się 

piękna uroc:,;ystość. Brygadier !:ceny naszych Teatrów Wło
dzimierz Dołżycki obchodził jubileusz 50-lecia pracy za
wodowej. Jest on długoletnim i zasłużonym pracownikiem 
teatrów lwowskich i szczecińskich. Jubilat został udeko
rowany „Złotym Gryfem Pomorskim" i otrzymał nagrody 
pieniężne i cenne upominki od Wojewódzkiej i Miejskiej 
Rady Narodowe), Rady Zakładowej przy Państwowych Tea
trach Dramatycznych w Szczecinie oraz od całego zespołu . 

Nagroda artystyczna miasta Szczecina została przyznana 
w roku bieżącym młodemu, wybitnie uzdolnionemu reży
.>erowi naszych Teatrów - Janowi Maciejowskiemu. 

Dom Handlowy „Delikatesy" 

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 52, telefon 46-91 

Poleca: 

Codziennie świeżo paloną kawę 

Artykuły kolonialne 

Owoce 

Wyroby garmażeryjne 

Wędliniarskie 

Cukiernicze 

W sprzedaż.N znajdują się artNkułN dobrej 
jakości. 

PolecamN swoim klientom z.aopalrNwanie się 
w nasz.ej filii ,,DelikatesN" na S. D. M., prz.~ ul. 
Jedności Narodowej, nr tel. 26-53. 
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