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R. VINCY i J.VILMY 

PASZTET JAKICH MALO 
KOMEDIOFARSA W 3 AKTACH 

PRZEKŁAD: TADEUSZ POLANOWSKI 

OSOBY W KOLEJNOŚCI UKAZYWANIA SIĘ NA SCENIE: 

LUCIN KA 
IRBNA RBMBISZBWS KA POKOJÓ\\KA HRABIH 

PATRYCY HBNRYK TBICHB RT 
PIBRWSZY LOKAJ HRABINY 

GIZBLA } MARLBNA JllLWI·W 
PANNA DO TOWARZYSTWA BARBARA PIJAROWSKA 

HRABINA APOLONIA JADWIGA PYTLASIŃSKA 
DB MONT VBRMELL 

Il AR O N HUB E•R T 
JERZY EUSTACHY FIT I O 

DB MONT VERMBLL 

ANTONINA MBRCIBR } IRENA KWIATKOWSKA 
WLAŚCICIBLKA RBSTAURACJI KRYSTYNA MARYNOWSKA 

J U LEK 
RO MA N SIKO R· A 

JEJ BARMA N 

KARDYNAŁ DE TRAMONE 
ZDZISŁAW NOWICKI 

GOŚĆ HRABINY 

• 

Inscenizacja - ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI 

Reżyseria - STANISŁAW A ZBYSZEWSKA 

Scenografia - BARBARA GUTEKUNST 

w przygotowani 

JULIUSZ SŁO"J 

„ZAWISZA c 
Reż.: ANDRZEJ V 
Scen.: PIOTR POT'IJ 

• 
ARTHUR MI: 

„PRO CES w 
Reż.: ST ANISŁ.A 
Scen.: ZBIGNIEW 

• 
FR. GOODRICH i A 

„P AMIĘTNIK ANN 
Reż.: HALINA DZIE 
Scen.: BARBARA c 

• 
EUGENE O':N 

„KSIĘŻYC ŚWIECI NIE 
Reż.: STANISŁAW A 2 
Scen.: ZBI.GNIEW 

Zamówienia na bilety zbloro' 
przyjmuje Dział Organlz< 

od godz. 8-mei do 15-tej - I 

W REPERTUARZE: 

G. B. SHAW 

» PY GMALION « 

f;eż.; B. Poręba 
r cen.; Zb. Klimczyk 

• 
ARTHUR •MILLER 

»ŚMIERĆ 
KOMIWOJAŻERA« 

Reż.; Sz. Szurmlej 
Sc6m.; W. Lange 

• 
ALEl\SANDER WOŁODI] 

»PIĘĆ WIECZORÓW. 
Reż.; Sz. Szurmiej 
Scen.; A. Se!l-Walter 

• 
KLARA FEHER 

»NIE JESTEŚMI 
ANIOŁAMI« 

KOMEDIA W 3 AKTACH 

neż,: S t anisława Zbyszewski 
Scen, : Zbigni "'w Klimczyk 



O potrir;ebie śmiechu 

„Komedia tylko wtedy jest coś warta, kiedy 
zmusza do śmiechu" - powiedział znany autor 
francuski Andre Roussin. Niestety nasi autorzy 
zbyt często o tym zapominają i dlatego tak 
rzadko dzisiaj w teatrach słyszymy ow.ą naj
prostszą reakcję widowni ·- szczery, niewymu
szony wybuch śmiechu ... 

Teatry często są atakowane przez krytykę za 
wystawianie sztuk z tzw. lżejszego repertu.aru, 
sztuk mniej ambitnych, publiczność zaś ze swej 
strony żąda od teatru również rozrywki, wła
śnie dwóch . godzin takiego zwykłego, niewymu
szonego śmiechu. Przed trzema laty odbyła się 
w redakcji „Dialogu" dyskusja między czołowy
mi krytykami na temat „lekkiego repertuaru" 
w teatr.ach . Pozwolę sobie zacytować znamienną 
WJ'.powiedź p. Krzysztofa Teodora Toeplitza 
(Dialog 1957 nr 6) na interesujący nas temat: 

„„. wydaje mi się, że przewaga repertuaru 
mniej ambitnego jest stanem naturalnym 
teatru, stałym elementem życia teatralne
go. Zagadnienia teatru artystycznego o du
żych ambicjach jest sprawą atakowania 
form mniej ambitnych przez formy am
bitniejsze przez repertuar poważny, arty
styczny". 
„„. ludzie są zmęczeni („.) i dziś gatun
ki~m, który ma szanse zdobyć sobie naj
większą popularność, jest czysta rozryw
ka („.) Jest to sprawa absolutnej wypo
czynkowości („.) 
„I znowu wydaje mi się, że powrót do 
masowej rozrywki, nie wymagającej spe
cjalnego wysiłku umysłowego i angażowa
nia się emocjonalnego, jest powrotem do 
stanu naturalnego, w jakim znajduje się 
widownia. Widownia oczekuje zwyczajnej 
rczrywki będącej przy tym wypoczyn
kiem, a dopiero wielkie przedstawienie, 
które wytrąca ją ze stanu czysto kon
sumpcyjnego i zmusza do pięknych, głęb
szych przeżyć - wciąga i porywa. Jeżeli 
dziś słyszy się głosy, że u nas są teatry 
nieambitne i że jest sytuacja groźna dla 
teatru, to ja powiem, że to jest po prostu 
powrót do normalnego życia w teatrze". 

„Pasztet... jakich mało" R. Vincy i J. Valmy 
- jest typową francuską komedią bulwarową; 
której jedynym „zadaniem" wobec widza może 
być prawdziwy wypoczynek i rozrywka. Rzadko 
dzisiaj mamy możność oglądać utwory o tak 

bezbłędnej konstrukcji, gdzie każde słowo, każda 
sytuacja służy do spotęgowania komizmu, do 
wywołania śmiechu. Możnaby się w tej kome
dio-farsie dopatrzeć również elementów saty
rycznych, ale cóż nas ostatecznie dzisiaj może 
obchodzić świat francuskich baronów i hrabiów, 
których zresztą autorzy traktują z wyraźnym 
przymrużeniem oka - chodzi po prostu i tylko 
o śmiech„. 

W czasie wspomnianej już dyskusji e lekkim 
repertuarze znany nasz krytyk starszego pokole
nia, p. Andrzej Stawar, broniąc prawa teatru 
do repertuaru ro:irywkowego powiedział: 

„Element rozrywkowy w teatrze istniał 
zawsze. I ta dyskusja, jaką toczymy, mo
gła się toczyć 100-150 lat temu. Fredro 
dzisiaj jest uważany za poważny reper
tuar, w czasach, kiedy Fredro pisał, jego 
sztuki uważane były za repertuar lekki. 
Tutaj należy dostrzegać związek, ba, 
trwałe współdziałanie między tymi ten
~encjami. Teatr który z ap om i n a, że 
J est ro z r y w ką, wyk o ńc z y się". 

Nie znaczy to naturalnie, że przyrównujemy 
„Pasztet" do komedii fredrowskich ale zna
mienne, że Roger Ferdinand w dyskusji o ko
medii francuskiej, zajął podobne do Stawara 
stanowisko: 

„Teatr bulwarowy, to awangarda kla
sycyzmu. Stwierdzam, że z perspektywy 
dwudziestu lat nazywacie sztukę przesta
rzałą, ale sami przyznajecie, że taka sztu
ka może niekiedy stać się klasyczna. Jest 
to więc sprawa kalendarza. Dla nas jakaś 
sztuka może być niemodna, ale nie dla 
tych, którzy zobaczą ją za dwadzieścia 
lat..." 

W repertuarze naszych teatrów na pewno ma
ją dzisiaj przewagę sztuki o tendencjach wy
chowawczych, o wybitnych walorach artystycz
nych. Wystawiając „Pasztet jakich mało" chcie
liśmy pozwolić naszym widzom pośmiać się 
zdrowo i serdecznie, bo jak powiedział Roussin : 
„„. powodzenie komedii polega na tym że 
p u b 1 i c z n o ś ć 1 u b i s i ę b a ;w i ć. ' Bez 
względu na to, co się mówi, teatr - obojętne 
czy to będzie komedia czy tragedia - jest 
przede wszystkim rozrywką. Chcę powiedzieć, 
że teatr - przez śmiech, napięcie, czy emocję 
- pozwala widzowi z czegoś się wydostać, 
wyzwolić„." 

I. B. S. 
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