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OD TŁUMACZA 

Nie ma chyba Paryżanina, który by nic :z:nał tego pełne

go dO\ clpu i dobroduszności sp ojrzenia, uk rytego JXXł pa
rą okrągłych , grubej, ciemnej opr wie o ularów, znanA 
w całej Francji p Od nazw Humin torów, czyli okien~ 
okr towych (loo hublo ). To pojrzenie i te okulary nalei.=ł 

tio jednego z najwybLtniejszych współczesnych autorów 
drama tycznych - Marcela Acharda. 

B ·ć cenionym oisarzem w kraj u, ,który szczycić się może 

lla'kimi nazwiskami j ak Sa1acrou Giraudoux Obey czy 
fon'therla n t nie jest byna jm niej z zą łatwą. Nie wy tar

czy być .au torem jednej, czy też nawet kilku celnych sztuk, 
by uzyskać ,m iejsce na Parnas:ie. Trz.eba mieć talent. 
Ach.ard w pełni obdarzony nim dokonał tego. W roku 1959, 
który zbl~ł się z ześćdziesią tą rocznicą jego u rOdzin, zo
stał przyjęty w poczet Ni śmi rtelnych, jwco Członek 

Akadem Francu iej. Szanowna t a Instyt ucja , założona 

w 163!i r. przez Kardynał.a Richelieu, skupia Od 300-tu 
z. górą lat w swoim gronie na jwyl:)1tn.ie jszych ludzi ipióra. 

W pierwszym dkresle swojej twórczości Marcel Achard 
należał d o tzw. awangardy. Sztuk i jego odznaczały się ory
ginalnością stylu i pewną dziwacznością obrazu sceniczne
go. Kontynuację tego 1kterunku w sztuce drama tyczn j re
prezentuje obecnie: Adam ov, Ionesco, Va uthier, B~ 
i inni. Z czasem j(?<:lnak Achard zmi n ia całkowicie swv 
styl i eh rakt r , s taj e ś.ię au tor m kamedi! bulwarowych 
o niezrównanej błyskotl'wości d ialogu, bezbłędnej kon
strUkcjl i mistrzowskim szkicowaniu św ·etnych, przejrzy!.
tych postac· scenicmych. U Acharda już rpo pięćdziesięciu 
kwestiach problem sztuki jest wykrystalizowany, a OISOby 
posiadają zdefiniowane charak tery. 

„ 

Wszyscy jego bohater owie są ck.ko pniejaskrawienl, a by 
łatwiej było ich zapamiętać. Są wśród nich hochsztaplerzt. 
błękitne ptaki, naiwni i dra?Ieżni, zakochani i cy
nicy ale wszyscy myślą i zastanawiają się nad życiem 

wr az z jego problemami. 
Niejednokrotnie p roblemów tych nic dostrzegamy w porę, 

ponieważ bohaterowie przeżywający je, stwor zeni zostali 
przez autora -przede wszystkim po to, by nas bawić i po
budzać do śmiechu . 

HEN RYK ROS T W OROW S KI 

* 
,,MARCEL ACH ARD - 60 lat, 5() omedll, 80 filmów, 

AtOOO felietonów, członek Akademii F rancuskiej" - w ten 
- 6b prz stawił swoim czytelnikom autora „Idiotki" ty

gOdnik „P rzekrój" . Istotnie, Achard należy do najpopular
nie jszych dramaturgów i s cenarzystów fran cuskich. .,O<l 
kilkudziesięciu lat stały dostarczyciel komedi i - pisał „Dia
log" - które w Paryżu mają więk ze lub mniejsze, ale 
zawsze duże powodzenie". 

Marcel Augu t Ferreol (lak bawiem brzm i nazwisko 
Achar da) urodz.ił się w roku 1900 w Sainte-Foy- les Lyon~. 
Pochodzi z rodziny chłopskiej. Mając 18 l t przyjechał clo 
Paryża, by zdobyć tam dalsze wykształcenie i zawód. Po
czą tki by ły t r udne. Za n im został sun erem w Teatrze Vieux 
Colombier, pracował ja'ko ślusarz i zajmował się dzienni
k.al'6 twem. Deb iut scen!czny rn!odego pisarza w roku 1923 
w t atrze !'Atelier wypadł dość pomyślnie. le dopiero o j 
p rem iery u Dullina w na t~nym sezonie (farsa z życia 
cyrkowców) rozpoczyna się długa i n iep1"2cr ana seria suk
cesów. 
Pozycję literacką Acharda ugrun owały przede wszystkirr. 

tak.ie sztuk l jak „J ean de la Lune" (Jaś z księżyca) ze zna
komitym aktorem francu kim Louis J ou et (1929), „La belle 
Ma r inlere" (prapremiera w Komedii Francuskiej. 1929), „D -
mino" (1932) i „Le Corsaire·• (,,Korsarz") - komedia roman
tyczna w inscenizacji J ouveta, 1938. W ostatn ich latach pi
sarz ogłosił d ra t „Wyjedziemy do Valparaiso" (1948), me-

• 
lOdramat „Zło miłości" (1955) oraz zabawną komed ię ,,Ka':'
tofe l" („Pa tate"), k tóra w Paryżu piąty rok n ie schodzi 
z afisz.a. Gł y również b ł utwór „La P't:lte Lill." („ 'l:ał<o 
Lili'') napisany przed dziesięciu laty przez Ach.arda d la zna
kom itej odtwórczyn i n trojowej piosenk1i Edith Piaf . 

Nowy triumf przynios ła Achardow1 ,.Idiotka•• wystawiona 
pned dwoma laty na scenie Thelitre Antoine z udziałem 
jednej z najzdolniejszych młodych aktorek francusklch -
Annie Girardot. (yx) 



• 

,.Jcliotlca" .~c·.~rda w T1 c•r. 1111. W. S1cmas: or <'J. 
Cz. Wol'cjlco (Sevrąne) , .4. Bontir.k11 (AntoninnJ. 
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WOJCIECH NAT A 'SON 

' 

MARCEL ACHARD 

Zadz.iWiający Jest doPrawdy, świat teatru i drogi, który 
mi w t ym świecie krocz natchnienie p!sa kie. WI m • że 
istnieją autor zy-aktorz , zdarza się też, ie piszą sztuki 
mal.arz.e, a to w. -padclc jesz.cze dzi ~-nieljsz.y : Marcel Acha 
rozpoczął swoją karier<: tcatral:ną j ak sufler! 

To prawda, że dla inteligentnego i Tażliwego człowieka 
posterunek w budce suflera bywa, zaiste, wcale interesu
jący. Sufler może do gl<:bi poznać cały świat teatru, jego 
najpiękniejsze zarazem i najm00niejszc strony, jak mn;"_ 
mam, d OLStrzec tajemnice ukryte nawet oczom reżyserów, 
dyrektorów, czy autorów, jest jakby nurkiem scenicznych 
oceanów. zaraz.cm obsen uje on życic z osobliwego, ni
komu inne.mu nlcdostwnego ctanowiska, ~zys ko przed
stawia się mu inaczej i glc:bici. n·e zdz.~wilbym się, gdyb:· 
mia! skłonność do najdziwniejszych paradok.sów. Zważm) 
zaś jesz.cze, że Achard pełn ił !unkc·ę suilera, w jednym 
z najbardziej in teresujących teatrów Francj i, w „Le :Vleux 
Colombier" kk?rowanym przez J . Capcau, teatrze, który 
mieści w sobie tyle talentów, w f'VOl.al ta1ci wielki prze
wrót w życiu f rancuskiej ceny, m imo że pracował w nad-
1wycza ·nie ciężkich warunkach materialnych. Cóż za dziw
ne rzeczy musi.aly się dziać v ty m teatrze 

,Jednakże Achard puścił dość szyb'ko zawód suI!er.1. 
, loże obawiał się o swe zdrowie (miał \1,tedy, jak pis 
jede z francu 'kich krytyków Gerard Bauer, „blady wy
gląd czło leka, któremu brakowało powietrza w latach, 
w kt6r ·eh się go najbardziej potrzebuje"), może już wtedy 
oga rnęła go żąd z.a pisania, która przychodz ' zwykle jak 
choroba lub jak przeznaczenie ... Dość, że przerz.uc się Io 
dziennikarstwa, współpracując po kolei w „Bonsoir", 

8 

„L'Oeouvre" i we „Figaro„. Mając lat 24 przyniósł pierwsz1 
!'wą sztukę staremu dyrektorowi Lugne-Poe, który ją zagrał 

w swym teatrze. Była to jednoaktówka - „La Messe est 
cl itte". Od tej chwili lOt> Acharda został zadecydowany. 
w okresie następnych IO lat pisze dwanaście sztuk, z któ
rych kilk pierwszych, a z.właszcui „Voulez - vous jouer 
avec Moa?" i „Malbrough" s'en va t'en guerre" z.dobywają 
duże powodzt"nie zarówno kasowe, jak l literaok·e Ale 
głębszymi i bardziej wartościowym i sztukami są „Domino", 
„Le beolle Marinierc·• i „Jean de la Lune" czyli „Jaś z Ksie
iyca". 

Achard nic moze więc narzekać ani na dyrektorów. ani 
na publiczność. T kże i kryl ·cy są m życzliwi, obsypuj'\ 

hwałam i młodego autora, usiłują zreal izować tajemnicę 

J o talentu . Mam jednak wrażenie, że naogół próby te ni 
wypadły jak dotąd zbyt szcz.~liwie. Podczas gdy znawca 
teatru tej miary co Henri Bernstein nazywa! Acharda na 
Jamach „Nouvelles lit'teraire.s" odrodzicielem realizmu, 
inny recenzent sław ' ! go za to, ż .. w przeciwieństwie do 
r<"szty młodych w pólczcsnych sobie autorów. chciwych re
almnu, suchego intelektualizmu i patologicznych ciekawo-
tck . charci dopu ·zeza w wym teatrze do głosu poezje.; 
tcik lekką i tak lotnej fantazji, że na ustach oczarowanych 
słuchaczy zjawia się z.awsze nazwi ko - Musseta" . 

Może zresztą nic ma tak wic.lkiej sprzeczności między 

tymi dwoma sądami, jak się to wydaj na p ie zy rzut 
oka. Achard jest realistą gdyż przedmiot m jego sztuk 
bywa stale wszystkim dostc::pna niemal banalna rzeczywi
stość. ale sposób patrzenia na tę rzeczywistość jest u n.ego 
- fanta.styczny . Oto np. Domino, człowiek k tóry wynajmu
JC się aby za pieniądze -grat rolę kochanka pięknej Lorettc 
I odwirść w ten sposób podejrzenie Od właśctwego sprawcy 
nieszczęścia. cala sytuacja uzyskana jest po to. aby z duszy 

. zystkich osób , dzialającyrh wydobyć na j aw ich na jta j
OICJsze. najba rdz.ie · ukryte strony i wykazać, jak fanta
stycmc zjawiska kryją się w otaczającej nas rzeczywistości. 
Podobn ie w .. La beUe 1 'lariniere" prosty C'Złowiek, któreso 
głęboko kochana żona opuszcza, by odejść z przy jacielem, 
dowiaduje się o mającym go spotkać ciooic, jest spokojny, 
prawie obojętny, dopiero gdy przyjaciel ub!C'I'a niebie6ki 
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kape-lU,~k żony. który uci<'l ·n odejście i ~arinctJd, boha
ter wybucha płaczem. Oto r allstyczna r ntazja charda 
czy też. je"·!i wolimy - jego fantastyczna rzcczy·wistość 

Ten tosunek rzcezywistośc1 do złudy jest również tema
tem i głÓ\l.'11ą warto'cią .. Jasia z księżyca". Nie napróżno 
umicśc;l Achard na karcie tytułowej leJ komedii cytat<; 
7 Wiliama Blake: ,.Gdyby slońcc zwątpiło - natycłuniast 

przestałoby świecić" . W przeci wic ń. twie do Ocscartcs'a. 
który zalecał „metod)·cznc wątp:enie"' - bohatt'r komed1 
Ar.harda uprawia .. metodyczne łudzenie się". Có-.l z tego. 
że koeh,ana przezeń kobieta je ·t ego1 tycz.na, niemądra. nie-
wierna, u kłamstwo stanowi dla nicJ równ · i totn; 
funkcJę życiową, jak Oddychanie. wizja •.. Jasia z księżyc'! ' 
J<'Sl silniC'jsza i ona c! t"tcczn c zw;cii;-ża. z<kitaje pr , 
bohatera narzucona zarówno całemu otoczeniu, jak i a 
Marcelinie. 
Złuda zltr.va ·ię z rzeczyy, istosc·ą . opanowuj ' ją. Ale oy 

temat ta:ki logicznie ująć, nie psując przytem a<ni na chwi
lę misternej ieci fantazJI, poez.jl, dowcipu. bystrej obser
wacji, nl.e v•padając w nicprawdopodobicńs wo i nie prze
stając bawić, trzeba b~·lo technik · dramatycinC'). któn 
sięga wyżyn artyzmu. 

WOJCIECH NAT.łl SOS 

Chwyty 1 :achuyty 19.14 r. - fra9mc11 

ACHARD O SOBIE 

Kocham życic oraz teatr i to cudowne, że odwdz1ęczy!y 

mi tę miłość. Optymista to człowiek. okóry choć do ·trzegc1 
rz~zywistość, twierdzi, .że żyj my w najlC"pSZym ze świa
tów. Wiem doskonale. że ~am odpowiadam za większość 

swoich porażek. Molier al dla swojej trupy. Szek.sp;r 
także. Cia;zę się, że baw.łcm moich w pólczesnych Ro 
wszy~tko by wrogowie \\·;;baczyli mi powodzenie moicr> 
ltomcdyjek a przyjaciele dochOdy z nich. 

Przekrój Nr 879. 11. 2. 1962. 

10 11 



P A'ŃSTWOWY TEATR 

IM. W. SIEMASZKO WEJ W RZESZ O WIE 

DYREKTOR I KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: STEFAN WINTER 

MARCEL ACHARD 

IDIOTKA 
(L'IDIOTE) 

Komedia w 3 aktach 

Przekład: H E NR \' K R O T \\'OR OWSKI 

PREMIERA 

12 

Hei.11 erio : 
ELWIRA TURSKA 

Scenograf La: 
!RENA PERKOWS KA 

~ ystcn t reżysera: 

ADAM FORN L. 

10 MARCA 1962 R. 

• 
• 

• 

OSOBY 

Kamil Sev igne, sędzia śledczy 

CZESŁ.A W WOLLEJKO 

A rt11sta Tea t ru Polskiego w W arszawie 

J ulian Morestan, pisar z sądowy 

JERZY W ITOWSKI 

Antonin.a Sevigne. żona sędziego 

LEKSANDRA BONARSKA 

Edward Lablache, z.aslępca prokur.a.tora 

ADAM FORNAL 

J ózef Lan thenay 

ELWIRA TURSK 

Eliasz Cardina!, adwokat 

WINCE T Y ZAWIRSKI 

:\Iana Dominika Beaurevers 

CELINA KLIMCZ K 

Beniamin Bcaurevers 

EDWARD APA 

Mario, policjant 
EDWA RD APA 
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In picjent: 

HENRYK KOPYCINSKI 

Su!lcr: 

K ZIMIERA JACIIOWICZ 

Brygadier: 

:\1IECZYSLA \\I BUŁ S 

Ośw'icUcnic: 

JÓZEF STOCK 

Prac stol&rskic: 

PIOTR KRACZKOWSKI 

Prncc modclaton;'kic i malarskie: 

KAZl;\IIERZ DRUPKA 

Ko:;liumy: 

WAWRZYNIEC SZCZEPANSKI 

!RE. SZENBOR 

„ Idiotka" Acharda w Teatrze im. W. Siemaszkowej. 
J . Witowski (Morestan), A. (Lab!ache). 

Ki rown;.k techniczny: Cz. Wołłejko (SevlgneJ. 

MIECZYSŁAW DANDA 
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Urywki ze sztuk Achardo 

oto kwestie (ur ywki) ze sztuk Acha rda. które sam 
autor uważa za najt r.a fn iejsz.c : 

Miłość: 

- Całą wiedzę o miłości moilna zamknąć w jcdn ·m 
s łowie. 

- Tak? 
Właśnie w tym. 

Pieniądze: 

- Nie pragnę bogach . Chcę by coś poz tało mi drogie. 

Rozmowa : 
- Mówiłeś , że te n ch łopiec jest ba rdzo inteligentni. 

Rozmawiałem z nim wczoraj 1 uważam , że to głupiec. 

- Po prorstu odpowiada ł na twoje py ania 

Szczęście : 

zęście można zdobyć tylko ta k Jak e 06iągaoą dzie
ci - przez naiwność. 

Rozpacz: 
- Rozpacz? Jedyny niewybaczaln · grzech. 

Honor: 
- J ak to? P:>t rzoba śwfad,ków? Nfkt me widział ja k pan 

m nie polic:r.kowa ł . a teraz ma się o tym dowiedzieć pól 
Pa ryża ? 

Lustro: 
- Gdzie ja już widziaJem ę koszmarną twarz? ... praw-

da to moja.„ 

7...apomn ienlc : 
- Piłem, by zapomnieć o tobie. Niestety. widziałem cię 

wtedy podwói'n ie. 

Hl 

Ost.rotność : 

- Pilnuj oczu Jcśh mąż kocha clę uk bardzo jak ja, 
mógłby przeczytać to w OC7..ach twoich. 

!IU ość: 

- .Jestem brzydki„. 
- Będę ładna za nas dwoje, 
- Nie jestem bogaty„. 

Będę ła dna za nas dwoje, 

Przek rój. N r 879. 11. 2. 1962. 

• 

Acha r znalazt .swó j wlasny st11l , udo.skonahl go i uro mai .. 
ci! . Ale naw et tam , gdzie powto rzan11m przez .s iebie mot11 -
wom nadaje w ariantu najbardziej nieoczek•wane - spotka
my zawsze tych samych bohaterów: scnt11mentałn11rh , 

.kom11śln11ch i kochliwych. 

GEORGES P!LLE 1ENT : 
AnthoLogie dtl T heatrP Fronca1~ 

Conlempora in. Paris 1948. 

P rzekrój. N r 879. 11. 2. 1962. 
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CZESL1l W WOLŁEJ KO 

DC'!iiutowa: 1w se niP Tl'atru Pol.sk1eoo w B1rilymstoku 
1 od d11rekcjq A'eksandra \Vęqi rk1 (1939-41). Po 11,;11::. 
imieniu je11t akton•m Teatru Wojska Polskil'g , a n1Jstc:pn.c 
- Tc tru Polsk'r90 w Warszawie 

\Vciżn1ej11:::e rol Chlestakow („Rewizor' Gogola Tl'" r. 
Borowsk), Frank („Profesia pani Wa r ren" Shawa, reż. W. 
Ilorzyca), Fircyk (, ,Fircyk w zalotach" Zabiocktego, reż. B. 
~z-enieu:ski) , Szczęsny („Horsztyń.ski", rez. F.. W1ercwski). 
W1 Pin („Lato w Nohant" I waszkiewic?a, reź. M . Wier
cii1ska), Nick ( „Maria Stuart" Slowackiego, rei:. R. Za wisto
wski), Mazepa („Mazepa", reż. R. Zawistowski) Don J uan 
(„ Don J uan" Moliera, reż. B. K or zeniewski), Don Carlos 
(„Don Carlos" Schillera, reż. W . Hańcza). Delfin („Swięla 

Joanna" Shawa, reż. B. Korzeniewski), Sędzia Adam („Roz
bity dzban" T<lei ta, reż. M. Wiercińska), Il1'1r Prot („Kugl.a 
rze" Skowro1i kiego, reż. R. Zawistowski), Skupie1~ („Takie 
cza~u" Jurandota, rc>ż. 1\1 . Wyrzykowski), Narcyz („W ycho 
u·anku'• Fredry, reż. R. Zawistowski) , Alfred („Mąz 1 żona" 

Fredry, reż. B. Korzeniewski). 
Role filmowe: Cho1)in („Mlodość C/toprna", reż. A. Ford). 

Anroni (Szczęściar? .4.ntoni" reż. J\1. lla11pc - Biclhi.ska). 
Czc.~law Wolleiko jest laureatem Panstwowcj NagrodlJ 

Twórczej (r. 1952). Został odznnc:wnu Krzy:cm Ka walersk1m 
Orderu Odrodzenia Polski. 

W R-~s·owie Cz.eslaw Wul!ejku wu tęp11je qu.'c nr1 1e 
u: „Idiotce' J\charrla jako ~ędzia Scv 'yne i równocześnie re 
tuseruje ,,Męża i żonę'' Fredry. 

Na pytania w ankiecie „Przekroju": I. Która rola dala mi 
Aiwiększq satysfakcję. 2 . • Takq rolę chciałbym zagrać? 
~zeslaw Wolłejko odpowied·;al: 

I . Rola tytulcwa w „dercnzacc 1t" Mu.-rscta . 
2. Rolę 111111/on·q w „Kaligrili" Camusa. 
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ELWIRA TURSKA 

ELW IR A TURSK A 

Rozpoczęła pracę artystyczną w Studio A kt'orsk im w WU· 
nie u dyr. M. Szpakiewicz.a 194-0 r. W roku 1954 ukończ11-

la W11dział Reż11se rski Państwowej Wyższej Szkoly Teatral
nej w Warszawie. Pracowała na scenach stolicy (Tea tr Pol
ski) , B ialegos ok u, Opola. K atow ic, B11dgoszczy, T orunia , 
Szczecina, Częstochowy, Kalisza, Grudziądza. w sezonie 
1961162 zaangaiowała lę do R zeszowa. 
.-Vażniejsze r ole: Klara (,,Zerr1$ta" Fredr11), Aniela („Siu
~ panieńskie"), Mańka („ Ich czworo" Zapolskiej), Doryna 
(„Swiętoszek"), Ant osia („Chory z urojenia" ), Hrabina ( „ Wal 
ka k obiet"), Helena („Pan Damazy"), Slimakowa („ Placów
ka") Liza („Mqdremu biada" ), K ararzyna („ SpadkobiPr ca" 
Grzymały - Siedleck iego), Elwira (,,Seans" Cowarda), K atta 
(, .Ba j ka" Swlet łowo.), K urnikowa ( „Pr.l'l/jacie~" Uspieńskie

CfQ). 

Spośród sztuk reż11serowanycl1 przez E. Turską wymienić 
należy: „ N iemców K ruczkowskiego, „Don Juana Tenorio" 
Zorilli, „Pannę M aticzewskq'', „ I ch czworo" Zapolsk iej, „La
to w Nohant" I waszkiewicza, „ Sluby panieńskie" Fredrv , 
„ Roztwór prof. Pytla" W inawe ra, „Aszantkę" Perzvńskiego, 

„Kugla r zy" Skowrońskiego oraz tak ie komed ie muzyczne 
jak: „ Romans z wodewilu", „Król wlóczęgów" i „ Studencka 
milość". 

W T eatrw im. W. Siemaszkowej E. Turska reżyserowała 
„ I ndyka" i odtwarzała rolę Polin11 („Hotel Astoria"). Przygo
towala reżysersko „Ich czworo" (impreza pozaplanowa) gra
jqc w tym przedstawieniu Zonę. 

E. Turska jest odznaczona Złoryni Krz11żem Zasługi 1 Me
_.,em Dziesięciolecia. 

:u 



• 
JERZY WJ TOWSJ\I 

W la tach 1936 - 1938 wyst ępou:al w Miejskim T~atr.ol· 
Towarzystwa Drama yczncgo u Nowym Sqczu koriczqc Stu
dio Dra11 atyczne pod kierownictwem Wancly iemaszkowe, 
Pracował w Teatrze 11n. A. Węgierki w Bialymsfoku, w Tea-
tr-::e Dolnośląskim w Jeleniej órze oraz najdtu:ej - ' 
r . 195 1 ;: przerwą dwusezonowq - na scenic rze:.zowsk ie j . 

wa.:nicjsze role w Teatrze Ziemi Rzeszo·„~k ie; i t' 'fec1-
1rze im. W Siema zkowej: Kaleb („$wiersze: w k Jminern · 
D ickensa), Szczastrwcew („L as" . O~trou.· kiego), Wak11 -
le 11 ko (,!folinowy Gaj" A. Korn1ejczuka), 1-:1ea11t („Swtęto

szek" Moliera), Maurice („Pos::uk1wacze" K rona), Więckow

sk• (,,In11cninu Pana Durektora" Slotwiiiskiego i Skowroi• 
. Jc :cgo). H. C. Cur ry (,,Zaklinacz deszczu" Nasha), F ilip 
Kncltcnowski („D roga do Czar nolasu" Mal iszewsk iego), Ksiq -
4.ę („11 dyk" Mrożka). 
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